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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Pontusbadets roll i folkhemsbygget i Luleå. För att 

uppnå resultat med undersökningen används hermeneutisk, tolkande metod och komparativ 

metod. Den svenska simkunnighetsdebatten intensifierades efter andra världskrigets slut och 

samtidigt utökades kommunernas socialpolitiska ansvar. Detta medförde att en arkitekttävling 

för uppförande av ett varmbadhus anordnades i Luleå i början av 1950-talet. 

Arkitekttävlingens anvisningar utformades enligt en standardiserad modell för varmbadhus 

som förhandlats fram mellan simfrämjande organisationer, utbildningsväsendet, politiker och 

sakkunniga. Idén om Luleås inträde i moderniteten sammanfördes således med social 

ingenjörskonst och hygientänkande när badhuset byggdes. Dessutom fanns en vilja att skapa 

trivsamma, allmänna samlingsplatser och därmed hade uppförandet av Pontusbadet både 

symboliska och rationella motiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this paper is to examine the role of Pontusbadet as a welfare-institution in 

Luleå and the methods of this survey are a combination of hermeneutics and comparative 

analysis. In the late 1940s public bathing was a much-discussed topic both on the national and 

the local level because it was legislated as part of the municipal and social policies. Hence an 

architectural competition was arranged in Luleå to construct a public bathhouse in the early 

1950s. Thereby the authorities main motives were to improve the hygiene of the city`s 

growing population but also a part of a more extensive project of improving the general 

swimming ability in the Swedish society. Architecturally the construction combined ideas of 

hygiene, leisure and pleasant public areas because it was a product of social engineering. 

Thus, Pontusbadet fulfilled both rational and symbolic motives. 
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Inledning 
 

I mars 1957 färdigställdes Pontusbadet.1 I mer än 30 år hade stadens invånare väntat på ett 

nytt badhus utan resultat. När badhuset slutligen uppfördes beskrev lokaltidningarna det som 

ett marmorpalats på älvstranden och att det var Sveriges och kanske Europas förnämsta 

simhall. Badhuset var resultatet av en arkitekttävling som avgjorts 1953 då förslaget med 

namnet Furuvattnet tog hem segern. Det nya badhuset var dock så mycket mer än bara en 

simhall utan närmast ett hälsocenter. Här fanns alla bekvämligheter för den som ville tvätta 

sig, simma ett par längder i bassängen, spendera tid med familjen, gå på massage, ta en fika 

eller besöka frisören.  

En övergripande tanke med det samhälle som växte fram under efterkrigstiden var att minska 

de sociala ojämlikheterna mellan människor. För att minska klyftorna mellan människor fanns 

en vilja att förbättra utbildningsmöjligheterna i samhället och att genom olika medvetna 

insatser omformera samhället. Genom en tydlig ansvarsfördelning mellan landets kommuner 

och staten skulle olika offentliga satsningar bidra till att samhället omdanades till ett folkhem. 

För att bygga folkhemmet behövde staten lokal hjälp från kommunerna. Kommunerna skulle 

ansvara för medborgarnas hälsa på lokal nivå genom olika satsningar och en stadsplanering 

som minskade de socioekonomiska klyftorna. I det ansvaret var de allmänna badhusen ett 

viktigt instrument eftersom de erbjöd förbättrade utbildnings-/fritidsmöjligheter, de bidrog till 

att förbättra den allmänna hygienen samt att främja föreningsliv och fungera som 

samlingsplatser.  

Med utgångspunkt i detta har denna undersökning tagit form och uppförandet av Pontusbadet 

har undersökts som en del av ett större socialpolitiskt sammanhang, nämligen folkhemmet. 

Trots att folkhemstanken har varit den övergripande ramen för undersökningen har också 

andra perspektiv som social ingenjörskonst, lokaliseringsteori, hur idéer om standardiserade 

badhus och utökat kommunalt socialt ansvar påverkade utformandet av badhus och simhallar 

varit av intresse.   

 

                                                           
1 Elsa Rensfeldt, Norrbottens-Kuriren 3 November 1988. Namnet Pontusbadet tillkom 1988 på grund av att 
badhuset byggdes på det som innan mjölkuddsbanken byggdes kallades för Pontusudden, döptes badhuset till 
Pontusbadet. 
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Syfte 
 

Pontusbadet uppfördes under 1950-talet, när välfärdssamhället tog form. Målet med 

välfärdssamhället var att ge medborgarna en grundtrygghet. Detta omfattade bland annat att 

skapa arbetstillfällen och erbjuda människor bättre levnadsförhållanden. Därmed är Syftet 

med denna uppsats är att undersöka Pontusbadets roll i folkhemsbygget i Luleå. 

Frågeställningar 
 

Hur blev Pontusbadet en del av den lokala folkhemsfrågan?  

På vilket sätt var simkunnighet och badtekniska frågor en del av den nationella och lokala 

folkhemsfrågan? 

Hur införlivades arkitekttävlingens folkhemsmotiv med det uppförda badhuset? 

Vilka aspekter på folkhemmet lyfte lokaltidningarna fram med det uppförda badhuset? 

Disposition 
 

Det första avsnittet i denna rapport är en genomgång av de forskningsmetoder och det 

material som använts för undersökningen. Därefter följer en källdiskussion som behandlar 

inriktningen på själva materialet och hur det använts. Därefter följer tematiska beskrivningar 

över de teorier och den tidigare forskning som varit relevanta för denna studie.  

Teoriavsnittet åtföljs av ett avsnitt om den historiska kontexten för att ge inblick i dåtida 

samhälleliga förändringar både på lokal och nationell nivå. Undersökningsresultaten inleds 

med en sammanfattning av hur nationella socialpolitiska beslut fick återverkningar i Luleå. 

Detta efterföljs av en genomgång av den nationella och lokala debatten om simkunnighet och 

badtekniska frågor som fördes av skolpersonal och representanter för olika folkrörelser.2 

Därefter avhandlas generella idéer med efterkrigstidens arkitektur och hur detta genomsyrade 

arkitekttävlingens vinnande bidrag men även hur det nyuppförda badhuset nyttjades. Det sista 

avsnittet av undersökningsresultaten handlar om det färdiguppförda badhuset och vilka 

                                                           
2 Badtekniska frågor är en term som handlar om idéerna med att standardisera badhusen på 1940-talet. Detta 
gäller allt från vattnets klorhalt till rena utformningsaspekter på de nya badhusen exempelvis att de skulle vara 
simhallar. 
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aspekter på folkhemmet som framgår av två olika dagstidningar med olika politisk inriktnings 

rapportering inför invigningen av badhuset. Med detta upplägg åskådliggörs de olika intressen 

som verkade för badhusbygget och ger samtidigt perspektiv på hur badhuset var en del av 

folkhemsbygget i Luleå. I den avslutande diskussionen sammanfattas undersökningsresultaten 

och anknyts därefter till den teoretiska referensramen. 

 

Metod och material 
 

I den här undersökningen har kvalitativa metoder och ett hermeneutiskt angreppssätt använts, 

vilket är en metod som används för att tolka. Med utgångspunkt i den hermeneutiska cirkeln 

har materialet tolkats för att få ett helhetsperspektiv. I tolkningsprocessen måste delarna 

förstås i sin kontext och för sin roll i helheten.3 Tolkningsprocessen eller den hermeneutiska 

cirkeln utgår i det här fallet från idén om folkhemmet. Följaktligen har källmaterialet tolkats 

utifrån min förförståelse av folkhemstanken och hur denna hör samman med uppförandet av 

Pontusbadet. Med andra ord utgör de tolkade texterna och ibland textens budskap delarna av 

helheten. Således har olika texter och deras budskap tolkas för att nå slutsatser.  

Det material som undersökningen utgår från är protokoll från stadsfullmäktige, 

tidningsartiklar, protokoll från folkrörelser, brev och översiktsplaner för Luleå stad och 

Pontusbadet. Texterna kommer följaktligen att tolkas och sammanställas till en helhet. Ibland 

skildrar källorna förhållanden och händelseförlopp som inte är direkt utskrivna i texten, 

således handlar tolkandet ibland om att läsa mellan raderna. Därmed uppnås förståelse för 

källan genom att tolka den i sitt sammanhang och ibland leta dess underliggande budskap. 

På grund av att den lokalpolitiska debatten om varmbadhus är intressant för undersökningen 

har den också komparativa inslag. Det komparativa perspektivet används för att jämföra två 

olika lokala dagstidningar med olika politisk inriktning och deras rapportering om badhuset. 

Denna jämförelse täcker bland annat hur de rapporterade under badhusbyggets gång men även 

inför invigningen. Vidare undersöks olika aspekter på folkhemmet som dagstidningarna lyfter 

fram och om det finns någon skillnad i deras rapportering. Den tolkande, komparativa delen 

omfattar också hur idéerna med Pontusbadet överensstämmer med folkhemstanken. Det vill 

säga vad badhusskisserna säger om tankarna bakom badhuset. Detta genomförs bland annat 

                                                           
3 Anders, Florén & Henrik, Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 s. 141. 
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genom att tolka riktlinjerna för arkitekttävlingen vilka är helt avgörande för att beskriva vilka 

planer som fanns med badhusbygget. Dessutom relateras dessa planer/riktlinjer till den debatt 

om standardisering av badhus som drevs på nationell nivå på mitten av 1940-talet.    

Undersökningsmetoden är tolkande och kvalitativ vilket innebär att tankar, idéer, behov och 

åsikter undersöks för att uppnå förståelse för hur Pontusbadet var en del av folkhemsbygget i 

Luleå. En kvantifiering hade varit svår att genomföra eftersom det är komplexa idéer och 

samhällsförhållanden som ska undersökas. På grund av detta lämpade det sig bäst att tolka 

vilka instanser och idéer på nationell och lokal nivå som verkade för en mer ansvarsfull 

socialpolitik i allmänhet och i synnerhet, att fler badhus skulle byggas. Givetvis kan 

Pontusbadhusets utformning också säga något om de bakomliggande idéerna och därigenom 

också vilka syften badhuset hade. Därmed granskas hur idéen med Pontusbadet 

implementerades, genom att undersöka dess utformning. Det material som används för 

tolkning är politiska utsagor, parlamentariska utredningar, protokoll från stadsfullmäktige, 

protokoll från simfrämjande organisationer, akademiska texter, bearbetningar samt 

tidningsartiklar.4  

Källdiskussion 
 

Uppförandet av Pontusbadet undersöks bland annat genom att studera den lokalpolitiska 

debatten. I det arbetet har protokoll från Luleå stadsarkiv varit utgångspunkt. I arkivet finns 

protokoll från Luleå stadsfullmäktige och de avsnitt som behandlar Pontusbadet valdes 

selektivt eftersom det var badhuset som skulle studeras. För att kunna redogöra för processen 

från idé till färdigt badhus studeras och analyseras politiska utsagor och föreskrifterna inför 

arkitekttävlingen. Det uppförda badhuset studeras genom att tolka två olika lokaltidningar, en 

moderat och en socialdemokratisk. 

