
 
 
Särös utveckling - de första badinrättningarna  
 

1830 ärvde grosshandlaren Anders Helmich Åkerman (1791-1869) Särö och anlade 
1839 en badinrättning med badrestaurang som han drev fram till 1845 då svärsonen 
vice häradshövdingen Knut Henrik Ekström tog över Särö och drev säteri och bad-
inrättning ytterligare två år. 

Vilka drivkrafter fanns bakom starten av badinrättningen? Närmast ligger väl 
ambitionen att som komplement till jordbruket öka säteriets intäkter genom att dra 
nytta av den nya havsbadstrenden. Inspirationen kom säkerligen från de badin-
rättningar som tidigare uppförts i Gustafsberg, Strömstad, Lysekil, Marstrand och 
Varberg. På närmare håll fanns det varmbadhus som inrättats i Torbjörnsviken 1834. 

Affärsidén var att erbjuda välsituerade badgäster varma salta bad, gyttjebad och 
kalla bad i varm- och kallbadhus. Rum med helinackordering uthyrdes för fyra 
veckor från antingen 15 juli eller 14 augusti. Apotekare och läkare fanns på plats. 
Varmbadhuset i Örgryte köptes in och flyttades till ”Skuthamnen” på Särö. Ett litet, 
ganska primitivt kallbadhus uppfördes nedanför Bassängbacken som snart byggdes 
ut till sex badhytter för damer och kompletterades med ett särskilt herrbadhus.  

Badgästernas antal var den första säsongen 72 och året därpå 103 personer, de flesta 
boende på ön och övriga i bondgårdar på fastlandet; sammanlagt fanns 42 rum att 
hyra. Redan under badortens första år lät Åkerman uppföra bostadshus för bad-
gäster på ön, både i form av enfamiljshus och flerlägenhetspaviljonger. De tidigaste 
villorna vid bassängbacken uppfördes sannolikt av Åkerman. Badhuset i Torbjörns-
viken köptes in och sattes upp som badgästvilla vid Säröbron. Badrestaurang in-
rättades i säteriets huvudbyggnad.  

Inga kungliga besök ägde rum under denna tid - bland kända personer som gästade 
Särö nämns Jacob Berzelius och Eric Gustaf Geijer. 1845 uppfördes Drottninghuset 
för änkedrottning Desiré som dock aldrig kom på besök. 

Varför såldes Särö 1847? Av vilka skäl Åkerman lämnade över Särö till sin svärson 
och denne i sin tur sålde säteri och badinrättning två år senare är oklart - ekonomiska 
skäl verkar vara det mest troliga.  


