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ULRICEHAMN
Ulricehamns kurortsepok började redan
på 1820-talet då man fann en järnhaltig
källåder vid Brunnsbo, nu Bogesunds
väveri, Storgatan 67.

Kallbadhus

Det järnrika vattnet ansågs bra mot
anemi, reumatism och magkatarr.
Brunnsvattnet serverades flitigt, och
stadsläkare Langlois hade mottagning.
Hälsobrunn

Vi kan se kuranstalten Brunnsbo söder om
korsningen Storgatan/Fredriksbergsvägen
och hälsobrunnen ”Jungfru Marie källa”
vid Jägaregatan 21/Storgatan 58.

Jungfru
Marie källa

På denna karta från 1856 ser vi ett badhus
strax norr om nuvarande stationshuset.
Badhuset finns inte fotograferat.
Järnvägen byggdes först på 1870-talet och
man hade ännu inte gjort strandområdet
större genom ifyllnadsmassor. 1855 års
sjösänkning med 1,8 meter verkar heller
inte ha kommit med på kartan.

Badhus strax norr om stationshuset
1856
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Sjöstranden vid Fiskebacken användes
före 1896 som kreaturstorg.
Men här ska även ha funnits ett litet
kallbadhus redan kring 1850. Bredvid
badhuset hände det att pojkar badade
nakna och därför beslöt man att uppföra
ett större kallbadhus. Det byggdes 1871.
Gatunamnet Badhusgatan, där
Ulricehamns stadsbibliotek ligger idag,
minner om denna byggnad.

Badhuset är målat i en ljus färg på
fotografiet. Det går en enkel spång från
stranden och fram till ingången.
På kartan från 1877, som Du kan se här
nedan, går det lätt att urskilja badhuset,
dess karakteristiska form med två torn och
den smala spången .
I förgrunden ser vi den smalspåriga
järnvägen mot Vartofta. Den invigdes
1874. Båten som lagt till kan vara
ångbåten Munter.

Kallbadhuset vid Fiskebacken
1871-1904
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Kallbadhuset ser nu ut att vara målat i en
mörkare ton. Det har fyra fönster i rad på
utbyggnaden mot Åsunden. Fotot är taget
söderifrån.

Vi vet inte vilket av fotografierna av
kallbadhuset vid Fiskebacken som är äldst,
men det finns några ledtrådar:
På detta foto syns inte spången mot
stranden. Och på Karta öfver Västra
Centralbanan upprättad 1904-1906, kan vi
se detta badhus utan spång. Kanske är
detta den senare av de två bilderna?
Båten Helge ligger vid ångbåtsbryggan.
Helge användes för transporter från
Limmareds glasbruk till Ulricehamn, och
tog Sommarsanatoriets gäster ut på sjön.
Sommarsanatoriet öppnade 1886 och
fanns under 18 år parallellt med detta
kallbadhus .
Byggnaden revs den 2 september 1904
pga ny spårläggning för järnvägen.

Kallbadhuset vid Fiskebacken
1871-1904
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I skriftliga källor nämns oftast bara ett
kallbadhus vid Sturebadet, som ska ha
stått mellan 1909 och 1945. Men när man
ser på fotografierna blir det tydligt att det
funnits två olika kallbadhus på platsen,
eller åtminstone att det skett en rejäl
ombyggnad av det första kallbadhuset.
Denna bild bör vara den äldre bilden av
det så kallade ”Norra kallbadhuset” eller
”Kallbadhuset vid Maderna”, strax söder
om Ätrans utlopp.

Detta kallbadhus byggdes under samma
tid som Vintersanatoriet höll på att
uppföras vid nuvarande Lassalyckan.
Maderna skapades efter sjösänkningen
1855. Vi kan se hur spången går både över
vatten och land. Kanske var det inte så
trevligt för kurgäster och ulricehamnare
att gå på Maderna, som betyder våtäng.
På andra sidan Åsunden är ännu inte så
mycket bebyggt. Vid järnvägen är dock full
aktivitet på byggfronten.