Genom att studera protokoll från stadsfullmäktige ges inblick i hur politikerna på lokal nivå 

diskuterade. Därigenom går det också att skönja vilka ambitioner lokalpolitikerna hade med 

badhuset. Vad gäller de använda bearbetningarna så används de främst för att skapa ett 

sammanhang. Exempelvis så används boken om Norrbottens järnverk, NJA främst för att 

skapa ett sammanhang och för att beskriva näringslivsutvecklingen och 

befolkningsutvecklingen. Henrik Björcks uppsats om badhuset i folkhemmet relateras därför 

                                                           
4 Simfrämjande organisationer var organisationer som på olika sätt försökte öka intresset för simsport, 
förbättra simkunnigheten i samhället eller att öka antalet badhus i samhället. Exempel på simfrämjande 
organisationer är Svenska föreningen för folkbad, Simfrämjandet, Svenska livräddningssällskapet  
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till den lokalpolitiska diskussionen. Litteraturen relateras därför till primärkällorna för att 

skapa ett sammanhang.  

De politiska diskussionerna ligger naturligtvis nära händelserna i tid. För att använda 

protokoll måste en ta ställning till om de är äkta eller inte. Protokollen måste också relateras 

till ett större sammanhang för att kunna tolkas. Lokalpolitikerna verkade heller inte i ett 

vakuum och vad som diskuteras i stadsfullmäktige berodde av vad andra debattörer, politiker 

och sakkunniga tyckte. Annat material från stadsarkivet är Luleå stads generalplan från 1950 

vilken använts för att förstå hur stadsplaneringen hade inverkan på det kommunala ansvaret. 

Den nationella debatten om varmbadhus utgör också material för undersökningen då med 

fokus på utdrag från Henrik Björcks uppsats om badhuset i folkhemmet och Statens 

folkbadsutredning 1948 – 1954, vilket är ett annat dokument som behandlar de badtekniska 

idéerna på nationell nivå.  

Arkivmaterialet från Arkivcentrum Norrbotten utgörs av tidningsartiklar, brev samt protokoll 

och årsberättelser från simfrämjande organisationer. Detta arkivmaterial har primärt använts 

för att beskriva den lokala simkunnighetsdebatten under 1940-talet och 1950-talet. I 

brevväxlingarna mellan folkskoleinspektören Eric Lundemark från Luleå och överläraren 

Axel Thimgren från Kiruna och i protokollen framgår att skolöverstyrelsen i Norrbotten hade 

ett intresse av att öka antalet simhallar och utöka undervisningstimmarna för simning. 5 I viss 

mening är detta politiska dokument eftersom de författats för att uppnå någon form av 

förändring på politiken vad gäller folkbad och simkunnighet. Följaktligen utgör källorna ur 

föreningsarkivet ett utmärkt uppslag för att beskriva simfrämjande organisationers viljor om 

att fler badhus skulle byggas och därmed att simkunnigheten skulle öka. Eftersom 

brevväxlingarna och Simfrämjandets protokoll är en del av ett större sammanhang relateras de 

till den nationella debatten om ökade krav på simkunnighet och enhetlighet i badfrågan.  

I viss mening är breven och protokollen ur föreningsarkivet också politiska dokument. Därför 

är det viktigt att tolka utsagorna utifrån deras tendens. Exempelvis så bedrev Simfrämjandet 

och Svenska föreningen för folkbad en kampanj för att öka antalet badhus. Med andra ord ska 

deras utsagor inte användas för att beskriva behovet av badhus i samhället. Däremot står de 

för idéer och ett tänkande som är av stort intresse för undersökningen.  

                                                           
5 Eric Lundemark var folkskoleinspektör i Luleå på 1950-talet och medlem i Simfrämjandets 
norrbottensförening. Axel Thimgren var överlärare i Kiruna 1950. 
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För att studera folkhemsambitionerna med Pontusbadet har programmet för arkitekttävlingen 

studerats. Programmet för arkitekttävlingen utgör då basen för att titta på de faciliteter som 

planerades för badhuset, exempelvis bassängområdena, de allmänna utrymmena och 

idrottslokalerna. För att redogöra för hur badhuset användes och hur kommunen bidrog till 

detta studeras protokoll från stadsfullmäktige men även tidningsartiklar och en 

tidsskriftsartikel ur Byggmästaren.   

För att studera de olika folkhemsmotiv som fanns med badhuset har Norrländska 

socialdemokraten (NSD) och Norrbottens-Kurirens artiklar från öppningsdagen använts. 

Eftersom tidningarna har olika politisk inriktning studeras om tidningarna hade olika åsikter 

om badhusets utformning. Med andra ord kan detta svara på om tidningarnas olika politiska 

uppfattningar genomsyrade rapporteringen om badhuset. På grund av detta är materialets 

tendens viktigt för studien. Vad gäller generalplanen för Luleå stad ger den en fingervisning 

om dåtidens planer för samhällsbygget i Luleå. Därför är det viktigt att förstå att det är en 

översiktlig idé och tanke som presenteras.  

Stadsfullmäktiges protokoll, Simfrämjandets protokoll och brev som använts är kvarlevor. På 

grund av detta är det viktigaste källkritiska kriteriet att de är äkta. Protokollen härrör från 

specifika historiska sammanhang och har författats för att sammanfatta diskussionerna för 

dagen. De har skrivits ner för att eftervärlden ska få inblick i vad som diskuterats och 

sedermera beslutats. På grund av detta används protokollen med fördel i syfte att se hur 

badhusdiskussionen såg ut och vilka motiv som fanns med badhusbygget. Vad gäller breven 

så förmedlar de tankar om i simkunnighetsfrågan vilket även gäller protokollen från 

Simfrämjandet.  

Teoriram 
 

Den övergripande teoriramen för denna undersökning är den socialdemokratiska idén om 

folkhemmet. Visionen om folkhemmet tillkom i slutet av 1920-talet då Per Albin Hansson 

myntade begreppet i en riksdagsdebatt. Med denna liknelse åsyftade Per Albin Hansson att 

samhället skulle tillgodose sina medborgare en grundtrygghet och att klassamhället skulle 

övergå i ett folkhem.6 Med andra ord fanns en vilja att förbättra den sociala säkerheten i 

allmänhet och för de allra mest utsatta i synnerhet. Förutom att omdana samhället med syfte 

                                                           
6 Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström, (red.), Det svenska samhället 1720 - 2010: böndernas och arbetarnas 
tid, 4., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 274-275. 
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att trygga livssituationen för de allra mest utsatta omfattade en del av folkhemmets politik 

samhällsplanering och en viktig aktör i det arbetet var kommunerna.7 Den kommunala 

samhällsplaneringen vilade bland annat på tankar om social ingenjörskonst som från och med 

1944 var de lokala tjänstemännen och politikernas ansvar. I deras arbete för en förbättrad 

grundtrygghet var tanken att olika socioekonomiska orättvisor skulle motarbetas. Således 

ansvarade kommunerna efter 1944 för att invånarna hade drägliga levnadsförhållanden, 

samlingsplatser, tillgång till social service och en meningsfull fritid. 

En teori som sammanför folkhemstanken med samhällsplanering är social ingenjörskonst. 

Med social ingenjörskonst menas att olika byggnadsprojekt, rationaliseringar, 

juridiska/ekonomiska förändringar och andra samhällsinsatser medvetet riktas för att uppnå en 

samhällsförändring.8 Den sociala ingenjörskonsten tangerar både makronivå och mikronivå. 

På makronivå främst hur själva samhället planeras och på mikronivå hur planeringen påverkar 

enskilda individer. Detta täcker allt från utformning av bostäder och allmänna byggnader till 

familjeliv. Den sociala ingenjörskonsten är med andra ord ett eget kapitel i uppbyggnaden av 

välfärdsstaten Sverige. Exempel på detta är den kommunala utbyggnaden av infrastruktur, 

exempelvis vatten-/avloppssystem, gas, el och kommunikationer.9 Med andra ord är den 

minsta gemensamma nämnaren för byggnationerna att förbättra och skapa mer jämlika 

levnadsförhållanden för människor.  

Näringslivsutveckling, stadsplanering genom social ingenjörskonst men även kommunal 

socialpolitik är alla aspekter på folkökning. Ett sätt att beskriva näringslivsutveckling är 

genom lokaliseringsteorin. Ökad industriell utveckling brukar följas av en övergång från 

råvaruproduktion som jordbruk till ökad specialisering och industrialisering. Industrier 

förläggs rent generellt i närhet till infrastruktur som vägar, hamnar och järnvägar. Följaktligen 

grundar sig lokaliseringsteorin på att olika näringars placering beror av sitt geografiska läge. 

Exempelvis så tenderar lönsamma företag att placeras där de genererar så mycket vinst som 

möjligt. Således brukar lokaliseringsteorin användas för att beskriva urbanisering och hur 

                                                           
7 Ulla Ekström von Essen, Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939 - 1952, 
Atlas, Diss. Stockholm: Univ., 2003, Stockholm, 2003. s. 383. 
8 Nationalencyklopedin. Sökord: social ingenjörskonst. Hämtad 3/1 2017 från: 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-ingenj%C3%B6rskonst.  
9 Henrik Björck, ”Badhuset i folkhemmet”, Folkhemsbyggare. Lund 2008 s. 240 - 241.  

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-ingenj%C3%B6rskonst
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lönsamma företag skapar arbetstillfällen. Om en stad eller region får fler invånare behövs 

företag som genererar arbetstillfällen.10  

En naturlig konsekvens av folkökning och näringslivsutveckling är urbanisering och 

stadsplanering. Ett led i stadsplaneringen under mellan och efterkrigstiden var i Sverige att 

genom medvetna samhällsinsatser minska klyftorna i samhället. För att kunna rikta sådana 

insatser behövdes fungerande institutioner, exempelvis badhus. Ett led i den politiken var 

Socialpedagogiska delegationens badkonferens 1945. Socialpedagogiska delegationen 

inrättades ursprungligen för att utreda skolbarns hälsa med fokus på skolmåltider. Dess 

ordförande var riksdagsledamoten Lars Lindén (S) som också var ombud i 

folkskollärarföreningen och han hävdade att badfrågan bestod av flera mindre frågor.11  I och 

med socialpedagogiska delegationens badkonferens kompletterades hygientänkandet i 

badfrågan med tankar om social ingenjörskonst.12 Idén bestod i att badhusen skulle 

standardiseras för att slå samman simkunnighetsdebatten och skolbadsfrågan till en 

gemensam fråga. 13 Följaktligen ville Socialpedagogiska delegationen sammanföra skolbaden 

och det hygieniska badandet med folkbildning. 

