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Abstract  
This study aims to examine the similarities and differences between the Swedish public research  

(SOU) called Friluftsbad, simhallar, bastur: simundervisning och simlärarutbildning and the 

discussion in several board protocols and their effects on the local public bath in Halmstad. 

Halmstad is a small city located in south west Sweden, research on a national level has been done, 

but not on local. An additional aim is to investigate the recreation- and health discourse on a local 

level. The tool for the analys is the theory named Agent-and structure method.  

The conclusion of this study is that the public bath in Halmstad has many similarities with former 

research by SOU. For example there is a connection between the choice of location, and the length 

of the building. However, this study also discover some new aspects, for example facts about people 

with disabilities.  
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1. Inledning

För någon dag sedan tittade jag på aktuellt. I programmet uppmärksammades det ökade intresset för 

folkhemmet och rekordåren. Ett uttryck för den folkhemsfascination som just nu gör sig gällande är 

dramaserien Vår tid är nu som har miljontals tittare. Just nu är även succéförfattaren Lena 

Andersson aktuell med boken Sveas son som har temat folkhemmet. I somras talade Jimmie 

Åkesson under Almedalsveckan och sade ”Vi tänker återupprätta folkhemmet” .  1

Efter programmet slog det mig att det kanske är så, tidsandan just nu kanske är folkhemsk? Utifrån 

den funderingen valde jag forskningsområde. Nostalgin över det moderna Sveriges framväxt är 

spännande, intressant och aktuell. Tankebilderna om folkhemsepoken är ofta dominerande; välgång 

för alla, tron på det egna landet, framåtblickande, rationellt tänkande, byggande… Ja, listan går att 

göra lång. Jag levde inte under folkhemsepoken, min koppling till den tiden är mina föräldrar och 

deras föräldrar. Runt om i samhället finns också byggnader som påminner om folkhemsepoken.  

Uppsatsen tar utgångspunkt i simhallen som byggnation och idé, med fokus på Halmstad simhall.  

1.1 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att under 1900-talet fanns det minst två olika sätt att se på badande. I stora 

drag kan vi kalla föreställningarna om bad för hälsodiskursen och rekreationsdiskursen. Det var två 

olika föreställningar om bad som skilde sig åt. Den förstnämnda föreställningen handlade om 

badande och dess hygieniska och hälsosamma inverkan. Dessa idéer har historiska rötter som går 

tillbaka flera hundra år, men är under tidigt 1900-tal fortfarande betydelsefull. Den andra 

föreställningen handlade mer om bandande som grund för välmående och njutning, plask och lek, 

träning och fritid. Rekreationsdiskursen är yngre än hälsodiskursen och uppstod en bit in på 1900-

talet. Med startpunkt i Sveriges och 1900-talets två så olika sätt att se på badande har jag därför valt 

att titta närmare på Halmstads simhall, byggd 1966. Drygt 10 år innan simhallen i Halmstad stod 

klar släppte statens folkbadsutredning Friluftsbad, simhallar, bastur: simundervisning och 

simlärarutbildning (fortsättningsvis kallad SOU54:25). Betänkandet innehåller skrivelser som skall 

fungera normerande vid byggandet av simhallar. Skrivelserna handlar bland annat om simhallens 

läge, funktion och storlek. Här kan det finnas en konflikt mellan två verkligheter. Speglar Halmstad 

 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverigedemokraternas-ledare-jimmie-akesson-haller-tal-i-almedalen - 1

hämtad 181126
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simhall den visuella simhallen som skrivs fram i folkbadsutredningen eller speglar byggnaden något 

annat, något modernare? Kort sagt, blev Halmstad simhall som staten ville?  

Läsaren till denna text kommer nu få ta del av Ludvig Nordströms Lortsverige. Skildringen är en av 

många sverigeskildringar som Nordström gjorde i radiotjänstens bil. Berättelsen nedan ger ett 

återsken av dåtidens förhållanden. Resan startade 1938 och gång på gång synade Nordström 

bostäder runt om i landet som lämnade mycket  i övrigt att önska.  

Nej, Halland är ett i stort sett fattigt landskap liksom i än högre grad Bohuslän, och det karakteristiska för 
hela resan var, att endast i rika, helst industrialiserade bygder eller hos överklassen kom människans 

problem till synes, i fattiga bygder försvann det som rök, där var det bara det rent materiella, själva 
bostaden, själva det primära livsskyddet, som intresserade. Och så blev det nu i Halland. 
— — —  

Jag fick ett starkt intryck av vad detta allt betydde för folket på denna kust, då jag, ledsagad av en 
medarbetare i en av landskapets tidningar besökte en gård ute på en vid böljande slätt. 
— — —  
Gården beboddes av ett ungt par med tre småttingar. Det var snyggt och fint. Och jag började mitt vanliga 

förhör, som gav till resultat, att statens jordnämnd styckat en kronogård i sex lotter och byggt bostäder på 
dem.  
- Nåå? vände jag mig till hustrun. Är det något fel?  
- Ja, svarade hon.  
- Vadå?  
- Här är så kallt, att vi inte vet, vad vi ska göra med barnen. Om man lägger handen på tapeten så känner 

man nu, då det är stilla ute, hur det drar. Och när det blåser, kan man lika gärna vara ute som inne, det 

blåser tvärs igenom väggarna, och det tjuter och piper, så barna bli alldeles hjärtskrämda. Man måste 
hålla sig mitt i rummet, för att inte blåsten ska slå en för mycket i ansiktet, och om benen blir man 
alldeles iskall. Och elda hjälper inte. Och vad det kostar sen! Allt en tjänar, snart sagt, går i spisen. 

Och vara i andra rummen, det går inte alls.  
- Kan ni inte klaga hos jordnämnden, då?  
- Då får man bara obehag!  
- Prosit! Hur var det med det statliga Sverige, hur var det med välfärdsevangeliets realiserande? Åter 

kom denna gamla fråga, som följt mig snart sagt resans första dag, upp i själen.  2

Stycket ovan ringar in en problematik. Situationen för den halländska familjen är om inte typisk, så 

väldigt vanligt, för hur det såg ut inom Sveriges gränser en bra bit in på 1900-talet. I berättelsen 

handlar det om en familj som lägger de flesta pengarna på mat och samtidigt försöker skydda sig 

från kyla. Berättelsen ger ett sken av hur svenska bostadsförhållanden kunde se ut, och bakom dessa 

förhållanden saknades vatten, avlopp, tillgången till dusch eller bad. I förlängningen ledde det 

 Ludvig Nordström, Lortsverige, 1984  s. 177-1782
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svenska förhållandet till att människan i den ansågs smutsig och lortig. Med tiden har olika idéer på 

badande och simmande förts fram av olika aktörer som en reaktion mot dåtidens situation. En av 

dessa idéer, rekreationsdiskursen, uppstod när Sveriges moderna historia tog sin början.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Den lokalhistoriska ingången är ett medvetet val. Genom att penetrera den specifika lokala historien 

hoppas jag kunna fästa den på större processer och sammanhang. Mikrostudier - i mitt fall 

lokalhistoria - kan på så vis säga något stort om och illustrera nationella rörelser och helheter.  3

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera vilka normer från SOU54:25 som tillämpades i 

byggandet av Halmstad simhall. Avsikten är därtill att undersöka om hälsodiskursen eller 

rekreationsdiskursen beskrivs i SOU54:25. För att uppnå syftet vill jag svara på följande frågor:  

• Vilka likheter och skillnader finns mellan innehållet i SOU54:25 och diskussionerna i 

styrelseprotokollen kring simhallen i Halmstad? 

• Vad av SOU54:25 går att anknyta till hälso- respektive rekreationsdiskursen? 

 Louise Berglund & Agneta Ney, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, 2015 3

 s. 109-110
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2. Material

Materialet som används i den här uppsatsen kan sägas vara tredelad. I den första delen appliceras 

tidigare forskning för att beskriva vad hälso- och rekreationsdiskursen var för något. I den andra 

delen används SOU54:25. Utredningen skrevs mellan 1948 - 1954 och gavs ut av statens 

folkbadsutredning. Den parlamentariska utredningen syftade till att bringa överensstämmelse i 

frågor som; badanläggningar, simkunnighet, allmänna friluftsbad, bastur och hur en simhall skulle 

se ut. I den tredje och sista delen, analyseras styrelseprotokoll tillhörande simhallskommittén. I viss 

mån används brev och annan korrespondens som avslöjar fakta om simhallsbygget. 

Styrelseprotokollen begränsas till 1960-1966. År 1960 har valts för att det var samma år som 

styrelsen bildades och det första styrelsedokumentet finns daterat. År 1966 har valts som slutdatum 

för det var året simhallsbygget stod klart, och därför också naturligt att sätta punkt det året. 

Tillsammans kan alltså styrelseprotokollen, skrivna mellan 1960-1966, motiveras utifrån att 

simhallskommitténs arbete var som intensivast under denna period.  

De styrelseprotokoll, brev och annan korrespondens finns bevarade hos kommunarkivet i Halmstad.  

Att läsa, tolka och förstå dokumenten är inte bara underhållande utan också utmanande. 

Utmaningen ligger i luckor som har dykt upp på olika vis. Det kan handla om personliga luckor där 

jag som forskare inte är tillräckligt kvalificerad att läsa materialet och sätta in det i sitt ”rätta” eller 

”tänkta” sammanhang. Det kan också handla om andra luckor, exempelvis att en del 

styrelseprotokoll har bevarats bättre än andra styrelseprotokoll. Således går det ställa frågan, finns 

alla styrelseprotokoll bevarade eller har något försvunnit med tiden? Allt som diskuterades, finns 

det nedtecknat i styrelseprotokollen? Dessa frågor och liknande är bra att ha i bakhuvudet vid 

genomläsandet av styrelseprotokollen.  

2.1 Avgränsning 

Klas Åmark, författare till Varför historia?: En ämnesintroduktion för nya studenter, lyfter fram 

vikten av historiska undersökningar. Han skriver ”För historikerna är det inte i första hand den 

enskilda undersökningen som representerar sanningen. Det viktigaste i vårt sanningssökande är att 

vi deltar i en kollektiv och långsiktig uppbyggnad av kunskaper, som efter hand blir allt mer 
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tillförlitlig.”  I detta kollektiv är jag en medveten individ om problematiken med att göra anspråk på 4

sanningen. Jag tror inte att min studie nödvändigtvis måste vara den slutgiltiga. En orsak till det 

förhållandet har att göra med mina avgränsningar. Den här studien hade kunnat ha ett annat tema, 

annan metod eller annat källmaterial, och därigenom fått ett annat resultat. Nedan presenteras 

avgränsningarna:   

Varför jag har valt att studera styrelseprotokoll framför annat material så som transaktioner, fakturor 

med mer har att göra med ett bekvämlighetsurval. Styrelseprotokoll avslöjar verksamhetens samtid i 

komprimerad form. Dokumenten är också maskinskrivna vilket var ett personligt kriterium för att 

kunna läsa och förstå. En annan anledning till varför styrelseprotokoll är intressant är av den 

orsaken att dokumenten ger ett titthål tillbaks i tid och rum. Dokumenten avslöjar således vilka 

områden som var prioriterade och vilka områden som inte var det.  

I SOU54:25 läggs fokus på kapitel 11, standardiserandet av simhallar, för att undersöka likheter och 

skillnader. Valet att inläsningen enbart görs på det kapitlet har med den här uppsatsens 

frågeställningar. Övriga kapitel handlar om andra saker och är dessutom mer informerande än 

normerande i sin framskrivning. 

 Klas Åmark, Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter, 2018, s. 514
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3. Metod
Via databaser som Högskolan i Halmstad erbjuder, däribland OneSearch och diva-portal, har jag 

sökt för att skapa ett forskningsläge. Med sökord som; hygien, hygienism, bad, folkbad, simhallar,  

hälsa, har jag sedan valt forskning som är relevant för det här arbetet. 

Tidigare har jag varit inne på vilka möjlighet och utmaningar skriftligt material medför. Nu kommer 

jag beskriva hur jag har gått tillväga när jag bearbetat mitt material. 

3.1 Motivering textanalys 

I och med närstudium av primärkällorna, som är av skriftlig karaktär, lämpar sig ansatsen kvalitativ 

metod. Andemeningen med metoden är att uttolka primärkällans mening. En variant av kvalitativ 

metod är textanalys. Textanalys används i regel när forskaren vill studera språket. Språket är 

intressant av flera anledningar, dels säger den något om sin samtid, dels finns det dolda strukturer 

och information bakom texten - alltså sådant som textens upphovsgivare inte alls tänkt förmedla vid 

första början.   5

Den textanalys jag använder mig utav är av analyserande karaktär. För att både kunna konkretisera, 

kontexttualisera och sortera styrelseprotokollen har jag valt applicera ett analysschema som är 

inspirerat av Karolina Wiells analysschema i Bad mot Lort och Sjukdom: Den privathygieniska 

utvecklingen i Sverige 1880-1949. Metoden används som ett verktyg för att sortera innehållet i 

styrelseprotokollen. En fördel med analysschemat är att fråga 2-4 används för att jämföra 

styrelseprotokollen med varandra. Fråga 5-7 behandlar mottagaren och det faktiska budskapet med 

texten.   6

 Louise Berglund & Agneta Ney, 2015, s. 159-161 5

 Karolina Wiell, 2018, s. 249-2566
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3.2 Motivering komparativ metod

Uppsatsen bygger på att jämförelser görs mellan SOU54:25 och simhallskommitténs 

styrelseprotokoll.  I studiet används den komparativa metoden i syfte att komma åt förklaringar och 

grundläggande strukturer. Förutom detta, tillämpas metoden för att hitta skillnader och 

gemensamma drag.  Mitt val av komparativ metod beror på uppsatsens frågeställningar som handlar 7

om att förtydliga kopplingar i det förflutna - att bara presentera fakta kan upplevas som en 

fragmentariskt och osammanhängande historieskrivning. 

