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Bildbeskrivning

Varmbadhuset i Fiskarhamnen uppfördes 1865 av vice häradshövding 

Per Henrik Wendtland som hade ett framstående yrke som advokat i 

Stockholm.

Han var född 1824-08-22 och bodde 1859 på Regeringsgatan i 

Stockholm. P. H. Wendtland uppförde även andra villor på Dalarö, bl.a. 

Baldersvägen 28B, 1865. 

I varmbadhuset erbjöds vid den tiden brukliga badformer, såsom 

Kreuznacherbad, sodabad, gyttjebad efter de balneologiska konsternas 

alla regler, karbad, tallbarrsbad samt massage och ångskåp, baserat på 

friskt havsvatten. 

Vattnet i badhuset värmdes upp med hjälp av en ångmaskin som var 

placerad i utbyggnaden på husets gavel. I tornet på taket fanns en stor 

vattenreservoar.

Gyttjan till badet hämtades från Kymendö.

Badhuset var öppet från den 10 Juni till 10 September och var liksom 

hela Dalarö-området tillgängligt utan särskild inskrifnings- eller dylik 

afgift.
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Den stora branden 1890

Vid den stora branden 1890, som ödelade stora delar av bebyggelsen kring Dalarö Hotell, 

klarade sig badhuset helt från skador.

Annons 1898

Priser: varmt karbad med dusch kr. 1,00 á 0,75, hafsbad kr 0,75 á 0,60, ångskåp med dusch 

eller hafsbad kr. 1,00, sitt-, dusch- afrifningsbad kr. 0,30, tillägg för massagebad med gyttja 

eller tvållödder, extra saltbad, tallbarrsdekokt, soda eller pottaska kr. 0,25, badlinne 

inberäknadt.

De lägre priserna för mindre bemedlade och minderåriga. Läkare hafva fria bad.

Varmbadhusets personal

Lägenheten på nedre botten var uthyrd till personalen som skötte badhuset. Under några år 

uthyrdes lägenheten till familjen Wiholm, han var maskinist och hon var baderska.

Föreståndarinnan Sofia Jacobsson var en väl omtalad person. � Se sidan 3.

Badhuset revs 1953.

1943 var badhuset fortfarande i full verksamhet vilket framgår av annons i DN den 2 juni då 

man sökte en massagebaderska. 

6 år senare, 1949-05-07, fanns i DN en

notis om att badhuset var hotat av rivning

att vattentornet på taket redan tagits bort.

Troligtvis fick det därefter förfalla till det

slutligen revs 1953.



zz

Baderskan Sofia Jacobsson