 

Tidigare forskning 

 

Folkhemmet 
 

Under decennierna vid förra sekelskiftet fick kommunerna en större roll i statens 

socialpolitiska arbete.14 Det kommunala ansvaret omfattade då främst ansvaret för utbyggnad 

av gasverk, elverk samtidigt blev också fattigvården en uppgift för kommunen. Följaktligen 

blev kommunen ett instrument för att få igenom nationella politiska åtgärder och på 1930 – 

1940-talen utökades det kommunala sociala ansvaret.15 För att beskriva de dåtida offentliga 

satsningarna bör den sociala ingenjörskonsten integreras och kompletteras i ett 

                                                           
10 Lars Nilsson, Den urbana transitionen, Sveriges städer i omvandling. Stockholm 1989 s. 16 - 17, 19 - 20. 
Hämtad från: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:911261/FULLTEXT02.pdf, 14/12 2016. 
11 Lars Lindén engagerade sig i badfrågan i Sverige på 1940-talet. Bland annat var han en av talarna vid Svenska 
föreningen för folkbads 25-års jubileum. Björck 2008 s. 311. 
12 Socialpedagogiska delegationen inrättades ursprungligen för att utreda skolbarns hälsa med fokus på 
skolmåltider. Men de var också involverade i badkonferensen 1945. H. Björck 2008 s. 311. 
13 Björck 2008 s. 314. 
14 Ekström von Essen, 2003, s. 37. 
15 Ekström von Essen, 2003, s. 67. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:911261/FULLTEXT02.pdf
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kommunalpolitiskt sammanhang eftersom tjänstemännen och de lokala politikerna ytterst 

ansvarade för samhällsbyggnaden. Faktum är att olika sociala reformer genomfördes i 

kommunal regi. De olika sociala reformerna riktades med syfte att omdana samhället genom 

att minska socioekonomiska klyftor. Samhället skulle vila på en grundtrygghet för invånarna 

vilket skulle innebära ett aktivt samhällsdeltagande. Detta tog sig bland annat uttryck i 

bostadspolitik, hälsovård, barn-/äldreomsorg samt förutsättningar för fritids- och idrottslig 

verksamhet. Ett led i den utvecklingen var en central samhällsplanering och bostadsplanering 

med trivsamma bostadsmiljöer. Den trivsamma staden skulle också kompletteras med olika 

samlingsplatser som säkrade en meningsfull fritid och samhällsliv. Dessa samlingsplatser 

inkluderade allt från badhus och andra idrottsplatser till bibliotek och parker. 

Urbanisering och ökad industrialisering 
 

En viktig förklaring på kommunernas ökade sociala ansvar är befolkningstillväxt. Med andra 

ord krävs större satsningar på det socialpolitiska området när befolkningen ökar. Följaktligen 

finns ett samband mellan demografi, ekonomiska drivkrafter, urbanisering och 

samhällsplanering.16 Vidare har den svenska urbaniseringen skett i tre olika perioder. Den 

första svenska urbaniseringsperioden var mellan 1750 och 1850 och skedde primärt i 

Mälardalen och sydvästra Sverige. Nästa period i den svenska urbaniseringen var mellan 1850 

och 1920 då västkustens städer ökade mest och den tredje perioden 1920 - 1980 var städerna 

kring Mälaren och norra Norrlands städer de mest expansiva.17  Bland annat visade den sista 

sekvensen i den svenska urbaniseringen som utspelade sig mellan 1920 och 1980 att 

industriorter relativt sett hade en snabbare befolkningstillväxt än andra orter.18 

Social ingenjörskonst och Hygienism 
 

Folkhemmets bostadsplanering genomfördes för den demokratiske medborgaren och dennes 

delaktighet i vardagslivet. Planering av allmänna platser och bostäder var två aspekter på 

hygientänkande. Tanken var att konstruktionerna skulle präglas av ljusa, luftiga utrymmen. 

Detta omfattade både bostadsbyggandet men även uppförande av offentliga byggnader. Fokus 

låg på funktionalitet, rationalitet och standardisering. 19 Idén med 

                                                           
16 Nilsson, 1989, s. 17, s. 191. 
17 Nilsson, 1989, s. 334. 
18 Nilsson, 1989, s. 291, s. 335. 
19 Klas Ramberg ”Ut ur skiten! om hygien i folkhemmets bostadsfråga”. I Christina Westergren, (red). Tio tvättar 
sig 2004 Stockholm. S. 109 - 131.  
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samhällsplaneringen/bostadsplaneringen var att omdana samhället och skapa bättre 

levnadsförhållanden för människor. Detta omfattade också hur privata badrum kom att 

integreras i hemmen vilket successivt genomfördes under mellankrigstiden. Det ökade 

välståndet var den huvudsakliga anledningen till att levnadsstandarden förbättrades vilket 

ledde till att det privata badandet konkurrerade med de offentliga baden.20  

Innan privata badrum började standardiseras i de svenska hemmen var hygienismen en stark 

internationell rörelse. Så tidigt som vid förra sekelskiftet fanns det kommunala badhus, 

pooler, inomhus-, utomhusbad och bad på New Yorks flodbankar. Förutom att 

badanläggningarna var till för tvätt var de också byggda för sport- och fritidsaktiviteter. 

Eftersom badhusen byggdes på flodbankar blev badvattnet smutsigt. För att motverka detta 

började badhusen byggdas i källarlokaler med simbassänger för fritidsbad, sport och för att 

förbättra människors hygien. Det problematiska med detta var att gränsen mellan nämnda 

aktiviteter ibland var något diffusa. Tanken var att alla skulle kunna besöka de kommunala 

badhusen men ibland uppstod klassmotsättningar eftersom det inte fanns några badtekniska 

riktlinjer. För att kunna organisera simning och ett mer hygieniskt samhälle krävdes 

varmbadhus för allmänheten.21 Det var först på 1940-talet som simkunnighet skulle bli en 

viktig del i badandet eftersom det ansågs som instrumentellt i den militära utbildningen. De 

kommunala badhusen var också viktigt ur socialhygienisk synpunkt eftersom de utgjorde 

tvagningsplats för många fattiga.22  

I USA fanns runt förra sekelskiftet en idé om att badhusen skulle byggas för att förbättra 

hygienen hos allmänheten. Detta berodde bland annat på att väldigt få hade egna badrum och 

därför utvecklades badhusen till att erbjuda bad till väldigt låga kostnader. Badandet, hygien 

och renhet var sammankopplat med en högre moral.23 Precis som Petri och Adviv har Perry 

ett hygienistiskt perspektiv men inriktar sig också på social ingenjörskonst. Den minsta 

gemensamma nämnaren är följaktligen att badhusen var ett centrum för samhällsservice och 

ett medel för att minska sociala motsättningar. 

                                                           
20 Michelle Joanides Barr, Badrum i Sverige mellan 1930 och 1980 en undersökning av kulturvårdens glömda 
rum, 2013. Göteborg s. 19. Hämtad från uppsök 20/11 2016. 
21 Naomi Adiv, ”Paidia meets Ludus: New York City Municipal Pools and the Infrastructure of Play”, Social 
Science History, 39:2015, s.431 - 452, 2015 sökord: public bathhouse. Hämtad från scopus 13/11 2016. 
22 Ibid. 
23 An G Perry. ”Helping the Poor Emerge from “Urban Barbarism to Civic Civilization”: Public Bathhouses in 
America, 1890 – 1915” Yale Journal of biology and medicine 76:2004, september, s. 133 - 141. 2004. Sökord 
muncipial bathhouses. Hämtad från web of science 13/11 2016. 
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I slutet av tsartiden, i 1800-talets Ryssland fanns en tanke om att förbättra folkhälsan genom 

att hålla befolkningen rena och friska. Med tanke på att vattendragen mellan oktober och maj 

var isbelagda så behövdes tvättmöjligheter för stadens invånare. Trots tankar om att uppföra 

allmänna badhus så spelade de kommersiella badhusen en väldigt viktig roll i St. Petersburg 

eftersom badtraditionen i hundratals år handlat om hälsa och inte enbart tvagning. Ett led i 

detta var att vissa av badhusen fungerade som minicentrum där frisörer, gynekologer och 

mindre restauranginrättningar verkade. På grund av att badhusen beskattades krävdes det 

betalning för inträde. Därmed kom badhusens avdelningar att klassindelas eftersom inte alla 

hade råd med alla badupplevelser. Trots detta var St. Petersburgs badhus i någon mening 

allmänna eftersom de försökte standardiseras av centralmakten. Således kom det privata 

badandet inte att konkurrera ut det allmänna badandet i Ryssland som blev fallet i 

västvärlden.24  

Badfrågans utveckling och standardiserade badhus 
 

Badhusfrågan nyanserades på 1940-talet. Ett led i detta var att frågan om hygien, 

fritidsutövning och simkunnighet slogs samman.25 Genom att utöka badfrågan till flera 

aspekter ställdes större krav på badanläggningar. Tidigare hade stadsbaden drivits i enskild 

regi med fokus på hygien och karbad.26 Övertygelsen om att badhusen skulle uppföras efter en 

standardiserad modell och för att främja hygien och simkunnighet var en produkt av 

socialpedagogiska delegationens arbete 1945 men även Statens folkbadsutredning 1948 – 

1954.27  

Mindre arbeten om Pontusbadet 
 

Pontusbadet utgör en del av en uppsats som behandlar badhusens utveckling i Luleå mellan 

1880 och 1958.28 Först och främst undersöks den samhällsutveckling som skedde parallellt 

                                                           
24 Olga Petri, ”At the bathhouse: municipal reform and the bathing commons in late imperial St. Petersburg” 
Journal of historical geography 41: 2016, January, s. 40 - 51. 2016. sökord: public bathhouse. Hämtad från 
scopus 13/11 2016. 
25 Björck 2008 s. 312 – 314. 
26 Björck 2008 s. 278 – 280 och 323 - 324. 
27 Björck 2008 s. 312 – 314 och 318 – 320. 
28 Kristina Pettersson 2001. Badhus och badande i Luleå under tiden 1880 - 1958. Examensarbete. 
Arkivcentrum Norrbotten mapp 33. 
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med att badhuset byggdes. Först och främst sågs det som en sanitär angelägenhet på grund av 

att de tidigare varmbadhusen som funnits i staden haft dålig kvalitet. Dessutom skedde en 

befolkningsutveckling vilket ökade behovet av ett badhus byggdes. Den folkhälsoidé som 

undersöktes var hygienismen. Hygientänkandet var nära sammanlänkat med folkhemstanken. 

Badandet ansågs med andra ord vara nära sammankopplat med tanken om en god folkhälsa. 

Hygientanken med badhuset kom successivt att ersättas av andra motiv eftersom 

simning/simundervisning därefter spelade en viktig roll för aktiviteterna i badhuset.29 

 

Mitt bidrag till forskningsområdet 
 

Infallsvinkeln för denna uppsats är sociala ingenjörskonst och med det perspektivet kommer 

Pontusbadet att undersökas som en del av folkhemsbygget i Luleå. I uppsatsen presenteras 

sambandet mellan Luleås näringslivsutveckling, kommunens socialpolitik och hur den sociala 

ingenjörskonsten bidrog till att skapa en samlingsplats för idrott och hälsa med Pontusbadet. 