1. Textens namn

2. Vem skrev texten/framförde informationen?

3. När skrevs texten?

4. Till vem riktade sig texten?

5. Vilket är samhällsproblemet?/Vilket är temat som lyfts upp?

6. Hur skall problemet lösas? Hur löstes problemet?

7. Hur ser framtidsvisionen ut? Hur  diskuteras framtiden? 

 Louise Berglund & Agneta Ney, 2015 s. 161-1627

!9



4. Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna diskutera och förklara mitt resultat, samt uppnå svar till valda frågeställningar utgår 

den här uppsatsen från teorier av olika slag.  

4.1 Aktör och strukturperspektivet

En ingång jag har valt är aktör- och strukturperspektivet. Valet beror på uppsatsens sökande 

undersökning för vilken relation individ-samhälle som står att finna. Annorlunda uttryckt, den här 

uppsatsen har socialhistorisk karaktär där både samhälleliga system och aktörers medvetna och 

omedvetna handlande står i centrum i ett försök att förklara drivkrafterna bakom historiska 

händelser och företeelser.  Med aktörsperspektivet menas att social förändring ses i ljuset av 8

individers handlingar, handlingarna är medvetna och strategisk utformade. Med strukturperspektivet 

menas att social förändring ses i ljuset av bakomliggande faktorer, så som ekonomiska-, politiska- 

och tankestrukturer. Agneta Ney menar att dagens historiker ofta tar hänsyn till båda perspektiven 

eftersom dem förutsätter varandra.   9

Inom aktör- och strukturperspektivet finns olika skolbildningar. Anna-Lena Lilliestam, författare till 

Aktör och struktur i historieundervisning, skriver om Margaret Archers tankar om det dualistiska 

förhållandet mellan individ och struktur. Det är också denna skolbildning som jag har valt att 

använda mig utav. Människorna, individerna, beskrivs som emotionella, reflexiva, intentionella och 

handlingskraftiga. Tillsammans eller ensamma kan de driva projekt för att påverka omvärlden. 

Strukturerna förekommer tidigare än aktörerna, och Archer ser strukturerna som villkorande för 

aktörernas handlande. Begränsningarna kan vara av både objektiv art och en subjektiv upplevelse. 

Anledningen till att jag har valt Archers skolbildning är hennes breda definition av aktörskapet. 

Archer ser aktörerna, individerna (agentskapet), ur tre olika former: personer, sociala agenter och 

aktörer. Personen är individen med sin identitet och målriktning, självmedvetenhet och skaparkraft. 

Socialt agentskap däremot, utgör kollektiv med samma förutsättningar. Dessa kollektiv kan vara 

oorganiserat eller organiserat. Exempel på oorganiserade agenter är kvinnor, män, arbetarklass, 

borgarklass då dessa har likartade förutsättningar och kan påverka strukturer genom att de i sina 

livssituationer agerar på liknande sätt. Exempel på organiserade agenter är fackföreningar och 

 Louise Berglund & Agneta Ney, 2015, s. 76-778

 ibid. s. 76-779
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arbetsgivareorganisationer. Slutligen är vi framme vid Archers sista form som hon kallar aktören 

eller aktören-rollutövaren. I denna roll finns regler, resurser, befogenheter, och förväntningar knutna 

till sig och rollen förutsätter en motroll, exempelvis härskarroll-undersåteroll, kvinnoroll-mansroll 

och så vidare.   10

4.2 Tolkning och strukturering 

Ett annat analysredskap som tillämpas i den här studien är hermeneutiken. Arkivmaterial öppnar för 

många tolkningar av den tid och område man kanske bara kan ana vid en första anblick. Lousie 

Berglund konstaterar att förhållningssättet grundar sig på att tolka eller förklara. Styrelseprotokoll 

kan få oss att tro att vi lyssnar till en eller flera röster direkt efter de händelser som beskrivs. Med 

ett vetenskapligt förhållningssätt som hermeneutiken betonas arbetet med att förstå och att känna 

inlevelse med det samhälle som studeras. Jag hävdar att läsning av styrelseprotokoll betingar 

inlevelse. Plats, tid, och inte minst personer finns nedtecknat och bidrar tillsammans till att jag som 

forskare kan följa och försöka förstå människors förhållningssätt. Lousie Berglund gör gällande att 

kännetecknande för hermenuitiken är att förståelse för helheten nås genom att studera delarna.  Vad 11

är då delarna? I mitt fall är de styrelseprotokoll och övrig dokumentation som refereras till delarna. 

Låt oss ta pusslet som liknelse, där simhallsbygget i Halmstad är motivet. Genom mitt material kan 

jag lägga hörnbitarna och ett par bitar till, jag tycker mig kunna skönja bilden och förstår hur 

helheten ser ut trots att vissa pusseldelar saknas. Liknelsen krokar i vad författarparet Runa Patel 

och Bo Davidsson förklarar i Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, nämligen att den hermeneutiske forskaren arbetar subjektivt med 

forskningsmaterialet. Som forskare använder jag min förförståelse och mina tankar som en 

möjlighet att tolka och förstå forskningsobjektet.   12

Lousie Berglund förklarar även vikten av kategorisering för att inte fastna i källmaterialet. 

Kategoriseringarna behöver vara precisa och tydliga för att det vi studerar inte ska bli för 

generaliserande. I vardagssituationer kategoriserar vi män från kvinnor, fattiga från rika. Den 

vetenskapliga kategoriseringen skiljer sig från den vardagliga kategoriseringen, med den 

 Anna-Lena Lilliestam, Aktör och struktur i historieundervisning, 2013 s. 53-5410

 Louise Berglund & Agneta Ney, 2015, s. 121-12511

 Patel Runa & Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 12

undersökning, 2011, s. 28-30
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vetenskapliga kategoriseringen vill forskaren försöka reducera förenklingar och generaliseranden.  13

De kategoriseringar som görs är konstruktioner och här finns två sätt att tänka. Antingen kan man 

studera kategoriseringar skapade i det förflutna, exempelvis tattare. Eller så använder vi 

kategoriseringar skapade av historikerna själva. I den här studien tillämpas det förstnämnda sättet, 

kategoriseringar skapade i det förflutna. Jag använder mig av samma kategoriseringar som står 

skrivet i kapitel 11 i SOU54:25. Dessa är: Simhallar, Bestämmandet av simhallens storlek och 

tekniska detaljer. Kategorisering Jämförande kostnadsberäkningar är medveten bortvald och 

förekommer inte i den här undersökning på grund av den fakta som förekommer där är av 

kvantitativ fakta. Någon motsvarighet till kvantitativ fakta går inte att ta del av i styrelseprotokollen. 

Jag finner kategoriseringarna lämpliga att utgå ifrån som ramar för att hålla arbetet precist och 

koncist. En annan fördel med kategoriseringarna är reliabiliteten. Det ska inte spela någon roll vem 

som genomför studien, resultatet och dess huvudlinjer skall i stort sett bli densamma - bestämda 

kategoriseringar ökar alltså tillförlitligheten.  

 Louise Berglund & Agneta Ney, 2015, s.10713
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5. Bakgrund

5.1 Badets historia

Som mycket annat började det redan hos de gamla grekerna. Badväsendet i 400-talets F.Kr., 

grekiska värld gällde främst elementära kallbad. Dessa kallbad förekom oftast i anslutning till de 

offentliga idrottsanläggningarna. Tekniken utvecklades ytterligare genom hypokausten 

(värmeldningar i golv och väggar), cirka 100 F.Kr., vilket möjliggjorde tillgången till varmt 

vatten.  14

Utvecklingen fortsatte med offentliga badhus i Rom kring Kristi födelse. Lämningar från dessa 

badhus finns kvar. Romerska bad är en badform vilken levt kvar till dagens datum, om än i 

förenklad form. Badformen beskrivs enklast som en process innehållande flera bad där människan 

går igenom olika behandlingar, alltifrån massage till tvättning till avkylning.  15

Svenskarna var tidigt ett badande folk men under slutet på 1600-talet hände något med badseden.  

På kontinenten stängdes badstugor, därefter även badstugor i Sverige. Vid 1700-talets början sågs 

badstugor osedligt, en plats där sjukdom spreds. För den stora massan blev nu bad något avlägset, 

renligheten hade dessutom skiftat fokus till kläder och de synliga delarna av kroppen.   16

Helt död var dock inte badkulturen. Parallellt med badstugornas igenbommande byggdes kurorter/

kallbadhus runt om i landet av människor med kapital. Under 1700-talet ökade intresset för 

kurortskulturen. Det var inte ovanligt att kungligheter, adeln och människor från de kulturbärande 

skikten sökte sig till brunnar runt om i landet. Uppsvinget kan delvis förklaras med dåtidens 

nyttotänkande. Föreningen naturen och det hälsosamma livet på landet hör till upplysningens nav. 

Utflykter och promenader kunde verka helande för den med trasigt sinne. Allt detta tillsammans 

bidrog till kurorternas snabba utveckling.  En tidig variant av kallbadhus var havsbryggor som 17

bland annat byggdes i England (sedan mitten av 1800-talet) respektive Tyskland (slutet av 1800-

 Nationalencyklopedin, bad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bad (hämtad 2018-12-05)14

 Nationalencyklopedin, bad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bad - hämtad 2018-12-0515

 Karolina Wiell, Bad mot lort: Den privathygienska utvecklingen i Sverige 1880-1949, 2018, s. 69-7016

 Elisabeth Mansén, Ett paradis på jorden: Om den svenska kurortsklturen 1680-1880, 2001, s. 43-4817
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talet). Dessa platser bestod av långa pirar på höga träben. Ursprungstanken med dessa platser var att 

möjliggöra anländandet för större skepp. För människor som befann sig på dessa bryggor blev det 

en svävande gräns mellan vatten och land, de var väldigt nära vattnet men aldrig i vattnet. Mot 

slutet av 1800-talet byggdes kallbadhusen ut vid nord- och östersjökusterna.  

Det kalla och salta badet etablerades främst på västkusten och spreds senare österut.  Förutom 18

kallbadhus etablerades också havsbadorter i den natursköna miljön på västkusten. Ett tidigt exempel 

på havsbadort är Gustavsberg, söder om Uddevalla som tillkom år 1774. Platsen fick kunglig glans i 

och med besök av kronprins Gustavs besök år 1804 och Karl XIII:s vistelse på samma plats år 1813. 

Andra tidiga orter som erbjöd havsbad var Strömstad redan år 1781 och Varberg strax efter år 

1811.  Ett mer internationellt exempel hittar vi från England och Tyskland, där medelklassen under 19

sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var fullt påklädda på stranden. På många stränder förekom en 

blandning mellan sociala klasser där stranden blev en symbol för en mindre formell plats. Samtidigt 

fanns det också tydliga gränser, i England är Blackpool ett av de kända exemplen på havsbad som 

bara var riktat till arbetarna. För de människor som inte kunde ta sig ut och bada själva uppfanns vid 

mitten av 1700-talet den s.k badkärran (omklädningsbås på hjul som drogs ut i vattnet av hästar). 

