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Fernes badhus och Köpmanbergsbadet

Fernes badhus vid Kattvikskajen. Foto Sockenbilder.

Fernes badhus startades som både kall- och 
varmbadhus som aktiebolag med hela 10.000 
kronor i kapital. Anläggningen var inspirerad 
av de romerska termerna, och här fanns också 
en badhuspark där man kunde umgås, äta och 
dricka. Kostnad: 10 för de stora och 5 för de små. 
Själva badet var ett hål i golvet, och för det mesta 
var det kallt i vattnet, t ex var det 1941 endast 8 
grader mitt i sommaren.

Varmbadhuset var den stora idén och gick bra 
ekonomiskt, 50 öre i inträde och säsong året om. 
Här var det badkar, finsk bastu, ångskåp och elek-
triskt ljusbad, och man fick betala extra för allt. 
Ingen hade vatten indraget hemma, och mest folk 
var det på julaftnarna, då det var öppet länge.
Lortvatten
När vattentoaletter infördes i hemmen spolades 
allt avloppsvatten ut i Lill- och Storfjärdarna och 
bland annat genom kanalen till Fernes badhus. 
Stadsläkaren Bertil Erwald blev bekymrad för 
folkhälsan, och detta tillsammans med vedbristen 
och åtföljande höga vedpriser 1941 gjorde att 
badanläggningen stängdes.
Köpmanbergsbadet
Kring 1940 började man bygga badet nedanför 
Köpmanberget. Från början var vattenkvaliteten 
bra, men allt eftersom letade sig lorten ut även 

Köpmanbergsbadet. 
Privat foto.

Lennart Ersson berättade om Hudiksvalls första badanstalter: Fernes badhus, som låg på pålar 
vid Kattvikskajen från 1889 till 1941, och Köpmanbergsbadet, som började anläggas 1940 och 
som stängdes 1951 efter en tragisk drunkningsolycka.

hit. Vid anläggningen pågick aktiviteter både på 
sommartid med bad och vintertid med skridskor  
och tävlingar

Den 6 september 1951 var en klass från Läro-
verket, 35 elever i tolvårsåldern och två lärare, här 
för att simma 75 meter. En pojke sjönk i det kalla 
och lortiga vattnet, 6 meter djupt. Båda gymnas-
tiklärarna hoppade i med kläderna på, men de 
fann inte pojken. Det fanns en larmtelefon, men 
den var avstängd, eftersom det var så sent på 
säsongen. Pojken hittades inte.

Planerna på ett nytt badhus tog fart, det bygg-
des i mitten av 1950-talet och blev mycket fint. 
Och 1962 byggdes vattenreningsverket.



T. v. Fyra glada idrotts-
grabbar. Ivar Ringqvist är 
nr 2 från vänster.

T. h. Tandläkare Ivar 
Ringqvist d.ä. i sin mottag-
ning på Långgatan 12.

Privata foton.

Långgatan 12 i kvarteret Bageriet strax 
före rivningen i början av 1970-talet.  Det 

gula huset bakom är f  d Wallners lager, 
och till höger ses gamla biblioteket där 

numera bland annat 316 kubik är inhyst. 
Foto Sockenbilder.

1943 flyttade Ivar Ringqvist med 
mamma, pappa och fem syskon till 
Hudiksvall och Långgatan 12. 
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Utsikt från Långgatan 12, minnen 1943-52

Fadern (Ivar Ringqvist d.ä.) var tandläkare och 
hade sin praktik i huset under tio år. I våningen 
under Ringqvists bodde familjen Assur, farföräld-
rar till numera riksbekante Jens Assur, fotograf  
och filmare.

Ivar Ringqvist berättade om några hus på 
Långgatan och kvarteren omkring. På Nygatan 
(nu delvis inklämd mellan Bageriet och Kultur-
huset) låg Fagerströms karamellfabrik fram till 
1955. I det hus från1909 där Fagerströms numera 
huserar låg tidigare Hedbloms fabrikshus.

Ivar var mycket idrottsintresserad och hade 
nära till Kotorget, där det åktes skridsko och spe-
lades bandy. Här kunde han raskt lära känna sina 
blivande klasskamrater. Hans gymnastiklärare var 
Stig Gunnarbo, som han hade mycket gott att 
säga om. Bland annat anordnades under 40- och 
50-talet s k triangeltävlingar mellan olika skolor i 

en massa olika idrottsgrenar. Tävlingarna avslu-
tades med skoldans, och Ivar minns speciellt en 
tillställning där bland andra Jan Johansson med-
verkade i orkestern på Faxeskolan i Söderhamn.

Ett annat minne som etsat sig fast var när 
studentklassen i mars 1950 besökte flygflottiljen 
i Söderhamn. I samband med besöket träffade 
de på några flickor som hade rast på flickskolan. 
Någon av grabbarna hade med sig cigarrer som 
de rökte och blåste in röken i flickornas klassrum. 
Efterspel: fyra ynglingar kallades in till rektor för 
bestraffning. Det blev omröstning i kollegiet på 
läroverket om de skulle få nedsatt uppförandebe-
tyg, inte så värst bra att ståta med på studentbety-
get. Men det gick bra, lärarkollegiet var barmhär-
tigt.

Magdalena Forsberg