Pontusbadets arkitektur sätts också in i ett större sammanhang. I denna uppsats undersöks hur 

Pontusbadet med sin funktionalistiska design bidrog till att höja livskvaliteten i Luleå.  

Det har skrivits en uppsats om badhusens utveckling i Luleå men det finns inget som 

beskriver de politiska drivkrafterna i badfrågan under på nationell nivå och vilka 

återverkningar det fick i Luleå. Således ges en inblick i mekanismer som påverkade de lokala 

politiska besluten inför det att Pontusbadet byggdes. Meningen är också att se hur den dåtida 

nationella debatten om badhus och dess lokala dito hade liknande drag. Exempelvis hur 

simfrämjande organisationer och sakkunniga med liknande bakgrund resonerade i badfrågan. 

varför vissa beslut drivits igenom snabbt och vissa långsamt, samt hur detta återspeglades i 

den dåtida samhällsförändringen. Att döma av den tidigare forskningen fanns en internationell 

folkrörelse för att förbättra hygienen i samhället med hjälp av badhus runt förra sekelskiftet.  

När Luleå badhus uppfördes hade de motiven förändrats något vilket talar om att andra 

aktörer, idéströmningar och institutioner fått inflytande över debatten. Med andra ord så säger 

studien också något om vilken roll olika föreningar och folkrörelser spelade i utformningen av 

simhallar i allmänhet och därigenom också indirekt i Luleå. Dessutom undersöks två 

lokaltidningar med olika politisk inriktnings nyhetsrapportering inför invigningen av 

                                                           
29 Pettersson 2001 s. 44. 
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Pontusbadet. Syftet med detta är för att se hur den moderata Norrbottens-Kurirens och 

socialdemokratiska NSD:s syn på badhuset skiljde sig från varandra. 

Historisk kontext 
 

Det har tidigare skrivits en kandidatuppsats om badhusen i Luleå mellan 1880 och 1958. 

Eftersom Pontusbadet uppfördes under 1950-talet behandlas den politiska debatt som 

föranledde Pontusbadets uppförande. Av den studien framgår också att Pontusbadet tillkom 

för att erbjuda Luleås invånare tvättmöjligheter och fritidsmöjligheter. Bland annat utgör 

Luleås näringslivsutveckling bakgrundsinformation för den lokalpolitiska debatt som 

föranledde uppförandet av Pontusbadet. Petterssons studie och denna studie berör delvis 

samma punkter, men ur olika perspektiv. Men i huvudsak fokuserar denna undersökning på 

olika aspekter på välfärdsbygget i Luleå medan Petterson fokuserat på badhusens generella 

utveckling i Luleå. De nya perspektiv som denna undersökning erbjuder är bland annat att 

olika nationella aktörer kopplas ihop med badhusbygget i Luleå. Petterssons har primärt 

anlagt ett hygienistiskt perspektiv medan denna studie sätter in uppförandet av Pontusbadet i 

ett nationellt och lokalt, socialpolitiskt sammanhang. 

Under 1940-talet och 1950-talet skedde en omfattande utbyggnad av offentlig sektor på 

kommunal nivå.30 Exempelvis så blev kommunen ansvarig för att människor skulle ha ett 

drägligt boende och tillgång till social service. Med andra ord blev kommunen instrumentell 

för folkhemmets ideal. Med detta nya ansvar blev kommunen aktören som utförde den 

samhällsomvandlande politik som röstats igenom på nationell nivå. Ett led i den politiken var 

rationell samhällsplanering i generalplaner. En generalplan eller översiktsplan är en 

grundläggande planering av trafikleder, bebyggelse och allmänna områden.31 I Luleås 

generalplan från 1950 fastslog stadsbyggnadskontoret att staden var beroende av ett rikt 

näringsliv som skapade arbetstillfällen: ”Den första förutsättningen för en stads existens 

överhuvudtaget är att det finns arbete för dess invånare, och dess framtida utveckling beror på 

vilka möjligheter det finns att skapa arbetstillfällen”.32 Med andra ord fanns en uttalad tanke 

om att näringslivet skulle fortsätta utvecklas för att stärka stadens attraktionskraft. 

Generalplanen tillkom också i en tid av politisk och ekonomisk stabilitet. Eftersom Sverige 

                                                           
30 Ulla Ekström von Essen, 2003, s. 148. 
31 Nationalencyklopedin. Sökord: generalplan. Hämtad från: 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/generalplan, 14/12 2016. 
32 Generalplan för Luleå stad. Stadsbyggnadskontoret., Stockholm 1950. s. 16. Luleå stadsarkiv. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/generalplan
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inte skakats av krig sedan 1809 har landet inte tvingats in i olika återbyggnadsfaser och därför 

fanns goda förutsättningar att genomföra stora institutionella förändringar.  

Näringslivsutvecklingen i Luleå under första halvan av 1900-talet 
 

Den svenska industrialiseringen tog fart under 1800-talet.33 I Norrbotten präglades 

industrialiseringen av den ökade malmproduktionen som skedde till följd av en ökad inrikes 

och utrikes efterfrågan på järnmalm i slutet av 1800-talet.34 En industri som var 

sammankopplad med malmbrytningen var Norrbottens järnverk (NJA), vilket i stor 

utsträckning bestämde utvecklingskurvan för Luleå stad. Järnverket grundades 1940 och 

skulle ha enorm påverkan för näringslivet både lokalt men även nationellt. 1947 var 351 

industriarbetare anställda på NJA och 1956 låg antalet på 2148.35 Ökad efterfrågan på NJA-

produkter ledde till ökad efterfrågan på arbetskraft. Med en stor industri i staden och 

fördelaktigt ekonomiskt läge så fördubblades Luleås befolkning mellan 1941 och 1956.36  

Luleås stadsplanering som socialpolitik 
 

I och med järnverkets utveckling skedde en ökad urbanisering i Luleå vilket ställde högre 

krav på att det fanns sanitära bekvämligheter i staden. På riksdagsnivå intensifierades debatten 

om avloppsledningar och simhallar i mitten av 1930-talet eftersom det fanns en vilja att 

förbättra livsvillkoren för vanliga människor.37 I enighet med folkhemmets ideal skulle 

samhället utvecklas genom medvetna, riktade satsningar på bostäder, platser för idrotts- och 

fritidsutövning, utbildningsplatser samt allmänna samlingsplatser. Följaktligen berodde 

urbaniseringen i allmänhet och 1900-talets urbanisering i synnerhet på en medveten 

samhällsplanering.38 Den samhällsplaneringen uppenbaras genom en internationell 

teoribildning som kallas för grannskapsteorin. Rent konkret innebär detta att bostäder, 

fritidscentrum, skolor, butiker och andra samlingsplatser uppförs i närhet till varandra.39 

                                                           
33Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720 - 2010: böndernas och arbetarnas 
tid, 4., rev. och uppdaterade uppl., Lund, 2013. 
34 Sverker Jonsson, NJA - stålverket i norr: förhistoria, bildande och första år, Norrbottens museum, Luleå, 1987. 
35 Ibid. s.318. 
36 Ibid. s.318. 
37H, Björck 2008, s. 240 - 333. 
38 Svedberg, 1988 Planerarnas århundrade: Europas arkitektur 1900-talet, Arkitektur, Stockholm, 1988. S. 118. 
39 Ibid. 
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Det ökade välståndet innebar en minskning i arbetstid och år 1951 fick alla anställda rätt till 

tre veckors betald semester per år.40 En tanke om att Luleås invånare skulle ha en meningsfull 

fritid genomsyrade generalplanen från 1950 eftersom fritidsanläggningarna skulle vara öppna 

för alla oavsett deras socioekonomiska status, ålder eller politiska övertygelse. Ett led i den 

kommunala politiken och upprätthållandet av den sociala säkerheten var därmed att bygga 

moderna, hygieniska bostäder. Ytterligare ett led i den kommunala socialpolitiken och 

stadsplaneringen var att erbjuda en meningsfull fritid genom att upprätta allmänna platser för 

fritidsutövning. Dessutom fanns också en tanke att samla olika fritidsaktiviteter på ett och 

samma ställe.41 

Den nationella badhusdebatten 
 

I den nationella badhusdebatten under 1940-talet framfördes att badhusfrågan innehöll flera 

mindre frågor som dels handlade om hygien men framförallt om simkunnighet, badtekniska 

riktlinjer och fritidstänkande. Medicinalstyrelsen, Pensionsstyrelsen och Skolöverstyrelsen 

fick i uppdrag 1945 att undersöka badfrågan nationellt.42 Undersökningen visade att badande 

syftade till att höja simkunnigheten och därmed borde det integreras i 

gymnastikundervisningen. Med andra ord skulle simhallar bli ett viktigt styrmedel ur 

socialpolitisk synpunkt och ur folkbildningssynpunkt.  

För att förbättra hygienen i samhället skulle staten ge bidrag till uppförande av olika 

badinrättningar men inte bidra till drift. Detta fick däremot inte gehör från regeringen men det 

medförde att badhusdebatten fick nytt liv. Pensionsstyrelsen yrkade bland annat på att höja 

bidraget för skolbad och folkbad från 175 000 kronor till 250 000 kronor. Pensionsstyrelsen 

framförde detta mot bakgrund att antalet bidragsansökningar hade ökat från 52 till 142 mellan 

1932 och 1936, dessutom förväntades närmare 200 ansökningar 1937. Anslagen höjdes då 

temporärt men på grund av att andra världskriget bröt ut så minskades anslagen.43 

Badhusdebatten förändras med tiden och 1944 kom en riksdagsmotion från sex 

socialdemokrater om att anslaget för folkbad och skolbad borde höjas ånyo. Under tiden som 

                                                           
40 Nationalencyklopedin. Sökord: semester. Hämtad från: 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/semester, 30/12 2016. 
41 Luleå Generalplan 1949 s.31 – 34. 
42 Medicinalstyrelsen var Socialstyrelsens föregångare och ansvarade för Sveriges medicinal- och 
apoteksväsende. Pensionsstyrelsen ansvarade för folkpensionsärenden mellan 1913 och 1961. 
Skolöverstyrelsen var en statlig myndighet som mellan 1920 och 1991 ansvarade för hela utbildningsväsendet. 
43 Björck, 2008 s. 310. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/semester
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följde fortsatte debatten och tog också nya former, bland annat så diskuterades förebyggande 

arbete mot drunkningsolyckor, och en av lösningarna som presenterades var att höja den 

generella simkunnigheten.44 Den socialpedagogiska delegationen frågade Svenska föreningen 

för folkbad och bastufrämjandet för att uppdatera sig i badfrågan och därigenom få svar på 

vilka åtgärder som skulle behöva vidtas. Svenska föreningen för folkbad betonade bland annat 

att Pensionsstyrelsens bidragsverksamhet förbättrat befolkningens hygien och därigenom 

bidragit till en bättre folkhälsa. Den förbättrade folkhälsan gagnade staten, då en bättre hygien 

bidrog till mindre sjukdomar och att medborgarnas frånvaro på arbetsplatserna minskade.45 

För att kunna kontrollera hur bidragen riktades, satsade pensionsstyrelsen pengar i få rejäla 

badanläggningar. Detta var dock en naturlig konsekvens av bidragsverksamheten eftersom 

driften av en större anläggning var dyrare i drift och följaktligen också mer beroende av stöd 

från staten.  