För de sjuka människorna blev detta en möjlighet till bad som botemedel och parallellt som 

sedligheten (de skulle inte synas) tillgodosågs.  20

De offentliga badhus som växte fram under sekelskiftet 1900 var till en början privatägt. Med tiden 

fick dessa badhus kommunalt stöd utifrån föreställningen att badsaken var en samhällelig 

angelägenhet. Andra generationens badhus, mer inriktade på simsport och fritid än hygien, byggdes 

ut under mellankrigstiden. Badhusen drevs av det kommunala huvudmannaskapet. Tredje 

generationens badhus, äventyrsbaden, expanderade runt hundra år efter första generationens badhus, 

omkring millenieskiftet. I dag hamnar hygien och simmärken i skuggan av de nya äventyrsbaden 

som fokuserar allt mer på en slags upplevelseindustri.   21

 Henrik Björck, ”Badhuset i folkhemmet” i Folkhemsbyggare, 2008, s. 246-24718

 Nationalencyklopedin, bad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bad - hämtad 2018-12-1319

 Wiebke Kolbe, ”Havsbad som liminoida rum: Tyska och brittiska badorter under 1800- och 1900-talet” i 20

Turismhistoria i Norden, 2018, s. 47-52

 Henrik Björck, 2008, s. 329-330 och 332-33321
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5.2 Badhusen i badhusparken 

1863 bildades Halmstads Kallwattenkur Anstalts Aktiebolag. Kuranstalten placerades vid området 

som idag heter Badhusparken. Vattnet ringlade dit från en källåder från Galgberget. Halmstad 

kuranstalt blev aldrig så lyckat som de lokala aktieköparna hade hoppats på. 1869 redovisades en 

förlust och kassan fortsatte vara tom. Att de ansvariga fick skjuta till pengar varje år var ohållbart 

och när arrendet gick ut 1879 förnyades det inte. 1904 jämnandes byggnaden längst marken men det 

skulle inte bli det sista badhuset som stod i badhusparken.   22

1901 bildades Aktiebolaget Halmstad Varmbadhus. För att kunna driva igenom förslaget om ett nytt 

varmbadhus behövde bolaget stadens hjälp. År 1902 beslöt stadsfullmäktige att reservera 2300 

kvadratmeter av Badhusparken till ett tidsenligt varmbadhus.  Därutöver beslutade stadsfullmäktige 

att köpa aktier för 20.000 kronor, subventionera badhuset årligen med en summa av 2000 kronor 

mot premissen att Aktiebolaget Halmstad Varmbadhus lämnade fribad åt tio fattiga badbehövande i 

staden. Halmstad hade vid den här tiden en befolkning uppemot 16.000 invånare med olika 

ekonomiska förutsättningar. För att staden skulle hjälpa Aktiebolaget Halmstad Varmbadhus ställdes 

också andra mer organisatoriska krav. Ett sådant krav var att badhuset kunde servera enklare bad till 

mindre bemedlade människor. Ett annat krav var att tillhandahålla ett visst antal skolad under 

september-maj månad. 1904 öppnades badhuset för allmänheten. Redan år 1915 gavs förslag om att 

staden skulle överta och driva verksamheten. 1933 års ekonomiska förlust förklaras dels av det stora 

antalet nybyggda privata badrum i staden . Tio år senare, år 1943, anordnades en allmän tvättstuga 23

i anslutning till badhusets egen. Sommaren den 1 juli år 1945 skedde en överlåtelse mellan bolaget 

och kommunen, där den sistnämnda tog över bolagets skulder, tillgångar och personal. Styrelsen för 

Aktiebolaget Halmstad Varmbadhus gick i likvidation och istället upprättades en ny kommunal 

styrelse, styrelsen för Halmstad varmbadhus. Sekelskiftets varmbadhus finns inte längre att se. En 

ny simhall byggdes på samma plats och stod klart år 1966.   24

 Sven Aremar, Ur folkmun och arkiv: Läsebok om Halmstad, 2002, s. 13-1522

 HKA, AB Halmstad varmbadhus, Styrelseprotokoll, 1903-1942, A1:1,  ”Styrelseberättelse för 1933”23

 Sven Aremar, 2002, s. 16-2224
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Den 31 oktober år 1966 kunde Halmstadborna besöka den moderna simhallen. Här fanns hopptorn, 

en stor bassäng (25x12,5 meter), romersk bad, tv-kameror under vattnet (som hjälp till den 

badvaktande personalen), en läktare som tog uppemot 400 personer och mycket mer. Simhallen var 

toppmodern för sin tid.  Förarbetet sköttes av en tillsatt simhallskommitté år 1960. Gruppen besökte 

bland annat Gävle och  Malmö för att kunna gå till beslut hur det nya badhuset skulle se ut. Idag 

står badhuset kvar men drivs inte längre i kommunal regi. 1998 invigdes ett nytt badhus i Sannarp 

för cirka 75 miljoner kronor.  Badet heter idag Halmstad arena bad och erbjuder vattenrutschkanor, 25

vattenpist, vildfors, strömkanal, bubbelpool och separata hopp, motions och aktivitetsbassänger.  26

 Sven Aremar, 2002, s. 23-2825

 https://www.halmstadarena.se/bad.html - hämtad 0511201826
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6. Tidigare forskning 

Överhuvudtaget är hälsodiskursen och rekreationsdiskursen mångvetenskaplig inriktad. När det 

gäller Sveriges moderna historia med utgångspunkt i tiden innan och under folkhemmet med dess 

fokus på bad finns en uppsjö arbeten. Som oftast handlar det om ovanifrån perspektiv, där inte minst 

staten/myndigheter blivit kritiskt historiografisk analyserat. Vad som saknas i större utsträckning, 

och därmed vad denna uppsats ämnar undersöka, är ett underifrånperspektiv på hur den lokala 

diskursen tog sig uttryck. Nedan presenteras en del av tidigare forskning, i de två nästföljande 

kapitlen ägnas noggrannare uppmärksamhet åt tidigare forskning för att beskriva hälsodiskursen 

och rekreationsdiskursen.  

6.1 Folkhemsbadhuset

Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, har skrivit uppsatsen 

”Badhuset i folkhemmet” i Folkhemsbyggare. Genomgående syfte med uppsatsen är att skildra 

uppkomsten och utvecklingen av ”badfrågan” samt att sätta in den i vidare historisk sammanhang. 

Badfrågan betyder själva genomförandet och vilka aktörer som var betydelsefulla. Aktörerna var 

företrädare för offentlig förvaltning, läkare, lärare, föreningar, och inte minst kommunalteknikerna 

som stod för social ingenjörskonst. I ”Badhuset i folkhemmet” får läsaren följa Björcks analyser 

och diskussioner från sekelskiftet 1900 till millenieskiftet vilket skrivs fram som en av stora 

förändringsprocesserna i modern tid. Björcks använder sig av en kritisk metod, eller med Björcks 

egna ord ”språkbrukshistoriskt perspektiv”. Förfaringssättet ligger nära om vad som kallats the 

linguistic turn och här i ligger en tilltro att språket i sig är meningsbärande och samhällsbyggande. 

Viktigt i sammanhanget är de tematiseringar och vokabulär sätts i sammanhang och relateras för att 

utkristallisera mönster.  Björcks uppsats är ett bidrag till den nationella forskningen och hans 27

uppsats kommer relateras till hälsodiskursen och rekreationsdiskursen.  

6.2 Det gottgörande badet 

 Henrik Björck, 2008, s.7-1227
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Karolina Wiells färska avhandling Bad mot lort och sjukdom: den privathygieniska utvecklingen i 

Sverige 1880-1949 fokuserar på normerna kring privathygien och förändringen kring sekelskiftet 

1900. Wiells syfte är att utforska samt presentera de underliggande orsakerna och motiven till 

byggnationer av badstugor i Sverige under 1880-1949. Resultatet i hennes imponerande 258 sidors 

verk är svårt att sammanfatta i få rader. Dock fastställs att den svenska befolkningens personliga 

hygien berörde många. Den berörde befolkningen, företagen, kommunerna staten såväl läkarna och 

lärarna. Den allmänna påverkan ledde sedermera till en samhällsförändring under slutet av 1800- 

talet med förbättrad personlig hygien. Folkhälsan blev bättre runt sekelskiftet tack vare en mångfald 

faktorer så som diskussioner, forskning, individuella och offentliga aktörer. Befolkningens 

förtroende för medmänniskor, samhälle och stat var vittgående och gjorde det möjligt att förändra 

normen om personlig hygien.  Hennes val av metod är mångfasetterad. I kapitel fyra använder 28

Karolina sig av en kvantitativ textanalys och applicerar metoden på privathygieniska texter. I kapitel 

fem är den processspårande metoden i fokus. I kapitel sex använder Wiell kvalitativ idéorienterad 

textanalys.  

6.3 Utblick Norrland 

Erik Englund har skrivit ”Uppförandet av Pontusbadet: en studie av folkhemsbygget i Luleå”. 

Uppsatsen, som är ett examensarbete, behandlar Pontusbadet roll i det nationella folkhemsbygget. 

Författarens resultat är att Pontusbadet blev en del av folkhemsbygget på grund av kommunal- och 

social ingenjörskonst som frodades i en växelverkan av nationell och lokalt intresse av 

standardisering av badväsendet. En bakomliggande anledning var att staden växte samtidigt som 

kommunens ansvar ökade. För att minska de sociala klyftorna användes social ingenjörskonst där 

Pontusbadet bör ses som ett medvetet byggnadsprojekt i målet att skapa en samlingsplats för 

utbildning, idrott och hälsa.  Englund skriver att år 1946 återfinns ett nytt varmbadhus på plats 29

nummer två över drätselkammarens förslag över byggnader som behöver upprättas i staden. 

Ändamålet med det planerade bygget var att kombinera simhall med en tvättstuga och samtidigt 

erbjuda en samlingsplats för stadens ungdomar.  1957 stod tillslut Pontusbadet färdigt. Jag kommer 30

använda mig av Englunds arbete för att diskutera hur badfrågan tog sig uttryck i ett nordligt 

småstadssamhälle kontra hur det såg ut i Halmstad. På så vis kan skillnader och likheter lyftas upp 

  Karolina Wiell, 2018, s. 219-22628

 Erik Englund, ”Uppförandet av Pontusbadet: en studie av folkhemsbygget i Luleå”, 2017, s. 40-4129

 ibid. s. 21-2230
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som hör till det det lokalpolitiska planet. I studien om Pontusbadet används ett hermeneutiskt 

angreppssätt i tolkningsprocessen av styrelseprotokoll och övriga texter som ligger till grund för 

undersökningen.  

6.4 Tillbaka till Halmstad
Sven Aremar är författare till boken Ur folkmun och arkiv - läsebok om Halmstad. Boken är 

uppbyggd kring fyrtiofyra halvvetenskapliga artiklar om Halmstad. Under bokskrivandet använde 

Aremar sig av akrivstudier så som protokoll, dokument och samtida nyhetsnotiser samt intervjuer. I 

mitt fall är det särskilt kapitel ett, ”Bad och hälsa”, av intresse. I det kapitlet presenteras 

bakgrundsfakta om Halmstads sex inomhusbad genom tiderna, däribland sekelskiftets varmbadhus 

från 1904 och simhallsbadet från 1966. Fakta om de två badhusen finns refererat till i uppsatsens 

bakgrundskapitel. I båda fallen får läsaren reda på vilka personer som var viktiga i sammanhanget 

och hur badhusen såg ut och vad som fanns till allmänhetens erbjudande. Förutom detta, presenteras 

också hur och varför kommunen senare tog över Aktiebolagets varmbadhus och senare byggde 

simhallsbadet. Sven Aremar har tidigare varit verksam som kommunpolitiker och satt bland annat 

med i styrelsen för simhallskommittén 1960-1964. Kapitlet i boken är övergripande beskrivet, 

någon djupdykning med perspektivrika frågor förekommer inte. Båda badhusen omskrivs i knappa 

fem sidor. Slutligen är det svårt att följa upp och ompröva Aremars arbete, någon källhänvisning 

återfinns ej. Detta är invändningarna som går att för fram om arbetet.   31

  

 Sven Aremar, 2002, s. 9-2931
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7. Tidigare forskning som förklaring till hälsodiskursen

Den hygieniska revolutionen i Europa kan sägas inledas med den nya bakterieläran sent 1800-tal. 

Den stora lärdomen handlade om hur personlig hygien och bakterier spreds och globaliserades. 

Frågan blev till en social fråga, om människor spred smitta till varandra blev det viktigt att råda bot 

på problemen. Hygienismen spreds mellan människor och länder och i de folkrika städerna blev det 

angeläget att göra något åt problemen.   32

De sociala frågorna intensifierades runt sekelskiftet 1900 och berörde folkets orenlighet som ett 

hygienisk problem. I den första fasen var auktoritära läkare drivande i frågan. Nils Englund 

pläderade på Läkaremötet 1897 >>Om skol- och folkbad<< för en rationell hälsovårdsatsning. Bad 

var viktigt för att kunna tvätta bort smutsen som satt fast på huden. Huruvida bostaden var ren 

hjälpte föga så länge huden på kroppen var utsatt för smuts.  33

Två andra läkare och folkupplysare som gick i bräschen var Henrik Berg och Carl Curman.  

Curman skriver om badets dubbla syfte i sin skrift Om bad och badning, dels det vederkvickande-

stärkande, och dels det rengörande. Curman talar om en hudkultur som innefattar rening och 

härdande. Vattenläkare Henrik Berg återvänder ständigt till vattnets kurativa och hälsobringande  

inverkningar. Berg riktade en viss besvikenhet mot tidens läkareutbildning och deras negligering av 

hydroterapin.  I en text från 1892 skriver Curman om hur huden behöver större omvårdnad än bara 34

en lättare avtvättning. Curman inleder sin text enligt följande:  

Bad och tvagning äro icke det samma. Människans hud är icke blott ett plagg, som höljer och skyddar vår 

kropp och begränsar den från yttervärlden, hvilket plagg vi känner oss pliktige hålla rent och snyggt från 
den smuts, som både afsöndras på detsamma inifrån och samlar på sig utifrån; huden är fastmer ett 
finkänsligt och underbart sammansatt lifsredskap.  35

Läkarkåren kan sägas bilda en rörelse som talade på liknande sätt om hygienism och kampen mot 

smuts. För att stärka folkhälsan krävdes vitala insatser. Två problemområden definierades och 

uppmärksammades vilka senare också fick spridning utanför den medicinska kretsen och blev till 

 Karolina Wiell, 2018,  s. 21-2332

 Henrik Björck, 2008, s. 247 och 25133

 Eva Palmblad, Medicinen som samhällslära, 1990, s. 41-4434

 Karolina Wiell, 2018,  s. 7235
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sociala frågor. Den inre bostadshygienen var ena problemet. Den yttre bostadshygienen - och nu 

kommer vi in på bad - var det andra problemet. Den yttre bostadshygienen handlade om hur städer 

med dess offentliga rum skulle organiseras och planeras för att säkra medborgarnas hälsa. Samhället 

fick sin diagnos av invånare, läkare, kommunaltekniker och folkupplysare.   36

Sverige med dess invånare i början på 1900-talet, stod inför en mängd utmaningar. Hygienismen var 

en sådan utmaning. Om inga åtgärder vidtogs, hotades befolkningen av en degeneration. 