Kallbadhuset vid Sturebadet
1909-1945
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I utställningen visar vi ett annat badhus
byggt på samma plats och med samma
byggår. Det lutar åt att huset byggts om
och att detta är ett fotografi av den senare
varianten. Det har nämligen tillkommit
några bostadshus i området Villastaden på
andra sidan sjön på denna bild.
Rivningsåret sägs vara 1945, men
ulricehamnare vittnar om att de badat här
så sent som 1947. I skrivande stund har vi
inte kunnat kontrollera uppgifterna i våra
arkiv och har därför valt det inarbetade
årtalet.
På taket fanns ett hopptorn. Spången ser
ut att börja i strandbrynet, vid en gångväg.
Strax söder härom fanns en annan
kallbadplats, ibland kallad ”Lokstallarna”,
där man bedrev sim- och hopptävlingar.
Där fanns åskådarläktare och
omklädningsrum. Hopptornet låg på
platsen där nu båten M/S Sylvia ligger.

Kallbadhuset vid Sturebadet
1909-1945
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Ulricehamns Kallbadhusförening bildades
2005 med målsättning att bygga ett nytt
kallbadhus i Åsunden efter 60 år utan.
I Ulricehamn har man nu återknutit till
den gamla kurortstraditionen och skapat
en plats för hälsa genom vatten. Badhuset
är mycket välbesökt av både kommunens
invånare och hitresta.
Byggnaden invigdes våren 2008 och är en
viktig anledning till att området nere vid
sjön upplevs som intressant och attraktivt.
Arkitekten som ritade Kallbadhuset heter
Torbjörn Isaksson och byggare var Voten
(Byggarvid).
Arkitekturen, med de båda tornen och ett
lägre mittpart, kan ses som en flört med
det tidigare badhuset vid Sturebadet.

I byggnaden finns restaurangen
Kallbadhuset Mat & Vin. Företaget
Mittisjön erbjuder spabehandlingar, bland
dessa folieinpackning med rik och närande
bodycream, chokladmassage och pedikyr.

Nya Kallbadhuset
2008
Foto: Sune Broman
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Vid platsen för ett tidigare hopptorn, invid
ångbåtsbryggan, ligger en badanläggning
på piren.
Byggnaden uppfattas som en sydlig
lillasyster till det nya kallbadhuset.
I den yttre delen finns badtunnor där man
badar i 38-gradigt vatten. Men för den
modige rekommenderas kalldopp i
kombination med bastubad.
M/S Sylvia ligger förtöjd vid badhuset.
Hon var med som landstigningsbåt i
Normandie på D-dagen 1944. Under 195060-talen trafikerade hon Åsunden. Nu tar
hon turister och sommarfirare på tur i
Åsunden.
Anläggningen drivs av företaget
Resdax/Bryggan Ulricehamn. Café &
restaurang finns strax intill vid
strandpromenaden.

Resdax kallbadhus
2008
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På 1860-talet väcktes tanken om ett
sanatorium i Ulricehamn. Hälsobrunnen
fanns ju vid Brunnsbo .
Från början planerade man att bygga på
Åsakullen. Men Sommarsanatoriet kom
1886 att uppföras på ett höglänt och
granskogsbeklätt område sydost om
staden, idag Sanatorievägen, strax öster
om korsningen med Tre Rosors väg.
I huvudbyggnaden låg restaurang, läkarmottagning, gästrum samt societetslokal.
Till sanatoriet hörde många villor och den
nybyggda vattenkuranstalten på Kullen.
1890-94 försökte man inrikta hälsovården
helt på TBC-patienter, men ulricehamnsborna var rädda för smittorisken och
besöksfrekvensen gick ner alarmerande.
Man bytte då inriktning till nervsystemets
sjukdomar.
Vid andra världskrigets utbrott 1939 lades
verksamheten ner och byggnaden revs.

Sommarsanatoriet
1886-1939
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År 1884 uppläts mark i Stureparken till en
vattenkuranstalt tillhörande Sommarsanatoriet. Invigningen var 1886.
Arkitekturen var storslagen och
byggnaden liknade badhuset vid Medevi
Brunn. Detta badhus var samtida med de
tidiga kallbadhusen nere vid Åsunden.
Här inrymdes bland annat mineralvattenservering, gymnastiksal, inhalationsrum
och rum för kallvattenkurer och karbad,
samt separata rum för 1:a klasspatienter.
Senare kom byggnaden att fungera som
stadens varmbadhus. 1935 revs badhuset
och två år senare uppfördes ett nytt på
platsen; funkisbadhuset.
När badhuset byggdes fanns ingen
uppvärmningsanläggning för badvattnet.
Varmvattenfrågan löstes med hjälp av en
ångmaskin placerad vid sjön, som både
hettade upp och pumpade vattnet uppför
grusbacken (Kullen). Dricksvatten kom i en
ledning från en källa på Backgårdsplatån.