För att kunna uppnå enhetlighet i badfrågan tillsattes statens folkbadsutredning som mellan 

1948 och 1954 kartlade badförhållandena i Sverige. Denna utredning var parlamentarisk och 

syftet med den var att uppnå enhetlighet i badtekniska frågor men även hur folkhemmets bad 

skulle utformas. Detta innebar att förbättra den allmänna hygienen, främja föreningsliv och 

simkunnighet.46 Ur ekonomisk synpunkt var simhallsbad det mest lönsamma alternativet. De 

stadsbad/tvättinrättningar med mindre bassänger och karbadsutrymmen ansågs väldigt 

kostsamma.47 Folkbadsutredningen visade att behovet av offentliga bad kvarstod ur hygienisk 

synpunkt då 2/3 av befolkningen saknade badrum i hemmen.   

Resultat 
 

På 1930- och 1940-talen utökades det kommunala ansvaret på det socialpolitiska området.48 

Bland annat ökade det kommunala ansvaret för den lokala bostadspolitiken vilket innebar 

att kommunen var skyldig att erbjuda drägliga bostadsförhållanden. Dessutom fastslogs det 

i det Socialdemokratiska arbetarpartiets (SAP) kommunalprogram från 1944 att kommunen 

var en plattform för bildning, demokratifostran och medborgargemenskap.49 I det arbetet 

                                                           
44 Björck 2008 s.310 – 311. 
45 Björck 310 - 311. 
46 Statens offentliga utredningar 1954:25, Friluftsbad, simhallar, bastur. Simundervisning och 
simlärarutbildning: betänkande, Nord. bokh., Stockholm. Hämtad från: 
file:///C:/Users/Erik/Downloads/1954_25(librisid_13576625)%20(1).pdf, 31/12 2016. 
47 Ibid 
48 Ekström von Essen, 2003 s. 92 - 100  
49 Ibid. 

file:///C:/Users/Erik/Downloads/1954_25(librisid_13576625)%20(1).pdf
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sågs olika samlingsplatser och lokaler för folkrörelser, idrottslig verksamhet, föreningsliv 

som essentiella. Därmed utökade kommunerna sitt sociala ansvar som även omfattade att 

det fanns fungerande offentliga badhus.50  

Folkhemstankens påverkan på badhusplanerna 
 

På 1950-talet blev simhallar en viktig del i kommunernas välfärdspolitik. Att bygga en 

simhall var ett uttryck för offentliga satsningar, modernitet och framsteg.51 Detta berodde på 

att simhallar erbjöd utbildningsmöjligheter, föreningsliv, de var viktiga ur hygienisk synpunkt 

och de utgjorde samlingsplatser för medborgarna eftersom de erbjöd en mer meningsfull 

fritid. I en interpellation i Luleå stadsfullmäktige framlades också att badhusfrågan måste få 

en lösning eftersom den hade förhalats under en väldigt lång tid.52 Dessutom byggdes en 

simhall i en grannstad. Detta torde vara Boden som fick sin första simhall 1951.53  

Att badhusbehovet var stort måste också ses mot bakgrund att befolkningen i Luleå nära 

fördubblades mellan 1945 och 1960 när invånarantalet ökade från 15 863 till 28 495.54 

Folkökningen berodde i stor utsträckning på att Luleås näringsliv utvecklades och 

befolkningen ökade när järnverket, NJA anlades i Svartöstaden. Med andra ord krävdes en 

generell utveckling av Luleås näringsliv för att det skulle finnas en vilja att höja 

levnadsstandarden.55 

Eftersom simhallar var ett uttryck för modernitet och kommunalt socialt ansvar fanns en 

övertygelse att uppförande av ett badhus i Luleå skulle innebära att stadens invånare fick en 

mer meningsfull fritid. På grund av att invånarantalet ökade krävdes alltså fler allmänna 

platser för utbildning och fritid. Bland annat var ett varmbadhus nummer två på 

drätselkammarens lista över byggnader som behövde uppföras i staden år 1946.56 Intentionen 

med det badhus som planerades under 1940-talet var att det skulle kombinera simhall med en 

tvättstuga och samtidigt vara en samlingsplats för ungdomarna.57 Vidare så beslutade 

                                                           
50 Ibid. 
51 Björck 2008 s. 324. 
52 Stadsfullmäktige protokoll 22/5 1951 §23 Luleå stadsarkiv. 
53 H, Sternlund, ”En tickande badhusbomb” Norrländska socialdemokraten, 7 december 2011. Hämtad från: 
http://www.nsd.se/nyheter/en-tickande-badhusbomb-6574436.aspx, 4/1 2017. 
54 Jönsson 1987 s.319. Statistiska centralbyrån s. 76. Hämtad från: 
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf, 4/1 2017. 
55 Luleå generalplan 1950 s. 17. Luleå stadsarkiv. 
56 Stadsfullmäktige protokoll 23/5 1946 §20 Luleå stadsarkiv. 
57 Stadsfullmäktige protokoll 30/4 1942 § 31 Luleå stadsarkiv. 

http://www.nsd.se/nyheter/en-tickande-badhusbomb-6574436.aspx
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf
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drätselkammaren om en samlad idrottsplats i november 1949, den planerade tomten ändrades 

också till kvarteret Sorken under föregående år.58 Samtidigt poängterade Stadsfullmäktige 

bristen på grönområden i centrum, varpå platsen för badhuset ändrades från kvarteret Loet till 

kvarteret Sorken (se bilaga 1).59 En av förespråkarna för att ändra placeringen av badhuset var 

arkitekt Bengt Gate som konsulterades i badhusfrågan 1948 på Riksidrottsförbundets 

rekommendationer.60 Gate var också en av experterna i statens folkbadsutredning. 61 

Den kommunala socialpolitiken ställdes även på prov när Ripans gamla varmbadhusgäster 

lämnade in en skrivelse där de uttryckte sitt ogillande angående den kommande 

nedläggningen av Ripans varmbadhus 1949.62 Även om kritiken bottnade i att många 

fortfarande använde badhuset för att tvätta sig så var badhuset alltjämt i dåligt skick (se bilaga 

2 och bilaga 3). Om de som inte hade badrum hemma inte hade möjlighet att tvätta sig 

kvarstod således en sanitär ojämlikhet och ett demokratiproblem. Detta ledde till att en 

kostnadskalkyl för reparationerna utarbetades.63 Vid en interpellation i stadsfullmäktige 1951 

frågade Birger Rothelius som var medlem av stadsfullmäktige badhuskommittén om hur långt 

de kommit med badhusplanerna eftersom något byggnadstillstånd ännu inte erhållits.64 Vidare 

påtalades hur prekär den dåvarande badsituationen var vilket tyder på att Ripans badhus då 

hade stängt.  

Badfrågan blir en utbildningsfråga på 1940-talet 
 

Att tillgodose medborgarna med utbildningsmöjligheter ansågs som en grundförutsättning för 

den kommunala välfärdspolitiken på 1940-talet.65 Detta inkluderade bland annat att skapa 

mötesplatser för bildning och gemenskap, vilket även innefattade offentliga badhus. Hur de 

offentliga badhusen skulle utformas debatterades under efterkrigstiden på många olika 

instanser och av många olika aktörer på och nationell- och lokal nivå. Härmed följer en 

                                                           
58 Stadsfullmäktige protokoll 24/11 1949 §20 Luleå stadsarkiv. Med drätselkammare menas det styrande 
organet i en stad före 1971. Drätselkammarens uppgift var att sköta stadens finanser och förvalta dess 
fastigheter. Stadsfullmäktige protokoll 18/3 1948 § 6 Luleå stadsarkiv. 
59 Stadsfullmäktige protokoll 24/11 1949 §20 Luleå stadsarkiv. Se kvarterskarta bilaga 1.  
60 Stadsfullmäktige protokoll 26/2 1948 §4 Luleå stadsarkiv. 
61 SOU 1954:25 s.9 och s. 182.  
62 Stadsfullmäktige protokoll 27/10 1949 § 51 Luleå stadsarkiv. Samt bilaga 2 och bilaga 3. 
63 Ibid. 
64 Stadsfullmäktige protokoll 22/2 1951 § 24. Birger Rothelius var medlem av stadsfullmäktige 1950 - 1958 och 
av medlem av drätselkammaren 1952 – 1958. 
65 Ekström von Essen 2003 s. 97 - 99. 
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genomgång hur den nationella och lokala badfrågan slogs samman till en fråga om utbildning, 

idrottslig verksamhet och fritidsutövning. 

År 1921 bildades Svenska föreningen för folkbad som verkade för att öka antalet badhus i 

Sverige och att minska spridningen av tuberkulos. Ytterligare organisationer som arbetade för 

detta var Svenska livräddningsällskapet (SLRS) som bildades 1898 och Simfrämjandet bildat 

1935. Dessa tre organisationer bedrev parallellt frågan om simkunnighet under 1900-talets 

första sekel.  

SLRS lierade sig tidigt med folkskolan i och med att torrsimning blev obligatorisk i 

undervisningen 1920.66 Med torrsimning åsyftas de förberedande övningar av simrörelser som 

föregicks av simundervisning i vatten. En avgörande faktor för att simundervisning hamnade 

högt på agendan berodde på att antalet drunkningsolyckor. Kring sekelskiftet 1800 - 1900 

beräknades att omkring 1100 personer dog i drunkningsolyckor varje år. Trots att den 

allmänna simkunnigheten förbättrats något till 1940-talet dog 2200 svenskar mellan 1941 - 

1945 i drunkning.67  Därmed skulle simning bli en del i folkbildningen. Dessutom var 

förutsättningarna att bedriva simträning/simundervisning varierande i landets olika delar, 

Exempelvis fanns de sämsta möjligheterna att ha skolbad på landsbygden.68  

Vid Socialpedagogiska delegationens badkonferens 1945 betonade dess ordförande Lars 

Lindén att simkunnighet, folkbad och fritidsbad skulle behandlas som en gemensam fråga.69 

Lindén drev samma även samma linje vid Svenska föreningen för folkbads 25-års jubileum. I 

sitt jubileumstal vidhöll Lars Lindén att badfrågan inte bara handlade om hygien utan andra 

badtekniska aspekter och i allra högsta grad om simkunnighet och folkbildning. 70 Lindén 

menade också att socialvården i folkhemmet skulle vara förebyggande istället för att vara 

intervenerande. På grund av detta förordade Lindén att badfrågan skulle bli en del av den 

produktiva socialpolitiken.71 ”Men jag måste ju ändå till slut säga, att detta med folkbad i 

skolan icke löser de stora problemen. Tvärtom måste skolbadsfrågan lösas som en del av 

folkbadsfrågan.”72 Skolan skulle enligt Lindén spela en viktig roll i den förebyggande 