Hälsodiskursen handlade nu också om den yttre renligheten eftersom den avslöjade människans 

inre. Det moderna samhället förde med sig sociala olägenheter. För arbetarna handlade det om två 

frågor, dryckenskapen och sunda bostäder som kunde bidra till förbättrad hälsa. En bra bit in på 

1900-talet var möjligheterna till dusch i den egna bostaden bedrövliga. Inte förrän 1940-talet fanns 

vatten och avlopp utbyggt i de flesta städerna. Badfrågan fick inget fäste på den politiska arenan. 

Förvisso var man överens om renlighetens betydelse, men huruvida vem som skulle ta ansvar för 

medborgarens privata hygien var en svår nöt att knäcka.   37

Som tidigare beskrivits var utbyggnaden av vatten och avlopp en sen historia. Detta påverkade 

tvättmöjligheterna. I Stockholm 1921, framlade Bad- och tvätthuskommittén, förslag om tvättning 

av kläder. Ren kropp och rena kläder sades sitta ihop. I staden var tvättstugor ovanliga och de 

privata tvättstugorna dyra. Tvättfrågan och varmbadhusen kopplades samman och på flera 

varmbadhus inrättades senare tvättmöjligheter för befolkningen.   38

En annan aspekt av badfrågan, som hör till första delen av 1900-talet, var simundervisning. Olika 

aktörer diskuterade frågan, däribland Svenska föreningen för folkbad, Simfrämjandet och Svenska 

livräddningssällskapet, för att intressera statsmakten för stöd åt simundervisningen. Föreningarnas 

gemensamma målbild var att utveckla och driva propaganda för badväsendet och simkonsten. 

Simfrämjandet startade bland annat en simskola för vuxna i Stockholm 1936 som växte snabbt.  39

 Henrik Björck, 2008, s. 247-25036

 ibid. s. 247-15237

 ibid. s. 26438

 SOU54:25 (1954) s. 7339
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7.1 Tidigare forskning som förklaring till rekreationsdiskursen

Det finns sammankoppling mellan välfärdsstaten och argumentationen bakom byggandet av 

badhus. I det här arbetet har jag valt att använda mig av social ingenjörskonst för att beskriva vad 

rekreationsbegreppet handlade om. De sociala ingenjörerna - politikerna - stod för en socialpolitik 

som handlade om att omorganisera människors vardag på ett förnuftigt sätt. Social ingenjörskonst är 

tanken om allt från övergripande förhållande till familjers och individers situation kan förbättras 

genom noggrann planering.  Social ingenjörskonst rymmer många bottnar. En del av helheten är 40

grannskapsideologin (medveten samhällsplanering om dess betydelse för mänskligt sund 

utveckling): bostäder, skolor, anläggningar för fritiden, butiker, anläggningar för social- och 

sjukvård uppförs i närhet till varandra.  41

Martin Wicklin har skrivit artikeln ”Fritidens sociala ingenjörer: Den svåra konsten att ha 

semester”. Wicklin menar att när två veckors semester lagstadgades 1938 uppstod ett problem för 

medborgarna i Sverige, nämligen vad människorna skulle använda sin semester till. Både innan och 

efter semesterlagstiftningen diskuterades hur fritid som fenomen skulle användas. I regeringens 

proposition och i utredningarna sågs inte reformen som någon välfärdsförmån som den enskilde 

skulle nyttja bäst hon ville. Ty, semestern motiverades med ”folkmaterialet” och ett viktigt led i det 

var sundhet, hälsa och rekreation. Människan skulle vila kroppen för att komma tillbaka starkare. 

Rekreation förväntades ge näring och effekter till nytta för samhället. Det fanns motståndare till den 

nya ledigheten, däribland arbetsgivarorganisationerna, ett antal av landets länsstyrelser och 

självutnämnda samhällsexperter. De menade att semestern inte automatiskt ledde till rekreation och 

att arbetarna mycket väl kunde missbruka sin ledighet, därför måste också reformen följas upp och 

ordentlig upplysning genomföras. De sociala ingenjörer hjälpte oss att välja, planera och organisera 

vår fritid. Centralt i det svenska folkhemmets fritid och semesterideologi var den aktiva människan. 

Fritiden fick inte bli förknippat med ett slöhetstillstånd. Under semestern skulle man träffa andra 

människor, byta miljö, röra på sig, och aktivera sina eftersatta sidor. En lagom grad av kroppsligt 

ansträngande övningar sågs föredömligt och var passande att utöva på semestern. Sportandet fick 

gärna gå i gemenskapens tecken: kamratskap, hurtighet, och gemensamma tävlandet för det 

 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta, 2000, s. 11-1340
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gemensamma bästa, i sista hand för nationens bästa. Sammantaget skulle rätt använd fritid frigöra 

människan och göra henne lycklig och välmående.   42

Den var viktigt att den fritid socialdemokratin vunnit också realiserades i aktivitet hos befolkningen 

som motsats till det ofta monotona arbetet. Häri skulle fritiden spenderas på bibliotek, 

samlingslokaler och sportmannafostran på idrotts- och badplatser/simhallar. Detta var rum som var 

viktiga i producerandet av demokratiska medborgare. Syftet med det fysiska rummet var att verka 

klassutjämnande och motverka spänningar mellan könen. Under 40-talet poängterades ofta behovet 

av samlingslokaler. Särskilt fokus riktades mot den problemfyllda ungdomen. I 1947 års offentliga 

utredning ansågs ungdomens missanpassning bero på flera orsaker. En av orsakerna var 

trångboddheten och istället kunde samlingslokaler fylla en viktig funktion för en sund fritid.  43

7.1.1 Ett exempel från Halmstad

Ingegerd Eriksson Alvbring var barn i Halmstad på 1950-talet. I årsboken Föreningen Gamla 

Halmstad har hon skrivit om hur det var att vara ung på 50-talet. Hon bodde på Andrégatan på 

Söder. Eriksson Alvbring berättar att på gatan fanns 16 hus, de flesta två-familjsvillor som innehöll 

41 barn. Hennes mor var hemmafru och hennes far tog cykeln till jobbet, ty bilar var sällsynt till en 

bit in på 50-talet.  

Badet på Brunnsåkersskolan var bland de första i staden, så skolbarn kom från flera andra skolor och 
badade där, eftersom få hus och lägenheter hade badkar hemma. Vid höstterminens början badade vi 
utomhus med skolan. Vi gick i simskola i Brottet. Vi hade en simlärare som visade hur vi skulle göra. 

Först var det torrsim i gruset vid lilla bassängen. Vi gjorde simrörelser med benen och armarna och så 
småningom fick vi gå i och öva i lilla bassängen. Senare måste vi ner i stora bassängen med bruna 
korkdynor på ryggen. Vattnet var ofta iskallt, liksom vinden. Uppvärmning av vattnet fanns inte. När vi 

upplevdes som mogna för att kunna simma togs simdynorna bort, och simläraren eller fröken gick på 
bassängkanten med en metallstav med en ögla, som man kunde ta tag i när man sjönk, vilket man gjorde 
hela tiden i början. Men så småningom lärde vi oss simma allihop.   44

 Martin Wicklin, ”Fritidens sociala ingenjörer: Den svåra konsten att ha semester” i Tvärsnitt, 1997:3, s. 42
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Vi badade i skolans badavdelning ibland. Många hade inget badrum hemma, själva hade vi ett i källaren 

som användes av husets båda familjer. Badvattnet värmdes bara upp en gång i veckan. Skolans bad bestod 
av små runda kakelkar där vi fick sitta och skrubba oss. Sedan måste vi springa genom en smal korridor 
där det sprutade iskallt vatten från taket. Våra små tunna kroppar var blåfrusna!  45

Eriksson Alvbrings två berättelser säger kanske något om både hälsodiskursen och 

rekreationsdiskurser. Att barn kom från omkringliggande skolor till Brunnsåkersskolan pekar på 

betydelsen med bad, vikten av att tvätta sig ordentligt. Simundervisning får utrymme i det första 

citatet och följer olika steg. Brottet användes som simanläggning innan simhallen byggdes. 

Berättelsen om det iskallt sprutande vattnet i korridoren ger känslan av funktion mer än nöje. 

 Ingegerd Eriksson Alvbring, ”Ung i Halmstad på 50- och 60-talen” i Föreningen Gamla Halmstads årsbok 45

1997, s. 249-251
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8. Redovisning och analys
I det här kapitlet varvas citat och hänvisningar ur SOU54:25 och simhallskommitténs 

styrelseprotokoll. Därifrån anläggs de valda teoretiska ramverken för att analysera materialet. I 

kapitlet är texten uppdelad enligt följande princip: först redovisas innehållet i SOU54:25, sen 

redovisas innehållet i styrelseprotokollen, avslutningsvis tolkas resultatet genom det teoretiska 

ramverket.  

Simhallar  

Simning, simundervisning och några ord från allmänheten  

Folkbadsutredningen kommer fram till att de kommuner som bygger simhallar med statsbidrag 

skall ta extra hänsyn till skolungdomen så att simundervisning går att bedriva. Häri ligger hänsyn 

till tillräckligt stora omklädningsrum, tvagningsrum, bastuutrymmen samt barnbassäng. För att 

sporra ungdomens intresse av simning kan simsportens hoppanorndningar vara ett beaktansvärt val. 

Vidare står det att en simhall skall å ena sida planeras med teknisk och ekonomisk omsorg, å andra 

sidan anläggas och drivas på ett sätt så den vinner ungdomens och allmänhetens belåtenhet.  46

På frågan hur ungdomen och allmänheten vill ha det står det i  utredningen att ett sådant material är 

bristfälligt. Dock kan en undersökning i Stockholm tjäna som mönster. De besökare på Forsgrénska 

badet och Liljeholmsbadet i Stockholm som var över 18 år fick i mars 1953 vara med i en 

undersökning om badgästens badvanor. Av 4.000 utdelade formulär, lämnades 1.953 formulär 

tillbaka. En del av resultatet redovisas nedan. 

Av vilken orsak badar ni i offentlig badinrättning?  
Av enbart renlighetsskäl:   35% 
Flera av nedanstående skäl… 
Renlighetsskäl:    72% 

Motionering:    41% 
För att få avkoppling och vila:  26% 
Fritidssysselsättning:   6% 

Av annan orsak eller ej angivet:  9% 

 SOU 1954:25 (1954), s. 16846
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I resultatet ovan går det utläsa att en tredjedel badade enbart på grund av renlighetsskäl. Övriga 

badade av flera eller andra skäl. Att en tredjedel av besökarna badade ur ett renlighetsperspektiv 

tyder på dess framskjutna plats. Från undersökningen går det även utläsa att de som hade 

badmöjligheter hemma eller på jobbet besökte simhallen lika mycket som de som inte hade 

badmöjligheter hemma eller på jobbet. Det går även utläsa att tre fjärdedelar använde 

simbassängerna.  47

I ett av de äldsta styrelseprotokollen framkommer att den nya utredningen skall bedrivas utan 

hänsyn till tidigare utförd utredning.  Gällande arkitekt, ska en förfrågan för hörande av lämplig 48

sådan ha skickats till Sveriges Simbadsdelegation. Sten Nilvall, badkamrer från Helsingborg, ska 

tillfrågas för att såsom sakkunnig beträffande badformer, driftekonomi med mer. I samma dokument 

går det läsa om att Simklubben Laxen gjort en muntlig framställning om att föreningen vill ha en 

representant med i kommittén. Då stadsfullmäktige redan fastställt antalet ledamöter kunde inte SK 

Laxens framställning tillgodoses. Däremot skulle simklubben hållas informerande i den mån som 

var möjligt.  49

I styrelseprotokollet, daterat januari 1961, avsänd från Riksidrottsförbundets idrottsplatskommitté, 

framkommer uppgifter om ”arkitekter och konstruktörer för vissa simhallar” mottagits. I det 

dokumentet går det ta del av ett flertal simhallsbyggen och vilka arkitekterna var, samt 

konstruktörer för byggnaderna. Ett kompletterande telefonsamtal skall ha förts med representanter 

från Simfrämjandet och Riksidrottsförbundet där dem ska ha uttryckt ”De ansågs dock att en del av 

de nya badhusen vore särskilt lyckade såväl ur arkitektoniskt som driftekonomisk synpunkt. Därvid 

nämndes bl. a. badhusen i Malmö, Gävle, Kiruna, Oskarshamn m.fl.” Två av simhallarna, de i 

Malmö och Gävle, hade arkitekt Kjell Ödén ritat. De närvarande på mötet beslutade att kontakta 

Kjell Ödén för diskussion om saken.  50

 SOU 1954:25 (1954), s. 169-17147

 Redan innan simhallskommittén, fanns idéer om att bygga ut/bygga om varmbadhuset. År 1946 tillsattes 48
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För att sammanfatta och analysera så här långt har utredningen och styrelseprotokollen berört tre 

frågor som går klassificera i simning och simundervisning, hur allmänheten vill ha sin simhall samt 

tekniska och ekonomiska detaljer. Från simhallskommitténs inledande arbete går det konstatera att 

dessa tre frågor får utrymme i simhallsprojektet. Jag tänker mig simklubben Laxen, badkamrer Sten 

Nilvall och arkitekt Kjell Ödén som tre olika aktörer, tre olika spindlar i nätet. Simklubben Laxen 

kan sägas  utforma en ett socialt agentskap, ett kollektiv, som förvisso nekas plats i 

simhallskommittén men lovas bli uppdaterade under byggprojektet. De gör sin röst hörd och lämnar 

i ett senare skede förslag på bassängdjup som möjliggör polospel. Huruvida Halmstads invånare 

(allmänheten) haft möjlighet att uttrycka sig om Simhallens utformning har jag inte hittat stöd för. 