Varmbadhuset på Kullen
1886-1935
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1895 byggde man ett badhus inom
sanatorieområdet. Det gick en kort väg hit
från Sommarsanatoriet kallad
”badhusvägen” och på denna väg
passerade man Hotellvillan.
Badhuset låg på vänster sida om
Sanatorievägen på vägen upp mot
Sporthotellet, invid Lindvägen där det nu
ligger en transformatorstation.
Badhuset utnyttjades flitigt av
sanatoriegäster såväl från Sommar- som
Vintersanatoriet, även om det senare
byggda Vintersanatoriet också utrustades
med badrum.
De medicinska baden gjorde badhuset
vida känt. Vattnet togs från källor i
sanatorieskogen, leddes till en reservoar
och vidare in i badhuset. Här värmdes det
upp med hjälp av ånga. Man kunde få heleller halvbad, ångstolsbad, elektriskt bad
och gyttjemassagebad.

Badhuset i Sanatorieskogen
1895-1939
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Efter unionsupplösningen med Norge
1905 ville man i Ulricehamn skapa ett nytt
Holmenkollen, eftersom man inte längre
reste till det norska höglandet för att
kurera sin vacklande hälsa.
Ulricehamns Sanatorium och Badanstalt
AB bildades 1907 och samma år lades
grunden till Vintersanatoriet, vilket
öppnade 1910 på en noggrant utvald plats
öster om staden, nu Nya Kurhotellet.
Bolaget köpte upp Sommarsanatoriet och
drev båda fram till 1939.
Badet var uppdelat i herr- och damavdelning. Bland det som erbjöds var
renlighetsbad, saltbad, växelbad i ömsom
kallt ömsom varmt vatten, ljusbad i
värmeskåp, kolsyrebad och tallbarrsbad.
1955 bytte man namn till Ulricehamns
Kurhotell AB och ändrade inriktningen
mot konferensverksamhet. 1976 stängde
Kurhotellet pga bristande brandsäkerhet.
1981 revs byggnaden.

Vintersanatoriet/Kurhotellet
1910-1981
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1937 stod ett nytt varmbadhus klart på
Kullen, invid Stureparken. Detta användes
fram till början av 1980-talet, då det revs
och gav plats för Hotell Bogesund.

I simhallen fanns en för 1930-talet
tidstypisk relief med gymnastiserande och
sportande människor. Den pryder nu
väggen i trapphuset på Bogesundsskolan.
Bassängen i funkisbadhuset var 16 meter
och ulricehamnarna minns att vattnet var
ganska kallt. Många barn har lärt sig
simma här.
Under en period, sommaren 1982, fick
simskola hållas i Åsunden, eftersom den
nya Sim- och sporthallen inte var helt klar
och den gamla ej längre var i bruk.
I denna byggnads södra del fanns ett kafé,
i den norra var brandstationen inrymd.
Färgen var ljust grå. De flesta arkivbilder vi
hittat av byggnaden har varit svartvita
fotografier.

Varmbadhus på Kullen i funkisstil
1937-1982
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Sim- och sporthallen invigdes i mars 1982
och efterträdde funkisbadhuset vid
Stureparken som revs samma år.
Simhallen har tre bassänger: Stora
bassängen är 25 meter, har 6 banor och
en vinkelutbyggnad med separat hoppdel.
Undervisningsbassängen är 12,5 x 6 meter
och har höj- och sänkbar botten vilket gör
den anpassad för rehabilitering,
handikappade samt simundervisning.

Ett lekland finns för de allra minsta. Det
finns även bubbelpool, arombastu,
solarium och café.
Sedan 1995 finns en motionsanläggning i
entrén samt en vattenrutschbana. Till
Sim- och sporthallen hör också en
idrottshall.

Sim- och sporthallen Tre Rosors väg
1982