                                                           
66 Svenska livräddningssällskapet. Hämtad från: från http://svenskalivraddningssallskapet.se/om-oss/det-har-
ar-vi/var-historia, 4/1 2017. 
67 SOU 1954:25 s. 11. 
68 SOU 1954:25 s. 39. SOU 1954:25 s. 11. 
69 Björck 2008 s. 312 - 314. 
70 Svenska föreningen för folkbad årsbok 1943 - 1948 årgång 16 oktober-december nr.4 skolbadsfrågans lösning 
Arkivcentrum Norrbotten, Föreningsarkivet mapp 1053. 
71 Svenska föreningen för folkbad årsbok 1946 s. 7. Arkivcentrum Norrbotten mapp, Föreningsarkivet 1053. 
72 Svenska föreningen för folkbad årsbok 1946 s. 9. Arkivcentrum Norrbotten mapp, Föreningsarkivet 1053. 

http://svenskalivraddningssallskapet.se/om-oss/det-har-ar-vi/var-historia
http://svenskalivraddningssallskapet.se/om-oss/det-har-ar-vi/var-historia
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socialpolitiken eftersom den utgjorde ett demokratiskt styrmedel. Den socialpolitiken som 

Lindén förordade innefattade bland annat planer för allmänt hygientänkande, med en ökad 

simundervisning. Verktyget för att skapa enhetlighet i badfrågan kom år 1948 när den 

parlamentariskt tillsatta folkbadsutredningen påbörjade sitt arbete. Ett led i att skapa 

enhetlighet var att fråga olika aktörer om råd. Detta inkluderade bland annat 

Medicinalstyrelsen, Simfrämjandet, Svenska livräddningssällskapet, Svenska simförbundet, 

samt, företrädare för utbildningsväsendet m.fl.73 Med andra ord skulle simning bli en del av 

utbildningsfrågan.  

Samtidigt gick den utbildningspolitiska debatten under 1940-talet mot att centralisera 

skolan.74 En av vinsterna med detta var att barnen kunde få hälsoupplysning direkt till sina 

skolor och fostras som kollektiv.75 Denna kollektiva fostran framgick av 1940-års 

skolutredning bland annat som fysisk fostran, via gymnastikundervisning.76 Med andra ord 

omfattade det skolhygieniska arbetet även gymnastikundervisningen eftersom det ansågs 

karaktärsdanande.   

Folkbadsutredningen handlade också om andra badtekniska aspekter än vattnets klorhalt, 

simhallarna storlek, ljusinsläpp och omklädningsrummens dimensioner etc. Standardiseringen 

av badhusen handlade också om att förbättra förutsättningarna för simundervisningen. 

Badhusen skulle i huvudsak finansieras av kommunerna eftersom ansvaret för folkets hygien 

och välmående låg på kommunerna. Trots att finansieringen av badhusen primärt skulle 

skötas i kommunal regi kunde statsbidrag erbjudas vid uppförande av simhall, friluftsbad eller 

skolbadsanläggning.77  

Vattenlekar var redan i 1919-års undervisningsplan för folkskolan en del av 

gymnastikundervisningen. Trots detta hade barn och ungdomar mellan 7 - 15 år endast 

erbjudits simundervisning i 734 kommuner vilket utgjorde 37% av kommunerna. På 

landsbygden beräknades 48% av barnen och ungdomarna sakna tillgång till simundervisning 

eller simskola inom sin kommun år 1948.78 På 1950-talet, precis innan folkskola och läroverk 

sammanslogs till enhetsskolan var simundervisning en del av skolidrotten. I 1947-års 

                                                           
73 SOU 1954:25 s. 10. 
74 Eva Palmblad & Bengt Erik, Eriksson. Kropp och politik: hälsoupplysning som samhällsspegel, 2., rev. och 

utökade uppl., Carlsson, Stockholm, 2014, s.95.  
75 Palmblad & Eriksson, 2014, s. 87. 
76 Palmblad & Eriksson, 2014 s. 100. 
77 SOU 1954:25 s. 280. Björck 2008 s. 321. 
78 SOU 1954:25 s. 61. 
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anvisningar för undervisning i gymnastik med lek och idrott fastslogs att eleverna skulle få 

träna på vattenlekar under de första skolåren för att i fjärde klass träna bröstsim samt ryggsim 

och dykning i åttonde klass.79 Däremot fanns inga kunskapskrav formulerade för 

simkunnighet. Trots de olika läroplanernas anvisningar fanns det dåliga möjligheter att 

bedriva simundervisning vilket bland annat berodde på bristen av simlärare och det 

begränsade utbudet av simbad.80 Förutom att det fanns få badanläggningar för 

simundervisning, lämnades stort tolkningsutrymme till lärarna om vilka som var simkunniga 

eller inte. Undervisningsplanen från 1955 var mycket lik sin dito från 1947 med den lilla 

skillnaden att livräddning skulle vara en del av undervisningen från fjärde klass. Sammantaget 

kom de ökade kraven på simkunnighet dels från fristående organisationer och dels från staten 

i form av höjda krav på simkunnighet i gymnastikundervisningen. 

Badfrågan i Norrbotten 
 

Simundervisningen i Luleå var under 1920- och 1930-talen förlagd utomhus och under 

sommaren eftersom det inte fanns något varmbadhus med simbassäng.81 I mitten av 1930-talet 

kom också Gultzauddens kallbadhus att få utstå kritik då det inte klarade hygienkraven. Det 

nya kallbadhus som uppfördes på andra sidan Gultzaudden invigdes 1938 och var en produkt 

av Luleå simsällskaps engagemang. 1942 sändes en skrivelse från Svenska 

livräddningssällskapet till Länsskolenämnden i Norrbotten.82 I den skrivelsen framfördes en 

önskan om att lokala skolmyndigheter skulle vara behjälpliga i Livräddningssällskapets 

arbete. Med andra ord uppmuntrades skolorna att utnyttja de badplatser som inspekterats för 

simträning. Även om skolorna spred informationen vidare så kvarstod grundproblemet 

alltjämt eftersom simundervisning inte kunde bedrivas under vinterhalvåret samtidigt som det 

inte fanns tillräckligt många utbildade simlärare. En aktör som förordade mer simsport var 

folkskoleinspektör Eric Lundemark.83 Av hans skrivelse från 1949 framgår att 

simkunnigheten var för dålig för att simtävlingar med bestämda simsätt skulle kunna bedrivas. 

I början av 1950 mottog Eric Lundemark ett brev från Axel Thimgren från Kiruna där denne 

beskrev svårigheten att bedriva simundervisning i skolorna på grund av det kärva klimatet och 

                                                           
79 Eva Kraepelien – Strid, Simma eller försvinna En studie av läroplaner samt elevers och lärares 
uppfattningar om simkunnighet och behovet av att kunna simma. 2006, s. 37 - 42. Hämtad från 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:126723/FULLTEXT01.pdf, 4/1 2017. 
80 SOU 1954:25  
81 Varmbadhuset fanns på kvarteret Ripan. Badhuset hade endast en mindre bassäng se bilaga 2. 
82 Svenska livräddningssällskapet 16/11 1942, Arkivcentrum Norrbotten, Föreningsarkivet 1053.  
83 Brev till folkskoleinspektör Eric Lundemark 12/9 1949 Arkivcentrum Norrbotten, föreningsarkivet 1053. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:126723/FULLTEXT01.pdf
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att simbassängerna inte var tillräckligt stora för ändamålet.84 Thimgren hävdade att 

sommarkoloniernas föreståndare fått anvisningar om att bokföra barnens simkunnighet. En 

annan viktig detalj var att barnen som omnämndes inte uppfyllde skolöverstyrelsens krav för 

simkunnighet. Följaktligen så fanns för dåliga möjligheter att arrangera simundervisning i 

hela länet. Detta omfattade dels bristen på simlärare, lämpliga lokaler men framförallt 

enhetlighet i badfrågan. År 1953 bildas Norrbottens förening för Simfrämjandet med uppsåt 

att öka simkunnigheten och simsportens utbredning samtidigt som de verkade för att barn 

skulle få åka på badresor.85 Dessutom upplyste Simfrämjandet myndigheter i badtekniska 

frågor.86 Vid Simfrämjandets första Norrbottensmöte deltog folk från flera olika sektorer, 

bland annat lärare, läkare, simhallspersonal och politiker.87 I spåren av Simfrämjandet 

Norrbottens första konvent kom flera skrivelser som adresserade problematiken med bristen 

på simlärare.88 Således ställde både samhälle/politiker och skola allt högre krav på 

simkunnighet samtidigt som det fanns få simhallar i länet. Fram till 1957 hölls kurserna i 

Bodens simhall men i och med att Luleå fick ett badhus förlades även en utbildning där.89 

Simlärarutbildningen var således ett instrument för att sprida simsporten men även ett 

politiskt instrument för att främja simkunnighet. En av organisationerna som arrangerade 

simlärarkurser varje år var Simfrämjandet.  

I Luleå diskuterades badhusets utformning innan Simfrämjandet hade en norrbottensförening. 

Redan under tidigt 1940-tal debatterades utformningsaspekter på det tilltänkta badhuset.90 

Detta inkluderade bland annat att badhuset skulle erbjuda barn och ungdomar 

fritidsmöjligheter.91 År 1944 förordades bland annat att olika sakkunniga skulle tillfrågas vid 

utformningen av badhuset, vilket betraktades som en institution för idrott/hälsa, hygien men 

även simning och folkbildning.92 Med andra ord var diskussionerna i Luleå stadsfullmäktige 

samtida med både Socialpedagogiska delegationens badkonferens 1944 och den efterföljande 

folkbadsutredningen 1948 - 1954. 

                                                           
84 Brev Axel Thimgren till Eric Lundemark 10/1 1950 Arkivcentrum Norrbotten, Föreningsarkivet 1053. 
85 Simfrämjandet protokoll 22/11 1953 Arkivcentrum Norrbotten, Föreningsarkivet 1053. 
86 Förslag till stadgar Simfrämjandet norrbotten 1952 - 1953 Arkivcentrum Norrbotten, Föreningsarkivet 1053.  
87 Simfrämjandet Norrbotten protokoll 22/11 1953 Arkivcentrum Norrbotten, Föreningsarkivet mapp 1053 
88 Skrivelse till Simfrämjandet av Arne Hallström 3/4 1955 Arkivcentrum Norrbotten, Föreningsarkivet 1053. 
Brev Sven Wallbom 5/5 1956, Arkivcentrum Norrbotten, Föreningsarkivet mapp 1053 
89 Simfrämjandet protokoll Luleå 24/3 1957 Arkivcentrum Norrbotten, Föreningsarkivet 1053. 
90 Stadsfullmäktige protokoll 23/5 1946 §20 Luleå stadsarkiv. 
91 Stadsfullmäktige protokoll 30/4 1942 §31 Luleå stadsarkiv. 
92 Stadsfullmäktige protokoll 30/3 1944 § 3 Luleå stadsarkiv. 
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Som en reaktion på Simfrämjandets verksamhet kom skolöverstyrelsen att delta i seminarium 

tillsammans med länets skolor för att öka simkunnigheten. En fråga som diskuterades var att 

Norrbottens län låg dåligt till i jämförelse med övriga landet vad gällde simkunnighet.93 Detta 

tillskrevs bland annat att det ännu fanns få simhallar i länet, vilket försvårade sim-

/badmöjligheterna under vinterhalvåret, framförallt i inlandet. Vid seminariet presenterades 

statistik över länets ungdomars simkunnighet. Under läsåret 1954/55 var exempelvis 

simkunnigheten 33% i Norrbottens län.94 En förklaring som presenterades var att 

badmöjligheterna vid den tidpunkten var sämre än i många andra län. En viktig aspekt på 

detta var naturligtvis att få simhallar var uppförda vid tidpunkten.95 Länets första simhall 

uppfördes i Boden 1951, i Luleå 1957, i Kiruna 1958 i Gällivare 1962, Överkalix 1963 och 

Haparanda 1965.  