Vad som däremot går att tolka in som allmänhetens röst är i det här fallet Sten Nilvall. Nilvalls 

arbete handlade om att understödja simhallskommittén med diverse uppgifter om Halmstad simhall 

som kunde ses som allmängiltiga. Den tredje aktören är Kjell Ödén och kontaktas i egenskap av 

arkitekt med gott rykte. Valet att använda sig av Ödén och Nilvalls tjänster i planeringen av 

simhallen flyter passande ihop med dåtidens tilltro till social ingenjörskonst. Varken Ödén eller 

Nilvall är per definition sociala ingenjörer, men kan ändå sägas stå för utformandet. De två herrarna 

är aktörer som med hjälp av sin profession förväntas driva simhallsbygget framåt.   

Välplanerat, välbyggt och välskött 

I utredningen står det skrivet hur allmänheten vill ha sin simhall utförd och skött. De tre vägledande  

orden är välplanerad, välbyggd och välskött. Mer konkret betyder det exempelvis att vattnet i 

bassängen ska vara så färglöst och inbjudande som möjligt. Detta kan ordnas med bland annat 

undervattenslampor och kakelsättande  av bassängbotten samt konstnärlig betonad utsmyckning.    

Bassängvattnets temperatur bör - efter inspiration från USA och Ryssland - ligga runt 25/26 °C. Det 

står också att önskemålen från allmänheten ska bemötas med en viss återhållsamhet, det finns ingen 

anledning att göra ett badhus till en monumentalbyggnad. Andemeningen med ett badhus är att den 

praktisk och ändamålsenligt uppförd med hänsyn till kraven på god ekonomi och trivsel.   51

Från styrelseprotokollen väljer jag att lyfta fram frågan om konstnärlig utsmyckning som verkade 

vara en viktig och återkommande fråga runt färdigställandet av simhallen. Tillslut enas 

simhallskommittén om att låta konstnär Hardy Stridh genomföra utsmyckningen i romerska badet 

 SOU 1954:25 (1954), s. 172-17351
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med glasmosaik till en kostnad för 20.000 exklusive upphängningsanordning . Verket fick namnet 52

”vågspelet”. Peder Duke, konstnär från Stockholm, dekorerade taket i serveringen.  Det fanns 53

förslag till fler utsmyckningsplatser, bland annat föreslog arkitekt Kjell Ödén: smide vid trappa, 

kakelvägg i kapprummets fond, väggmålningar i väntrum.  54

Bland papperna för styrelseprotokollen finns ett brev sparat från en man som heter Svante Paulsson. 

Paulsson får i det här fallet fungera som en röst hörd ifrån allmänheten. Paulsson skriver: 

— — —  
Det år 1939 utarbetade förslaget till tillbyggnad av varmbadhuset bör ej nu accepteras. Det nu 60-åriga 
varmbadhuset kan ej anses vara av den beskaffenhet, åtminstone ej ur arkitektonisk synpunkt, att 
detsamma är värt en omfattande om - och tillbyggnad. Den föreslagna simhallen, belägen norr om 
varmbadhuset, är dessutom trång och genom sin takbelysning även tråkig. Någon kontakt mellan 
simhallen och parken finnes ej. 
— — —  
Antingen nu leden dragas på det ena eller det andra sättet genom parken får det ur stadsbildssynpunkt 
anses mycket svårt att inpassa simhallen invid sporthallen i den relativt begränsade Badhusparken. Båda 
byggnaderna äro för dominerande för att samsas så tätt in på varandra. En viss spridning av stadens 
monumentalbyggnader kan väl även anses motiverat. Skulle järnvägen höjas upp på en viadukt genom 
staden, varom förslag föreligger, skulle ett förläggande av simhallen till Badhusparken södra del 
ytterligare försvåras.  55

Det skulle vara alltför okänsligt att hävda att de konstnärliga upplevelserna i Halmstad simhall 

berodde på trivsamhetsaspekterna i SOU54:25. En sådan formulering är svår att belägga och svårt 

att analysera. Däremot är det tydligt i utredningen att simhallar ska vara en trivsam plats där 

människor kan mötas. Trevnaden som du som badgäst känner bottnar i många saker, däribland 

passar den konstnärliga utsmyckningen in som en faktor, menar jag. Brevet från Svante Paulsson är 

intressant att analysera lite närmare eftersom det är en röst från allmänheten och i SOU54:25 skrivs 

det ned ”hur allmänheten vill ha det”. Finns det beröringspunkter mellan SOU54:25 och Paulssons 

åsikter? Ja, till viss del. Paulsson tycker att en helt ny simhall bör prioriteras av simhallskommittén. 

Den gamla är av så dålig beskaffenhet att den inte ens tjänar sitt syfte ur arkitektonisk perspektiv. 

Han skriver också att den föreslagna simhallen är trång i den begränsade badhusparken och att en 

spridning av stadens monumentalbyggnader är legitimerat. Paulssons åsikter går ihop med vad som 
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står skrivet i SOU54:25 om hur befolkningen vill ha det. Meningsskiljaktigheten tycks handla om 

simhallen som monumentalbyggnad, där SOU54:25 inte ser simhallen som sådan medan Svante 

Paulsson gör det. Hur kan dessa olikheter i åsikter förklaras med aktör och strukturperspektivet? 

Inom aktörperspektivet kan Svante definieras som en person och SOU54:25 som en övergripande 

struktur. Svante gör sin röst hörd och använder sig av sin skaparkraft för att påverka 

simhallskommittén i den riktning han anser bäst - bland annat att simhallen ska bli en 

monumentalbyggnad. Folkbadsutredningen hävdar att grundtanken med simhallar är att de blir 

”ändamålsenligt uppförda med hänsyn på god ekonomi och trivsel”. God ekonomi för vem? För 

staten och kommunerna såklart. Den sista formuleringen flyttar mina tankar till miljonprogrammet 

även om den benämningen handlar om bostäder. Det skulle byggas snabbt, billigt och fylla en 

funktion. 

Gemensamma eller skilda bad?  

En annan fråga som diskuteras i SOU54:25 är den om gemensamma badtider eller ej ska gälla i 

simhallen. Ett argument mot gemensamhetsbad som listas är ökade kostnader. Vid valet av 

gemensamhetsbad behövs två avdelningar för bastu, omklädnings och tvagningutrymme i stället för 

en. Slutligen verkar det vara just gemensamma badtider som utredningen förespråkar. I utredningen 

står det att fördelen med gemensamma badtider är att ungdomen vill ha det så samt att det är av 

värde att simhallen är tillgänglig för båda könen, annars skulle kvinnorna bli särskilt missgynnade.   56

I styrelseprotokollen finns det inget skrivet angående skilda badtider eller ej, inte från 

simhallskommitténs sida och inte från arkitekten eller andra inkopplade i projektet. Det faktum att 

det inte finns något skrivet om skilda badtider är ett resultat i sig. Drygt tio år efter att utredningen 

släpptes är gemensamhetsbad inget spörsmål i styrelseprotokollen. Jag skulle vilja stanna kvar vid 

ämnet genom att göra en strukturell analys av fenomenet för att kunna närma mig de 

bakomliggande orsakerna. Frågan handlar egentligen om ett slags särskiljande mellan människor. 

För att stanna kvar i en badhuskontext kan paralleller till sekelskiftets varmbadhus göras, där fanns 

första klassens bad och andra klassens bad som markering för social status. Men bakom både 

simhallskommitténs och folkbadsutredningens beslut att uppmuntra gemensamhetsbad döljer sig 

strukturer som vi känner igen från rekreationsdiskursen - tanken om den moderna människan i en 

stor-gemenskap. Sverige var vid sekelskiftet 1900-talet ett klassamhälle och har vid tiden 1960 

 SOU 1954:25 (1954), s. 17456
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förändrats till ett mer klasslöst samhälle, samma samhällsutveckling, om än liten, gör sig påmint i 

simhallsprojektet i Halmstad.  

Mer om simning  

I utredningen framkommer önskemål om särskild barnbassäng vid sidan av den stora bassängen.  

Det står också att vid den sida av simbassängen där barnen ska lära sig simma bör det finnas en 

längsgående nedsänkning (dike), detta för att simlärare lättare skall kunna bedriva undervisning. 

Passande vattendjupet för den lilla bassängen är 60-90 cm.  57

I dokumentet ”Exteriör av badhus med simhall” står det att simhallen i Halmstad utrustades med en 

”Undervisningsbassäng” vars vattendjup var 0,60 m som lägst och 0,90 m som högst, alltså samma 

mått som utredningen förespråkade. Därtill står det att en nedsänkt simläraregång byggdes.  En 58

beställning på materiel från Simbadsdelegationen ska ha gjorts. Halmstad kommun ansökte om 50 

vita och röda simdynor, 2 simstänger, 25 handstödsplattor av kork och i rött av plasthölje, och 10 

djupdykningssänken.   59

Så här långt, i det här ämnet, går det slå fast att simhallen i Halmstad korrelerar med SOU54:25. 

Frågan om simundervisning går att spåra tillbaka till början av 1900-talet, men också i mitten av 

1900-talet. Jag skulle därför säga att det är svårt att knyta frågan till antingen hälsodiskursen eller 

rekreationsdiskursen, simundervisningsfrågan ligger som en röd tråd genom båda diskurserna. 

Återigen kan aktör- och strukturperspektivet hjälpa oss att få en annan synvinkel på frågan. De 

bakomliggande orsakerna till varför frågan alls fick en sådan central plats i SOU54:25 finns 

motiverat i utredningens allra första sidor. Där står det enligt följande, omkring 1100 personer dog i 

drunkningsolyckor varje år vid tiden för sekelskiftet 1900. Trots att simkunnigheten hos gemene 

man förbättrades fram till 1940-talet så dog under femårsperioden 1941-1945 cirka 2200 personer.  60

Situationen i Sverige i mitten av 1900-talet var ohållbar och berör två fält. Å ena sidan finns 

personen som aktör som inte kan simma och dör på grund av drunkningsolyckor. Å andra sidan 

lever dessa personer, aktörer, i ett samhälle där möjligheterna till träningssim och tillgängligheten 

 SOU 1954:25 (1954), s. 175-17657
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av bad var högst reducerat.  På kort sikt är det den egna familjen, släkten och eller byn som drabbas 

av drunkningsolyckorna. På lång sikt riskerar staten en slags försvagning av samhällskroppen som 

kan liknas vid en ohälsosam trend.  

Några ord om militären 

Simhallsfrågan handlade inte minst om militären och deras bad och simmöjligheter, vilket det står 

förhållandevis mycket om i SOU54:25. En viktig funktion med simhallar var dess åtkomlighet för 

värnpliktiga. 1939 undersöktes simkunnigheten bland värnpliktiga. Svaret visade att endast 20% 

kunde simma 200 m. Bara något år senare bestämdes det i de allmänna utbildningsbestämmelserna 

att varje soldat skall tränas i simkonsten enligt allmänna anvisningar.  För att de värnpliktiga skulle 61

kunna besöka simhallen på sin fritid såväl tjänstetid som vintertid, krävdes också ett vidgat 

samarbete mellan stat och kommun. Vidare skulle kompanibandets storlek, om inte avgöra, så i alla 

fall ha stor inverkan på bassängens storlek. Passande för stora förband var bassänglängd om cirka 

25 meter långt.   62

I ett av simhallskommitténs protokoll går det utläsa att kontakt förts med cheferna vid Kungliga 

Hallands Regemente med infanteriets kadett- och aspirantskola samt Kungliga Hallands flygkår 

angående en gemensam framställning om ekonomiskt bistånd.  Regementschef Lilliehök skriver 63

att utbildningsverksamheten omfattar simkunnighetsprov, elementär simundervisning av icke 

simkunniga värnpliktiga, provtagning för simborgarmärket med all regementets personal. Den 

tidigare simundervisningen har bedrivits under sommarhalvåret i Grötvikshamn. Lilliehök fortsätter 

med att berätta att inryckning av värnpliktiga sker även på hösten och därför finns önskemål om 

simhall i Halmstad så simutbildning kan bedrivas även under vinterhalvåret.  När det gäller just 64

den ekonomiska framställningen finns det dock ett svarsbrev från Kungl. fortifikationsförvaltningen 

som pekar på att det aldrig blev aktuellt med ekonomisk bistånd: 

Det är ämbetsverket väl bekant att ingen av de aktuella försvarsgrenscheferna har några medel disponibla 
för ett objekt av detta slag före 1970. Även efter detta år torde, mot bakgrund av de knappa medel som 
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hittills ställts till förfogande för försvarets byggnadsverksamhets, utsikterna att kunna sätta in pengar i 

detta objekt vara små. En bidragande orsak till att objektet måste ges en låg prioritet är bl a att 
badsäsongen i Halmstad måste bedömas som gynnsam i förhållande till hur läget är vid många andra 
garnisionsorter varför tillfälle till simundervisning för förbanden i Halmstad är god.   65

Bland simhallskommitténs sparade textdokument finns ett tidningsurklipp från Hallandsposten 

daterat 30.12.61 och det står om infanteriets kadettskola i Halmstad. Skolan har flyttat från Karlberg 

till Halmstad och 125 officersaspiranter skall utbildas. I tidningsartikeln går det att läsa om ett 

önskemål från en överstelöjtnant. Till Hallandsposten säger överstelöjtnanten, att en simhall i 

Halmstad skulle gagna utbildningen men också av andra skäl, att skolungdomen kan använda den 

på fritiden. I annat fall måste simundervisningen förläggas i Helsingborg eller Göteborg.  66

Vid en analys av den svenska militären går det dröja kvar om militären är en aktör eller struktur. I 

ett avseende är militären en samlad yrkeskår som kanske bör tilldelas epitetet aktör. I ett annat 

avseende är militären statens förlängda arm och i så fall en del av ett större strukturperspektiv. Hur 

som helst så får militären en framstående roll (tillsammans med den simtränande skolungdomen) i 

SOU54:25. Att militären ska nyttja badhus är ingen ny tanke. Exempelvis avslöjar styrelseberättelse 

från AB Halmstad Varmbadhus att militären (5,478 militärbad) besökte badhuset redan år 1943. 