Gemensamma drag i den nationella och den lokala badhusdebatten  

 

Badfrågan och simkunnighetsfrågan var en angelägenhet ur folkhemssynpunkt både på 

nationell och lokal nivå. Detta berodde bland annat på att simfrämjande organisationer, 

statliga myndigheter och politiker förde fram liknande argument på båda nivåerna. Redan 

under tidigt 1900-tal fanns en vilja både från föreningar och folkrörelser att förbättra 

förutsättningarna för simkunnighet. Bristen på simkunnighet diskuterades av flera olika 

aktörer under första hälften av 1900-talet och diskuterades aktivt i samband med 

socialpedagogiska delegationens badkonferens 1945. Under Lars Lindéns ledarskap 

utmynnade detta i att hitta den mest ändamålsenliga lösningen på badfrågan. Detta handlade 

om att badhusen skulle standardiseras för att uppfylla flera behov, däribland ansågs 

simkunnighetsfrågan, hygienfrågan, skolbadsfrågan och fritidsbadandet vara en del av samma 

fråga. Det behövdes statlig inblandning för att kunna uppföra större badanläggningar.96 Ett led 

i den nya inriktningen var ett ökat statligt inflytande och standardisering vad gällde tekniska 

och organisatoriska aspekter för badhusen. Lindén menade att badfrågan inte enbart handlade 

om svenska folkets hygien men även att det var en demokratisk rättighet.97 De tankar som 

                                                           
93 Konferens mellan Skolöverstyrelsen, Simfrämjandet Norrbotten, skolpersonal, 1962 Arkivcentrum 
Norrbotten, Föreningsarkivet 1053. 
94 Konferens mellan Skolöverstyrelsen, Simfrämjandet Norrbotten, skolpersonal, 1962 Arkivcentrum 
Norrbotten, Föreningsarkivet 1053. 
95 NSD 7/12 2011. Hämtad från: http://www.nsd.se/nyheter/en-tickande-badhusbomb-6574436.aspx, 4/1 
2017.   
96 Björck 2008 s. 314. 
97 Björck 2008 s. 315. 
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framfördes vid Socialpedagogiska delegationens badkonferens renderade i statens 

folkbadsutredning 1948 – 1954 då olika simfrämjande organisationer och utbildningsväsendet 

engagerades.98 Trots att folkbadsutredningen genomfördes samtidigt som planerna för Luleå 

varmbadhus utarbetades så hade samma frågeställningar diskuterats på lokal nivå under 1940-

talet.99  

Både nationellt och lokalt sågs simhallarna som viktiga i folkhemsbygget då de dels kunde 

användas för att förbättra simkunnigheten men även ge medborgarna en meningsfull fritid. 

Fritidsbadandet var ytterligare en dimension på badfrågan som aktualiserades till följd av 

välfärdsstatens framväxt och att medborgarna fick mer tid att engagera sig i andra aktiviteter 

när arbetstiden minskade.100  

Det vill säga att de simfrämjande folkrörelserna och utbildningsväsendet arbetade för ett 

gemensamt mål, vilket var att förbättra simkunnigheten. Vidare så debatterades de 

badtekniska frågorna i Luleå innan Simfrämjandet startat sin verksamhet i länet men även 

innan folkbadsutredningen påbörjats. Med andra ord diskuterades idén om standardiserade 

badhus flitigt både på lokal och nationell nivå eftersom de ansågs viktiga ur ett 

socialhygieniskt och ett utbildningsmässigt perspektiv. Bland annat diskuterades det 

planerade badhuset/simhallens utformning i Luleå stadsfullmäktige under 1940-talet. 1951 

lyftes bland annat att grannkommunen redan uppfört ett varmbadhus, vilket kan vara ett 

tecken på att Luleå kommun inte ville hamna på efterkälken, eftersom simhallar var en 

symbol för en ansvarstagande politik. Med andra ord skulle uppförande av simhallsbad verka 

för att minska klyftorna och att omdana samhället, vilket gör simhallsbyggen till en produkt 

av social ingenjörskonst.  

Samtidigt togs första stegen mot att införa en enhetsskola under 1940-talet. I skolutredningen 

från 1940 framfördes bland annat att gymnastikundervisningen var karaktärsdanande och att 

skolan var en förlängning av statens i dess hygienpolitiska arbete.101 

 

Funktionalistisk arkitektur och efterkrigstidens samhällsutveckling 
 

                                                           
98 SOU 1954 s. 10 
99 Stadsfullmäktige protokoll 30/4 1942 §31. Stadsfullmäktige protokoll 23/5 1946 §20. Luleå stadsarkiv.   
100 Nationalencyklopedin. Sökord: arbetstidslagsstiftning. Hämtad 20/2 2017 från: 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetstidslagstiftning.  
101 Palmblad 2014 s.98 - 100. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetstidslagstiftning
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Förra seklets diktaturer framhävde den klassicistiska arkitekturen.102 En av förgreningarna 

inom den modernistiska arkitekturen, nämligen funktionalismen bannlystes i Tyskland under 

naziststyret, 1933 – 1945 samtidigt som den fick spridning över hela världen. Trots detta är 

det svårt att göra en tydlig distinktion mellan diktaturernas och demokratiernas arkitektur 

eftersom det fanns konservativa och progressiva element på båda sidor.103 Andra världskriget 

utgjorde alltjämt en brytpunkt eftersom klassicismen närmast ansågs som en av nazistväldets 

medbrottslingar. Med modernistisk, funktionalistisk arkitektur gjordes därmed ett avstamp 

från diktaturernas dogmer. Ett generellt drag i västeuropeisk arkitektur under efterkrigstiden 

var att byggnaderna skulle ha lokal prägel i form av material.104 Att använda lokala material 

hade naturligtvis sina praktiska skäl eftersom det rådde materialbrist när Europa 

återuppbyggdes efter andra världskriget men det fungerade även som en motvikt till 

funktionalismens sterilitet. Men den modernistiska och funktionalistiska arkitekturen var 

alltjämt ett uttryck för samhällets framsteg och demokratiska utveckling. 

Arkitekttävlingen 
 

År 1953 anordnade Luleå kommun en arkitekttävling för det nya badhuset. Den ursprungliga 

idén var att badhuset skulle byggas på kvarteret Loet i centrala Luleå men efter att stadens 

generalplan antagits 1950 så beslutades det att badhuset skulle placeras på Båthusbacken i 

kvarteret Sorken, vilket framgår av föreskrifterna inför arkitekttävlingen.105 Eftersom inget 

bygglov ännu fanns så skulle ingen arkitekttävling anordnas förrän tomten var disponibel.106 

När Pontuskajens oljecisterner flyttats från området bedömdes det att tävlingen kunde 

arrangeras. Stadsfullmäktige beslutade om att arkitekttävlingen skulle igångsättas under 

1953.107  

I tävlingsföreskrifterna angavs instruktioner om att badhusentrén skulle synas genom att 

marknadsföra sig utåt.108 Detta tyder på en tanke och en vilja att allmänheten skulle hitta in i 

byggnaden. I riktlinjerna så stod det också att en översiktsplan för en idrottshall skulle 

presenteras i tävlingsbidraget.109 Vidare planerades badhusets omklädningsrum till 140 platser 

                                                           
102 Svedberg. S. 102 - 103. 
103 Svedberg, 1988. S. 109. 
104 Svedberg, 1988. S. 122. 
105 Program för arkitekttävling om varmbadhus i Luleå. 1952, s. 6. Luleå stadsarkiv mapp Kvarteret Bävern. 
106 Stadsfullmäktige protokoll 24/11 1949 § 20. Stadsarkivet. 
107 Stadsfullmäktige protokoll 20/6 1952 §19. Stadsarkivet. 
108 Program arkitekttävling 1952 s. 6 - 10 Luleå stadsarkiv mapp kvarteret Bävern, 
109 Ibid. 
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för herrar och 90 platser för damer.  Själva bassängområdet skulle omgärdas av läktare med 

plats för 150 åskådare. I omklädningsrummen planerades också faciliteter som olika bastur, 

personalutrymme och massagerum. Simhallsbassängen dimensionerades till 25x10 meter 

medan barnbassängen skulle täcka en yta av 60 kvadratmeter.110 I anvisningarna stod också 

bassängområdet skulle vara åtkomligt från båda omklädningsrummen för att kunna nyttjas av 

både damer och herrar samtidigt. Denna typ av badhus brukar kallas slutna eller 

gemensamma, vilket kännetecknas av separata omklädningsrum med en entré som är avskild 

från bassängområdena.111 De slutna badhusen krävde större ytor och kostade dock mer pengar 

att uppföra.112 Syftet med gemensamhetsbad var att män och kvinnor kunde bada samtidigt 

och framförallt att kvinnors badtider inte begränsades av männens. Detta skiljde sig från det 

mindre, öppna badhus som ritats av Bertil Höök år 1937.113 Ett slutet badhus kräver å andra 

sidan större ytor för allmänna utrymmen som omklädningsrum och därför krävde detta mer 

anslag. 

I anslutning till receptionen skulle en frisörsalong, ett fik och klubblokaler få plats. I badhuset 

skulle andra fritidslokaler exempelvis en brottnings-/boxningshall samt ytor för pingisbord 

finnas.114 Omklädningsrummen var som tidigare nämnt ojämnt fördelade vad gällde platser. 

Både herr- och dam-avdelningen skulle ha gedigna tvagningsrum men faktum är att 

damavdelningen var mindre framträdande.115 Däremot var tvagningsrummen dimensionerade 

enligt samma proportioner i båda rummen även om platserna var färre på damsidan. Vad 

gällde de allmänna utrymmena så skulle bassängområdet också anslutas till ett speciellt rum 

dit karbad förlades. I karbadsavdelningen skulle tio stycken vilohytter finnas samt fem 

stycken badkar. Karbadsavdelningen var däremot könsneutralt.  