Militärens starka position i utredningen och vinsten med att ha simkunniga värnpliktiga går 67

kanske att förklara med hjälp av erfarenheter från vad världskrig kan innebära och därför vill man 

ha en tränad försvarsmakt. Att militären får en sådan central roll i utredningen medan andra aktörer 

saknas (exempelvis personer med funktionsvariationer) kan också förklaras med att militären har en 

mer direkt koppling till staten och därför premieras yrkeskåren. Vad som också går att utläsa i 

redovisningen ovan är att militären i Halmstad var inte isolerade och tysta. Det framkommer att 

militären tillsammans med simhallskommittén har skickat in en ansökan om ekonomisk bidrag och 

överstelöjtnanten uttalar sig i tidningen för att skapa opinion för en ny simhall. 

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1, ”Halmstad stads idrottsstyrelse 65

HALMSTAD” 

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1, ”Hundratalet officersaspiranter 66

”premiärelever” i kadettskolan”

 HKA, AB Halmstad varmbadhus, styrelseprotokoll, 1903-1942, A1:1, ”A.-B Halmstad Varmbadhus: 67

Styrelseberättelse över verksamheten under år 1943”
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Bestämmande av simhallens storlek 

Tvagning eller icke tvagning  

En anordning det står explicit om i SOU54:25 är tvagning. Tvättformen tvagning, tilldelas till och 

med en egen underrubrik i utredningen. När folkbadsutredningen skriver om tvagning är det främsta 

ur ett hälsoperspektiv. Det står ”Tvagning vid rinnande vatten är det från hygiensik synpunkt mest 

tilltalande systemet”,  och att den genomsnittliga tiden för tvagning är 10 minuter i jämförelse med 

duschtid som är 2 minuter och 30 sekunder. För damerna bör det finnas tvättställ för hårtvätt, vilka 

ska vara försedda med handdusch.   68

Redan vid början av simhallskommitténs arbete och går det läsa om tvagningsrum i simhallen. Det 

står att badformerna ska vara karbad, bastu med tvagningsrum, romersk bad och att simbassängens 

storlek ska fastställas till 25x12,5 meter.  69

Idén om tvagning får alltså fäste i både utredningen och den nya simhallen. Att tvagning dyker upp i 

SOU54:25 är inget uppseendeväckande, idén kan sägas tillhöra hälsodiskursen i början av 1900-

talet, då skulle man skrubba huden ren, gärna under en lång tid så det blev ordentligt gjort. Det 

avspeglar Carl Curmans tankar som jag tidigare skrev om under kapitel 7.0. Men varför är det så 

viktigt? Svar kan ges på två olika nivåer. Med strukturperspektivet går det förklara med att år 1949 

saknade en fjärdedel av Sveriges befolkning möjligheten till offentlig badanläggning , det vill säga 70

att badhus inte fanns inom rimligt avstånd. Tänk dig tillbaka till Lubbe Nordströms skildring i 

början på den här uppsatsen. Sverige var en bra bit in på 1900-talet ett folk utan tillgång till dusch i 

bostaden. Av den orsaken är det möjligt att tvagningsplatser får den centrala plats som den får 

eftersom människor hade fortfarande behovet att tvätta sig rena och det fick dem göra på det 

offentliga badhuset. Med aktörperspektivet blir det ett mer tveksamt svar. Det skulle kunna vara så 

att befolkningen är ”vana” vid tvättformen och att den per automatik följer med fram i SOU54:25 

och simhallen i Halmstad. Eller så kan tvagningsformen vara billigare än duschar och därför är den 

fortsatt populär hos befolkningen.  

 SOU 1954:25 (1954), s. 191-19268

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1 ”Protokoll, fört vid simhallskommitténs 69

sammanträde i idrottsstyrelsens kontor den 19.5.61”

 SOU 1954:25 (1954), s. 28770
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Hoppställningar 

I SOU54:25 rekommenderas måtten för hoppställningar enligt följande: 1 m svikt 3,0 m i djup, 3 m 

trampolin 3,5 m i djup och 5 m trampolin 3,8 m i djup. Från samma passage står det att vattendjupet 

är framtaget av expert från svenska simförbundet och simfrämjandet.  71

I ett av de tidigare styrelseprotokollen avslöjas att Halmstad simhall ska förses med hoppställningar  

(5m, 3m och 1m). Att åskådareplatser med uppemot 400 sitt och 200 ståplatser skall finnas. När det 

gäller cafeteria skall en sådan finnas och klubbrum för eventuella simklubbar.   72

Senare inkom SK Laxen med förslag på bassängdjup, så polospel kunde genomföras i simhallen. 

Styrelsen beslutade sig för vattendjup med måtten 125, 170, 380 cm.   73

I stycket ovan förs tankarna till den till aktiva, friska och starka människan som vi känner igen från 

rekreationsdiskursen. Halmstad simhall förses med hoppställningar, utrymme för publik, samt 

hänsynstagande till SK Laxens förslag om vattendjup. Det hurtiga tävlandet går som ett genom både 

SOU54:25 och viljorna bakom simhallen i Halmstad. SK Laxen är som grupp ett exempel på en 

organiserad socialt agentskap. Deras kollektiva premisser används som påtryckning och styrning av 

simhallskommitténs arbete. 

Omklädningsrum  

Dimensioneringen av omklädningsrum är en annan sak som tar plats i SOU54:25. Bastuutrymmet 

ska vara tillräckligt stort så att en skolklass kan nyttja den. Det står också att massagerum som leder 

från tvagningsrummet lämpar sig. Mellan den kvinnliga avdelningen och den manliga föreligger det 

en liten skillnad i storleken av omklädningsrummen. I utredningen beräknas alltså antalet män vara 

fler än antalet kvinnor, därav beräknas fler duschar, fler tvagningsplatser, större bastuutrymme med.      

Gällande de tilltänkta omklädningsrummen verkar skolungdomen hamna i strålkastarljuset i ett av 

styrelseprotokollen. Det står: ”För skolungdomen erfordras särskilda omklädningsrum, förelagda så, 

att rummen vid toppbelastning kan användas för kvinnliga eller manliga bastuavdelningarna.” 

 SOU 1954:25 (1954), s. 137-13871

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1 ”Protokoll, fört vid simhallskommitténs 72

sammanträde i idrottsstyrelsens kontor den 19.5.61”

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1 ”Protokoll, fört vid simhallskommitténs 73

sammanträde den 13.9.62”
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Gällande storleken av omklädningsrummen i Halmstad simhall blev herravdelningen större än 

damavdelningen, i herrarnas fall fanns exempelvis 40 sitthytter och 126 skåp, 2 bastur, 

tvagningsrum, 2 ljusbad, och i damernas fall fördelade siffrorna enligt följande 26 sitthytter, 78 

skåp, 2 bastur, tvagningsrum, ljusbad.   74

Vid en analys av ovanstående stycke är omklädningsrum i sig inget konstigt eller märkvärdigt. Det 

är självklart att människan behöver en plats där hen kan byta om. Däremot går det fundera över 

varför omklädningsrummet för män blev så mycket större i jämförelse med omklädningsrummet för 

kvinnorna. Den logiska förklaringen hittar vi med hjälp av aktörperspektivet och den oorganiserade 

agentskapet, herrar badar troligtvis mer än kvinnor vid den här tiden och därav storleksskillnaden. 

Sten Nilvall bekräftar samma bild, han beräknar att i Halmstad simhall kommer ca 3,2 bad per år 

och invånare eller 134.000 bad serveras. Av dessa 134.000 fördelar sig 50.000 på simhallsbad med 

bastu där 35.000 bad uppskattas till män och 15.000 uppskattas till kvinnor.  De övergripande 75

linjerna mellan SOU54:25 och simhallsbygget I Halmstad överensstämmer.    

  

Tekniska detaljer  

Om simhallens placering  

Med tanke på det allmänna bruket av badhus går det fundera var placeringen av denna ska 

förläggas. Låt oss betrakta SOU:s folkbadsutredning. Trots de höga tompriserna inne i centrum skall 

en simhall byggas centralt och nära de skolor, vars elever skall använda badet. Skall simhallen 

också användas sommartid och då tjäna som friluftsbad är det lämpligt med en stor öppen och solig 

plats. Simhallen skall heller inte förläggas på ett ställe som allmänheten har svårt att hitta till. 

Kommunikationslederna får gärna vara korta, välbelysta och helst utan trappor. Entrén gör sig bäst 

om den är tillräcklig rymlig så den tjäna som samlingsplats. Det är inte ovanligt att det förekommer 

servering och frisörsalong i anslutning till entrén. Entrén bör ha kontakt med gatan för att 

allmänheten skall hitta in även om de inte tänkt bada.  76

 HKA, Simhallskommittén, Halmstad stad, 1965-1969 A1:2, ”Exteriör av badhus med simhall”74

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1, ”Till utredningskommittén för nytt badhus i 75

Halmstad.”

 SOU 1954:25 (1954), s. 189-19076
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Sten Nilvall dyker upp igen när simhallskommittén mottagit ett brev från honom, i vilket Nilvall har 

uttryckt sig gällande beräknad badfrekvens med mer. I brevet skriver Nilvall att han håller med 

statens folkbadsutredning gällande simhallens läge (centralt och nära skolorna). Nilvall ser 

fördelarna med att placera en simhall nära skolorna. Däremot förhåller det sig annorlunda med 

idrottshallar, dessa kan mycket väl förläggas mindre centralt. Skillnaden är att varmbadhus i första 

hand är en ”renlighetsinrättning” skriver Nilvall. Dessutom är det praktiskt med en närliggande 

simhall för att inte simundervisning i skolan ska inkräkta för mycket på skolschemat. Nilvall 

uttrycker sig också om träningsbassäng.   77

På tal om simhallens placering är det passligt att återkomma till avslutningen av tidigare citerat 

brev. Brevet är skrivet av Svante Paulsson som har en annan uppfattning om val av plats.  
 — — —  
Vid val av ny plats för simhall skulle jag vilja föreslå platsen för gamla Norra stationen i Norre Katts park 
- se karta 3. Enligt gällande stadsplan är här angivet plats för en allmän byggnad i två våningar med 

måtten 22x48 m. Visserligen tarvas större mått än dessa å simhallen men torde erforderlig ändring av 
stadsplanen ej vara svårgenomförbar. Den i stationsbyggnaden inrymda mödracentralen kunde förslagsvis 
överflyttas till nuvarande varmbadhuset.  

Å den angivna platsen i Norre Katts park skulle simhallen erhålla en i nästan alla avseenden idealisk 
placering. Själva simhallen kunde genom ett stort glasparti öppna sig mot söder och hela parken. 
Möjlighet till solbad å gräsmattan utanför hallen skapades även. Genom simhallens förläggande utmed 

järnvägen skulle parken i viss utsträckning avskiljas från järnvägen, varigenom möjlighet skulle 
uppkomma att använda den framför simhallens belägna delen av parken för servering m.m. Parkering kan 
i mindre utsträckning ordnas framför simhallens entré från Norra vägen. Vid större evenemang fick 

parkeringsplatsen i nuvarande Badhusparken, liksom planerade platser utmed Skolgatan, tillgripas. 
Simhallens läge innanför järnvägsringen får för allmänhetens vidkommande anses innebära en stor fördel 
framför en placering av simhallen i Badhusparken.  78

I efterhand vet vi att Paulssons önskningar uteblev. Simhallen byggdes i samma område där det 

gamla varmbadhuset stod. En återgång till aktör och strukturperspektivet hjälper oss med en möjlig 

förklaring. Sten Nilvalls direkta anspelning till SOU54:25 ger en bekräftande bild över utredningens 

påverkan i simhallen i Halmstad. Det är alltså inte någon av de två aktörerna som får det sista ordet, 

vilket däremot utredningen kan sägas få. Vad vi ser från SOU54:25 är ett slags tillrättaläggande, 

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1, ”Till utredningskommittén för nytt badhus i 77

Halmstad.”

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1, ”P.M. rörande Simhall i Halmstad.”78
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som vi känner igen från rekreationsdiskursen. Rekreationsdiskursen kan upplevas bredare än 

hälsodiskursen då noggrann samhällsplanering faller inom ramen för den förstnämnda.  

Människor med olika funktionsvariationer  

Överlag är människor med funktionsvariationer restriktivt beskrivet i SOU54:25. Någon särskild 

rubrik eller kapitel om råd eller tekniska detaljer finns ej. Vad som eventuellt betyder att 

utredningen tar beaktande av olika funktionsvariationer är möjligen svepande formuleringar som att 

vägen till simhallen skall vara utan trappor och att det är fördel om de olika badavdelningarna ligger 

på samma plan som simbassängen.  79

Halmstad simhall var vid invigningen till viss del funktionsanpassad. Exempelvis fanns badhiss och 

flyttbar trappa för äldre och handikappade.  TV-bevakning av djupa delen av bassängen, banlinor, 80

inspektionsfönster i bassängen, högtalarutrustning och simlärarerum.   81

Den exakta arbetsprocessen fram till att simhallen blev funktionsanpassad är svårt att återge. Vad 

som däremot står att finna i styrelseprotokollen för simhallskommittén, är att de vidarebefordrat ett 

brev av Stig Thune, Idrott för handikappade och åldringar med fler föreningar, till arkitekt Kjell 

Ödén med önskan att Ödén ska ta hänsyn till brevet. Nedan citeras delar av brevet: 

 — — —  

Det är inte längre nödvändigt, att de handikappade skall vara en ekonomisk börda för samhället. I 
nuvarande situation med permanent brist på arbetskraft, är de handikappade en tillgång. Medicinsk vård, 
passande yrkesutbildning och lämplig arbetsmiljö kan förvandla dem till skattebetalare och handikappade 

blir i allt mindre grad i behov av skilda former av social hjälp. Vi har inte rätt att betrakta de 
handikappade som en minoritet i vårt samhället utan som fullvärdiga medlemmar, som behöver viss hjälp 
men som har möjlighet att betala för denna hjälp genom sina arbetsinsatser.  
— — —  

Hittills ha de handikappade i mycket stor utsträckning varit utestängda från mycket av just detta (sport 
resor nöjen). Det svåraste av alla problem, som den fysiskt handikappade möter, är att byggnader och 
anordningar för allmänheten är planerade och konstruerade på sådant sätt, att den rörelsehindrade ej kan 

utnyttja dem i full utsträckning. 
— — —  

 SOU 1954:25 (1954), s. 18979

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1, ”Protokoll fört vid simhallskommitténs 80

sammanträde den 15.6.66”

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1, ”Halmstad badhus med simhall”81
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Vi får därför anhålla att stadsfullmäktige uppdrar åt simhallskommitén att kontakta Svenska 

Vanförevårdens Centralkommitté, för att redan på ritningsförslaget få de råd och anvisningar från deras 
arkitekt, som äro nödvändiga för en lösning av simhallsfrågan på för alla parter bästa sätt.  82

Utifrån SOU54:25 går det konstatera att inga solklara direktiv lämnas på hur det standardiserade 

badhuset ska byggas med hänsyn till att det ska passa alla människor. Drivkrafterna bakom 

anpassningar i Halmstad kommer ifrån ett socialt agentskap, där de handikappade som grupp, 

känner sig åsidosatta och väljer att skicka in det långa och välformulerade brevet. Det går givetvis 

förklara med att personerna i fråga har erfarenheter av ett samhälle som inte är lika tillgängligt för 

alla, ett strukturproblem alltså. Tillslut får det vara nog och gruppen samlar sig kring en delad fråga. 

Samhällets lagar är den andra sidan av myntet. Dåtidens struktur med orättvisa förhållande  

 HKA, Simhallskommittén Halmstads stad, 1960-1964, A1:1, ”Till stadsfullmäktige i Halmstad”82
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9. Diskussion
I följande avsnitt kommer jag beskriva hur arbetet i stort fungerade och om mina frågeställningar 

har blivit besvarade. Därefter kommer jag dröja kvar vid resultatredovisningen genom att 

återkoppla till tidigare forskning. Jag kommer också säga några ord om valda teorier för att sedan 

avrunda med förslag till vidare forskning och didaktisk tillämpning. 

Frågeställningarna den här uppsatsen utgick ifrån var: 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan innehållet i SOU54:25 och diskussionerna kring 

simhallen i Halmstad? 

• Vad av SOU54:25 går att anknyta till hälso- respektive rekreationsdiskursen? 

Den första frågan har blivit besvarad och det uppdagas fler likheter än skillnader. Varför det 

förekommer fler likheter än skillnader är en klurig följdfråga, min intuition säger att det hade 

kanske gått att räkna upp fler skillnader men att dessa i så fall hade landat i detaljer och fakta som 

inte avslöjas i varken styrelseprotokollen eller den övriga korrespondensen. Till exempel står det i 

SOU54:25 om den passande temperaturen i bassängen. Eftersom det inte går att läsa om någon 

temperatur i styrelseprotokollen går det heller inte säga något om det finns likheter eller skillnader i 

det fallet. Ett fenomen som tog stor plats i styrelseprotokollen var frågan om personer med 

funktionsvariationer. Detta bör ses som en skillnad då det i SOU54:25 inte står något konkret om 

denna grupp. Dagens moderna datorer innehar en sökfunktion som lämpligen används för att få 

sökträff. Användandet av denna sökfunktion, i hela SOU54:25 och inte bara kapitlet om simhallar, 

visar två träffar av ordet handikappade. Alltså, gruppen människor med funktionsvariationer var i 

utredningen marginaliserade medan samma grupp representerades i Halmstad simhall. När jag läste 

det inskickade brevet med avsändare Stig Thune  slogs jag av att samma frågor är fortfarande lika 83

aktuella idag. Mycket har förvisso blivit bättre, men mycket återstår också i arbetet att bygga ett 

jämställt offentligt rum.   

Likheterna som går att följa upp är exempelvis simhallens läge. Enligt folkbadsutredningen ska den 

planerade simhallen förläggas nära de skolor vars skolungdomar som ska bada och simträna. 

Simhallen i Halmstad byggdes, efter expertutlåtande av Sten Nilvall, i badhusparken nära en av 

stadens skolor, Brunnsåkersskolan, som vi också kommer ihåg från Ingegerd Eriksson Alvbrings 

 HKA, Simhallskommittén Halmstad stad, 1960-1964, A1:1, ”Till stadsfullmäktige i Halmstad”83
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berättelse . Andra likheter som går att se är bassänglängden beslutas till 25 meter med hänsyn till 84

militär, skolungdom och den lokala simklubben.  

Den andra forskningsfrågan, om hälso- och rekreationsdiskursen, har också blivit besvarad, även 

om den har varit svårare att besvara. Både hälso- och rekreationsdiskursen, är två ideologier, 

föreställningar, som inte går att ta på. Här har tidigare forskning och den kunskap jag besitter blivit 

avgörande för att att tolka in vad som hör hemma i antingen hälso- eller rekreationsdiskursen.  

Ett exempel från den hälsodiskursen är tvagningsplatser. Om detta står det om i SOU54:25 och 

denna duschanordning kan motiveras höra hemma i hälsodiskursen med tanke på dess syfte att 

skrubba rent huden fri från smuts. Tvagningsplatser följer också med fram i Halmstad simhall. En 

ledtråd till varför tvagningsplatser installeras i Halmstad simhall hittar vi i SOU54:25 och den 

utredning om badvanor i Stockholm. Som jag tidigare har presenterat, framkommer det där att en 

tredjedel av badgästerna badade av renlighetsskäl. Följaktligen säger Stockholmsmönstret att 

renlighetsfrågan fick plats, och var in på 1960-talet fortsatt prioriterat, även i Halmstad. 

Ett exempel på hur rekreationsdiskursen tog sig uttryck är hoppställningar, gemensamma badtider, 

massagebänkar och simhallen som samlingsplats. De bakomliggande idéerna till dessa kopplar jag 

till vad Martin Wicklin skriver i sin text ”Fritidens sociala ingenjörer: Den svåra konsten att ha 

semester” . Folkhemsmänniskan skulle inte bara leva sitt liv rakt upp och ned, folkhemsmänniskan 85

skulle vara skötsam, ha självdisciplin och vara aktiv. Simhallen kan ses som ett rum där 

folkhemsmänniskan styrdes till att simma, träna, hoppa och möta andra människor över 

generationsklyftor. Men det handlade också om att ladda batterierna genom vila och semester. Ett 

bra exempel på detta hittar vi i Halmstad simhall som byggde separata massagerum och romersk 

bad, två platser som för tankarna till avslappning, vila och rekreation. 

Hur kan den här uppsatsens resultat relateras till den tidigare forskningen? Det går att göra 

kopplingar till Erik Englunds arbete om Pontusbadet. I den uppsatsen skriver Englund om hur 

kommunen anordnade en arkitekttävling för det nya badhuset. Ett av tävlingsföreskrifterna som 

angavs var att badhusentrén skulle synas tydligt så allmänheten kunde hitta in. Det stod också att 

 Ingegerd Eriksson Alvbring, 2005, s. 205-21484

 Martin Wicklin, 1997:3 s. 56-6885
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omklädningsrummen för herrar skulle uppgå till 140 platser, och för damer 90 platser. Den 

bestämda bassängstorleken dimensionerades till 25x10 meter och en barnbassäng skulle finnas.  86

Samma tendenser går koppla till den här uppsatsens resultat. Halmstad simhall byggdes med 

mycket ljusinsläpp och placerades ut mot gatan så den syntes av allmänheten. I båda fallen 

tilldelades herrarna större omklädningsrum och bassängstorleken följde i båda fallen SOU54:25 

upplysningar om denna.  

Det är svårare att göra tydliga kopplingar till Karolina Wiells avhandling. En anledning till det är 

givetvis att min uppsats tangerar ett annat ämne. Min uppsats fokuserar på simhallar, hennes 

uppsats fokuserar på badstugor. Dessutom handlar Wiells avhandling om perioden innan Halmstad 

simhall kom in i bilden. Wiells avhandling användes främst för att beskriva hälsodiskursen. 

Tydligast koppling till hälsodiskursen är som jag skrev ovan tvagningsplatser. Idag är det få som ens 

känner igen ordet och vi kan i stort sätt enas om att tvättformen är utdöende. Många år har gått sen 

Carl Curmans tankar om tvagning och många hushåll och andra offentliga rum har installerats med 

dusch och bastu faktiskt. Det är inte ovanligt att du hittar dusch och bastu på gymmet, i skolan, på 

jobbet, fotbollsomklädningsrummet och så vidare. Med den bilden är det också förklarligt att 

tvagningens roll minskats.  

Men det är också så att vissa delar ur SOU54:25, hälso- och rekreationsdiskursen, inte känns helt 

avslutade. Simfrågan eller rättare sagt simkunskap är en sån parameter som fortfarande är aktuell 

idag. I svensk grundskola flyttas kraven för simkunskap allt längre ner, idag finns kravet att elever i 

årskurs 6 ska klara av att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.  Och min gissning är att 87

kraven om simkunskap kommer fortsätta flyttas ner lägre i åldrarna. Det går också göra kopplingar 

till 40-talets ideér om samlingsplatser för den problemfyllda ungdomen som Ulla Ekström von 

Essen skriver om . I Sverige och i Halmstad finns projektet nattfotboll. Det är ett projekt som 88

syftar till att samla stadens ungdomar på ett lekfullt och hälsofrämjande sätt i kommunens logi i 

form av sporthallar. Vi kan alltså se att dessa rum fortfarande fungerar som platser för att utveckla 

goda samhällsmedborgare.  

 Erik Englund, 2017, s. 28-2986

 Skolverket, Ämne - idrott och hälsa - kunskapskrav för slutet av årskurs 6, 2011 87

 Ulla Ekström von Essen, 2003, s. 154-15788
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Om Karolina Wiells avhandling har ett mer precist innehåll kan jag uppleva Henrik Björcks uppsats 

mer som en uppslagsbok som beskriver badandets och badhusens stora linjer. Det finns  vissa delar i 

styrelseprotokollen som känns igen med vad Björck skriver. Björck skriver bland annat om 

militären och hur den gruppen fått insatser från statens sida i badfrågan. Dessutom fyllde badhusen 

så småningom också funktionen av tvättinrättning där stadens invånare kunde tvätta sina kläder. En 

viktig aktör i utbyggnaden och upplysningen i badfrågan var Simfrämjandet. Om detta  och mycket 

mer skriver Björck, och från det lokalhistoriska perspektivet i Halmstad har jag läst om 

överensstämmande uppgifter. Militären och simhallskommittén gjorde en gemensam framställan om 

ekonomisk bidrag, det gamla varmbadhuset hade en stor tvättinrättning i källaren och länge 

diskuterades huruvida den nya simhallen skulle utrustas med tvättmaskiner, simfrämjandet var 

organisationen som tipsade simhallskommittén om arkitekt Kjell Ödén.   

I det här arbetet har Halmstad simhall och SOU54:25 legat i fokus. Med hjälp av aktör och 

strukturperspektivet har jag försökt bena ut vilka likheter och skillnader som går att se. Utredningen 

kan sägas representera en riksnorm, och simhallsbygget i Halmstad kan sägas representera ett 

lokalperspektiv. En del av resultatet är givetvis svårt att förklara enbart med det teoretiska 

ramverket, i och med att resultatet har att göra med sega samhällsstrukturer som inte alltid går att 

”se”. Argument som brukar föras fram mot teorin är att ett alltför stort fokus på aktörperspektivet 

leder till att bakomliggande orsaker missas. På samma sätt finns risken med strukturperspektivet, att 

historien går en förutbestämd väg. Det är klart att vissa delar av resultatet har varit svårt att 

analysera med vald teori, exempelvis varför det är fler män än kvinnor som badar? Hur kommer det 

sig att herrarna har större omklädningsrum än damerna? För att besvara och diskutera dessa frågor 

hade en teori som ligger närmare ämnet varit att föredra, till exempel den feministiska ingången. 

Även den hermeneutiska teorin som används i det här arbetet förtjänar några ord om dess 

tillämplighet. Enkelt förklarat handlar denna teori om forskarens förkunskaper inom ämnet och hur 

dessa förkunskaper används. Om en annan person hade gjort samma studie som denna är det 

mycket möjligt att grundstrukturen hade blivit densamma, men att vissa delar fått större eller 

mindre plats. Jag tänker framförallt på att det inte var så längesedan simhallsbygget stod färdigt och 

att många personer med koppling till stadsfullmäktige, simhallskommittén eller SK Laxen finns 

kvar i livet. Om någon av dessa personer skulle gjort om denna studie är det troligt att dem hade 

kunnat utläsa vissa saker i texterna som inte jag har lyckats med.  
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Att Halmstad simhall fick den form och utseende som den slutligen fick går inte bara koppla bakåt 

till en viss utredning. Jag menar att det krävs komplexare förklaringar än så, samtidigt går det heller 

inte förbise utredningens betydelse i utbyggnaden av Halmstad simhall. I ett av styrelseprotokollen 

kastas ljus över  SOU54:25, då är det den anlitade experten Sten Nilvall som hänvisar till 

SOU54:25 i fråga om simhallens placering. Det faktumet tyder på att både experter och övriga 

personer i simhallskommittén kände till och hade läst utredningen. I stora drag påminner simhallen i 

Halmstad om väldigt mycket som står i utredningen, allt ifrån dike till simlärare till hoppställningar. 

Den färdigställda simhallen i Halmstad var mer lik än olik den ”visuella” simhall som skrevs fram i 

SOU54:25.  

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

Temat för den här uppsatsen är badande och simhallar. För den som vill undersöka vidare, på lokal 

nivå, finns AB Halmstad varmbadhus styrelseberättelser, brev och övrig korrespondens orört i 

Halmstad kommunarkiv. En intressant ingång i det materialet hade varit att studera antalet badande 

över tid, sker det någon förändring? Vad beror det på i så fall?  

Badande kan också ta sig uttryck utomhus. Idag förknippas Halmstad som en sommarstad med 

natursköna områden och flertalet badplatser. Hur har utvecklingen fram till idag sett ut? När kom 

turisterna till Halmstad? Vilka var badplatserna? 

Under skrivperioden för den här uppsatsen, har jag spenderat ett antal timmar nere i Halmstad 

kommunarkivs källare. De styrelseprotokoll jag har använt där, har också kastat ljus över andra 

historiska fenomen och frågor -  men som ligger utanför den här uppsatsens syfte. Förslag till vidare 

forskning är att titta närmare på andra samhällsinrättningar som byggdes av kommunen för 

invånarna i staden. Exempelvis byggdes en sporthall i samma park som simhallen bara några år 

tidigare (den är nu riven). Simhallskommittén var även inkopplade i utredningen om anläggande av 

konstfrusen isbana i Halmstad. Hur motiverades besluten bakom dessa inrättningar av 

stadsfullmäktige i Halmstad?   

Om jag, eller någon annan, vill bygga vidare på den här undersökningen är det framförallt 

källmaterialet som går att utvidga. Jag tänker i första hand på Hallandsposten, hur har ortens lokala 

tidning rapporterat om simhallsprojektet? För den som vill lägga ytterligare pusselbitar om 
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Halmstad simhall 1966 och vilka aktörerna bakom simhallen var går det även ta del av och läsa in 

sig på Gullbrandstorps Badhusförening.  Hur har deras samverkan med kommun sett ut för att få 89

till en badhusanläggning? 

9.2 Historiedidaktisk tillämpning

Hur kan mitt arbete och resultat användas i undervisning? I följande passage ges några uppslag  på 

hur originalkällor, lokalhistoria samt badet och badhusets utveckling går att arbeta med i en 

gymnasieklass. Innan jag går vidare med att presentera lektionsupplägget tänker jag göra läsaren av 

denna text varse om historieämnets förutsättningar.  

Några förutsättningar  

Bengt Nilson har skrivit ”Att undervisa historia” i Historien är nu. Nilson identifierar två faktorer 

som påverkar historieundervisningen i skolan. Den ena faktorn är elevers skiftande kunskaper. Att 

elever lär sig på olika sätt och i olika tempo måste få vara okej, men det faktumet skapar helt klart 

nya utgångspunkter. Nilson fortsätter med att förklara att den fragmentariska undervisningen leder 

till att eleverna får svårt med kronologin och därmed svårigheter att placera ut personer, förlopp och 

händelser i tid och rum.  Här vill jag tillägga att de skiftande förkunskaperna också innebär 90

svårigheter för läraren att prata om händelser och personer som en referensram som alla förstår och 

som vi tillsammans kan utgå ifrån.  

Den andra faktorn historieläraren (och eleverna) ställs inför är den allt mer snävt tilltagna 

undervisningstiden. Trots den minskade antalet klocktimmar ämnet historia utsatts för kan  

kursplanen och själva innehållet sägas bestå orört. För att historiekursen skall hinnas med behöver 

eleverna ”åka motorcykel genom ett museum, där man saktar ned vid några särskilt intressanta 

montrar”.  Nilsons humoristiska liknelse kan uppröra vissa personer men den kan också användas 91

för att beskriva en realitet. Få historielärare hinner med allt som står i kursplanen, det är den hårda 

sanningen.    

 Föreningsmaterial finns bevarat hos Folkrörelsernas hus arkiv i södra Halland.89

 Bengt Nilson, ”Att undervisa historia” i Historien är nu, 2008, s. 27590

 ibid. s. 27891
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Vad står i läroplanen?  

Jag tänker mig en klass från Vård och omsorgsprogrammet som ska läsa historia 1a1, 50 poäng. Om 

vi börjar med examensmålen för programmet står det ”Utbildningen ska utveckla elevernas 

kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa 

och funktionsnedsättning.”  Härvid menar jag att ämnesområdet bad och badhus går att anknyta till 92

hälsa såväl ohälsa.  

Navet i historieämnet är att eleverna breddar, utvecklar och fördjupar sitt historiemedvetande. 

Historiemedvetande är något alla människor har och kan sägas bestå av tre delar: en början, en 

mitten och ett slut. Vidare är historiemedvetande något samtidsmänniskan använder sig aktivt av när 

denna söker mening, vad har hänt och vad betyder det som har hänt? Martin Alm, lärare och 

forskare vid Historiska institutionen vid Lunds Universitet, har uttryckt historiemedvetande 

kärnfullt i hans kapitel ”Historiens ström och berättelsens fåra” i Historien är nu, Alm skriver 

”Historiemedvetande och identitet betingar varandra. Vi lever i tiden och måste förstå oss själva i 

tiden. Därför behöver vi binda samman vårt förflutna med vår nutid och vår framtid för att själva 

finnas till.”  93

Tittar vi på historiekursen 1a1, står det under centralt innehåll: 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 
kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel 

social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.   94

Att gemene man badar är ett kulturellt uttryck. Att badandet har sett olika ut, i olika tider, på olika 

platser, för olika människor tyder på fundamentala förändringar och därför passar ett 

undervisningsområde med tema bad men lokalanknytning, in under centralt innehåll. 

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 3992

 Martin Alm, ”Historiens ström och berättelsens fåra: Historiemedvetande, identitet och narrativitet” i 93

Historien är nu, 2008, s. 258

  Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 68  94
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Hur ser lektionsupplägget ut?  

Det finns många tacksamma ingångar. Alla elever har erfarenhet av simning i skolan (förutsatt att 

eleverna har klarat av grundskolan) och kanske lek på badhus eller äventyrsbad. Eleverna kan alltså 

föreställa sig bilden av en simhall. Om jag jobbar som lärare i Halmstad kan en promenad till 

simhallen vara på sin plats för att väcka intresse. Just intresset tror jag är avgörande, oavsett ämne, 

för att eleverna ska orka förkovra sig i det framlagda materialet. En stor vinst med mitt 

lektionsupplägg är att det kretsar kring ett historiskt källmaterial som kan upplevas nytt i relation till 

kungar och krig som vanligtvis fyller schemat för historiaämnet. Min intuition säger också, att 

primärkällorna förflyttar eleverna nära historien och väcker historiska frågor och funderingar. 

Lektionsupplägget består av tre lektioner vilka fokuseras på historiemedvetandets tre faser som  

tidigare beskrivits. Under första lektionen börjar läraren tillsammans med klassen att blicka bakåt.  

Här kan jag som lärare använda valda delar från tidigare forskning för att beskriva badandets 

historia övergripande så elverna får en grundförståelse. I det här stadiet är det viktigt att hjälpa 

eleverna med kronologin. Eleverna kan gå vidare med att höra om hur badsituationen såg ut för 

deras föräldrar. Vid en första anblick känns kanske badande uttryckslöst och inte som någon 

historisk skatt. Men vänta. Låt eleverna fundera över sin egen erfarenhet av bad. Det är givetvis 

svårt att veta på förhand var diskussionerna landar men min starka känsla säger att vi kan få en rejäl 

spridning: äventyrsbad, utomhusbad, bubbelpool, bada bastu, varma källor på Island, varma källor 

i Budapest, havsbad, sjöbad, semesterbadande i Thailand, bad som ritual exempelvis i 

Gangesfloden, med mer. Vad som förhoppningsvis går upp för eleverna är människans nära relation 

till badande och på vilka olika sätt vi använder oss av bad. Därefter kan eleverna blicka framåt, hur 

tror ni framtidens badhus kommer att se ut? Vad kommer vara viktigt att ha i ett badhus i framtiden? 

Är det av hälso- eller rekreationsskäl vi kommer att bada?  

Under den andra lektionen ska eleverna få ta del av samma primärkällor som jag arbetat med. 

Ibland gäller det att våga vara ödmjuk inför uppgiften och ge eleverna tid för att bläddra i 

källmaterialet och vänta och se vilka frågor som växer fram. Förhoppningsvis upptäcker eleverna 

något ur primärkällorna som intresserar just dem och som de sedan kan gå vidare med att försöka 

besvara.  
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Under den sista lektionen ska eleverna besvara minst en fråga som de reflekterat fram under de två 

tidigare lektionerna. Fördelen med detta arbetsområdet är att eleverna kommer i kontakt med 

personer och händelser som inte kan läsa om i historieböckerna. Primärkällorna är ett spännande 

material som kan användas när eleverna ska träna på källkritik och historiska forskningsmetoder. 

Eftersom arbetsområdet bara består av tre lektioner kommer jag som lärare inte betygsätta elevernas 

inskickade uppgifter. Eleverna får möjlighet att träna på nedanstående kunskapskrav även om det 

finns anledning att återkomma till samma kunskapskrav flera gånger under skoltiden.  

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska, och tolka källmaterialet för att besvara frågor om historiska 
skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något 

källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.   95

Med ett undervisningsupplägg som detta kommer eleverna i kontakt med den ämnesteoretiska 

modellen på flera olika vis, se bilaga 2. Bilden är hämtad från Anna-Lena Lilliestams arbete Aktör 

och struktur i historieundervisning: om utveckling av elevers historiska resonerande.  Nedan har 96

jag med få ord visat hur ett arbete om bad och badhus kan passa in under den ämnesteoretiska 

modellen.  

Historiens natur: Arkivmaterialet som lämnat spår efter människor och deras föreställningar 

Det historiska innehållet: Industrialiseringen, 1900-talets Sverige  

Innehållsbegrepp: Folkhemmet, Sociala ingenjörer 

Nyckelbegrepp: Aktör och strukturbegreppet (vilka var människorna som drev på förändring och 

hur såg det omkringliggande samhället ut? Vilka möjligheter och begränsningar fanns?) 

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 6895

 Anna-Lena Lilliestam, 2013, s. 4396
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Bilaga 1 - Den ämnesteoretiska modellen 
 

Bild: Karolina Wiell 

!51



Bilaga 2, 3 och 4 - Simhallen i Halmstad 

     Foto: Halmstad Kommunarkiv 
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