När tävlingen var avgjord i augusti 1953 presenterades det vinnande bidraget i 

arkitekttävlingen vilket gick under namnet Furuvattnet.116 Stockholmsarkitekterna som vann 

tävlingen var Torgny Gynnerstedt, Bengt Ågren och Jan Ericsson som erhöll vinstsumman om 

                                                           
110 Ibid. 
111 SOU 1954:25 s. 174 
112 Ibid. 
113 Bertil Höök skisserade en badhusplan för ett mindre öppet varmbadhus på kvarteret Loet i centrala Luleå år 
1937. Detta badhus kritiserades däremot av olika simfrämjande organisationer och av personer inom det 
politiska etablissemanget för att vara olönsamt för en stad av Luleås (dåvarande) storlek. 
114 Program arkitekttävling 1952 s. 6 - 10 Luleå stadsarkiv. Mapp kvarteret Bävern. Norrbottens-Kuriren 9/7 
1953 Arkivcentrum Norrbotten mapp 7075. 
115 Program arkitekttävling 1952 s. 6 - 10 Luleå stadsarkiv. Mapp kvarteret Bävern. 
116 ”Tävlingen om badhuset har avgjorts”, Norrbottens-Kuriren 9 Juli 1953 Arkivcentrum Norrbotten mapp 
7075. 
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6000 kronor. Norrbottens-Kuriren skrev att arkitekternas intention var att badhuset skulle 

fylla en funktion som ett sportcentrum i centrala staden.117 Den planerade idrottshallen ritades 

i direkt anslutning till badhuset och badhuskroppen planerades att ligga snett mot bakgrunden, 

vilket innebar att framsidan och entrén hade utsikt mot stadsviken. Med andra ord var det inte 

bara entrén som skulle synas utan hela badhuset skulle bli ett landmärke som syntes från 

staden. I stadsfullmäktige betonades att det vinnande förslaget var det bästa för att passa in i 

stadsbilden samt det mest rationella i förhållande till driftskostnaderna.118 En av de inblandade 

i utformningen av tävlingen var Nils Tesch som var en av förgrundsgestalterna för den 

funktionalistiska arkitekturen i Sverige.119 Trots att Tesch förespråkade en modernistisk, 

funktionalistisk arkitektur så var han i någon mening också konservativ. Rent generellt 

representerades den konservatismen av att använda material med lokal prägel för att besjäla 

modernistiska, funktionalistiska byggnader. Som kontrast till den exklusiva marmorn och 

mosaiken kläddes simhallens innerväggar med en panel av gran. Detta skulle kunna vara en 

arkitektonisk referens till byggnadsplatsen som tidigare var utskeppningsplats för trävaror 

eftersom Robertsviks såg låg på platsen.120 Alldeles invid Pontuskajen var dessutom en av 

stadens badplatser vilket inte bara skapar en koppling till platsen och byggnadsmaterialet utan 

även till de aktiviteter som förknippats med området i decennier.    

Idén med badhuset var följaktligen att skapa en trevlig atmosfär med en minimalistisk design 

och enkla geometriska former. Totalt togs 16 kostnadsförslag fram för badhuset vilka låg 

mellan 4,2 miljoner kronor till 5,2 miljoner kronor. Enligt tidsandan byggdes badhuset med en 

ljus marmorfasad som till stor del bestod av stora fönster. Trots det lyxiga byggnadsmaterialet 

skulle byggnaden inte smyckas och ha olika slags ornament. Med andra ord framhävdes 

byggnadens modernitet och funktionalitet istället för dess estetik.   

Norrländska socialdemokraten (NSD) och Norrbottens-Kuriren hade olika inriktning på sina 

artiklar angående arkitekttävlingen. I NSD nämndes vad som skulle finnas i byggnaden och 

vilka dimensioner den skulle ha. I Norrbottens-Kuriren fanns ett mer djuplodande reportage 

som lyfte fram de unga arkitekterna och deras arbete. Båda tidningarna tog upp att badhuset 

skulle inrymma mer än bara en simhall. NSD uttryckte mer specifikt när de beskrev vad 

simhallen skulle innehålla, samtidigt betonade de också att flera förslag köptes in från 

tävlingen. Båda tidningarna tog upp byggnadskostnaden men Norrbottens-Kuriren uttryckte 

                                                           
117 Ibid. 
118 Stadsfullmäktige protokoll 27/8 1953 §15 Luleå stadsarkiv. 
119 Svedberg 1988 s. 124? 
120 Birger Svensson, Norrbottens-Kuriren, 22 september 1975. 
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den beräknade summan om 4,8 miljoner medan NSD skrev att byggnaden skulle kosta mellan 

4 och 5 miljoner att uppföra.121  

Det uppförda Pontusbadet 
 

När badhuset uppförts beräknade Luleå stadsfullmäktig att byggnadskostnaderna uppgått till 

ungefär 6,5 miljoner kronor i oktober 1958.122 I olika omgångar hade 

arbetsmarknadskommissionen haft svårigheter att förse bygget med arbetskraft.123 Detta 

berodde på högkonjunkturen, vilken ledde till att kostnaderna för löner och material ökade. En 

följd av detta var att Pontusbadet fick byggas i olika etapper på grund av olika 

byggnadsstopp.124 Mellan april 1954 och april 1957 beräknades lönerna ha stigit med 18 

procent. De stegrade lönerna uppskattas ha tagit upp ungefär hälften av kostnadspåslaget. De 

ökade kostnaderna vid uppförandet berodde på den dåliga tillgången på byggnadsmaterial och 

arbetskraft.125 

Ett år efter badhuset uppförts gjordes ett reportage om Pontusbadet i tidskriften 

Byggmästaren.126 Bland annat beskrevs badhusets interiör som ett mästerverk medan 

exteriören hade en enklare design. Att simhallarna och badhusen skulle vara så 

ändamålsenliga som möjligt framgår av folkbadsutredningen.127 Med andra ord var det badens 

funktion som framfördes som det allra viktigaste. Simhallen kläddes i gran eftersom det var 

ett träslag som inte mörknade då simhallen hade stora fönster med mycket ljusinsläpp.128 En 

annan del av badutrymmena som lovordades var barnbassängen, vars väggar kläddes av en 

mosaik i varma toner.129  

Som tidigare nämnt blev kraven för simundervisningen allt tydligare i undervisningsplanerna 

mellan 1947 och 1955. En förutsättning för simundervisning var bland annat att Pontusbadet 

även riktade sig till yngre gäster eftersom en barnbassäng byggdes.130 Norrbottens-Kuriren 

                                                           
121 ”Äntligen klart med Luleå nya badhus”, NSD 9 Juli 1953. Tidningsarkivet, Arkivcentrum Norrbotten, 
Tidningsarkivet. Norrbottens-Kuriren 9/7 1953 Arkivcentrum Norrbotten mapp 7075. 
122 Stadsfullmäktige protokoll 18/12 1958 §404 Luleå stadsarkiv. 
123 Stadsfullmäktige protokoll 29/9 1955 §25 Luleå stadsarkiv.   
124 Stadsfullmäktige protokoll 18/12 1958 §404 Luleå stadsarkiv. 
125 SOU 1954:25 s.12. 
126 Erik Thelaus, ”Några nya badhus”. Byggmästaren, vol. 36 1958. Bröderna Lagerströms förlag, Stockholm, s. 
31 - 32, Luleå stadsarkiv. Mapp kvarteret Bävern. 
127 SOU 1954:25 s. 12. 
128 Se bilaga 4. 
129 Ibid. 
130 ”Äntligen klart med Luleå nya badhus”, NSD 9 Juli 1953. Arkivcentrum Norrbotten. Tidningsarkivet. 
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rapporterade att en nybörjarkurs för barn upp till 13 år hölls i barnbassängen i september 

1958, när utebadsäsongen slutat.131 Det ökade intresset för simning tillskrevs bland annat det 

nya badhuset: ”Det är också tydligt att tillkomsten av Luleå nya badhus bidragit verksamt till 

den ökade simfrekvensen i Luleå”.132 Ett tecken på simsportens uppsving var att Luleå 

simsällskap hade flest antal sålda prov för simborgarmärket i Norrbottens län under 1957.133     

Eftersom Simfrämjandet inte hade en norrbottensförening förrän 1953 går det inte att hävda 

att det är deras förtjänst att ett badhus byggdes i Luleå. Men de var i allra högsta grad 

delaktiga i den upplysningsverksamhet som syftade till att öka intresset för simsporten. Det 

ökade intresset för simsport i Luleå visade sig bland annat genom att de föreningar som drev 

frågan om ökad simkunnighet och simsport skulle få kommunala anslag för att kunna täcka 

sina höga kostnader.134 De ökade anslagen om 3000 kronor skulle fördelas av idrottsnämnden 

och till föreningar med aktiva simmare. Badhusföreståndaren skulle också ha inflytande över 

hur anslagen fördelades.  

De lokaler som upprättats åt idrottsföreningarna låg till höger vid entrén en trappa upp, hade 

väldigt höga hyror och var väldigt populära för olika mindre evenemang.135 På grund av att 

idrottsföreningarna inte kunde betala hyran beslutades att de skulle få lokaler på det då 

oinredda källarplanet. Genom de bidrag staden gav till idrottsföreningarna skulle de kunna 

betala hyran. Således förbättrades möjligheterna att bedriva fysisk aktivitet, vilket sågs som 

en grundförutsättning för att människor skulle få balans mellan arbete och vila.136 Att röra på 

kroppen sågs som en förutsättning för ett hygieniskt och hälsosamt liv. Medborgarnas fysiska 

fostran var således en grundläggande samhällsfunktion. 

Förutom att kommunen gav anslag till simföreningar och subventionerade hyror i badhusets 

lokaler erbjöds fritidsbad till väldigt låga kostnader.137 Exempelvis kostade ett simbad för 

barn under sju år 50 öre, i dagens penningvärde motsvarar detta ungefär 6 kronor.138 De olika 

badtarifferna låg annars mellan 6 kronor och 50 kronor i dagens penningvärde. De dyrare 

alternativen innefattade allt från att hyra badlakan, till simbad och karbad. En 

                                                           
131 ”Nu har badhussäsongen startat”, Norrbottens-Kuriren 10/9 1958 mapp 7075.   
132 Simfrämjandet, årsberättelse, 1957 - 1958. Simfrämjandet Luleå, föreningsarkivet mapp 1053. 
133 Förteckning över simborgarmärkesproven i Norrbotten 1957. Föreningsarkivet mapp 1053. 
134 Stadsfullmäktige protokoll 19/6 1957 §171, Luleå stadsarkiv. 
135 Stadsfullmäktige protokoll 29/8 1957 §234, Luleå stadsarkiv. 
136 Eva, Palmblad. Medicinen som samhällslära Tilltr., Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2005.s. 49. 
137 Stadsfullmäktige protokoll 28/2 1957 §52, Luleå stadsarkiv. 
138 Statistiska centralbyrån, prisomräknaren. Hämtad: från: http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-
statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/, 13/12 2016. 
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uppseendeväckande detalj är att badet med rent hygieniska syften, karbadet, var ett av de 

dyrare alternativen. Fria skolbad var en annan beståndsdel i den politik vars mål var att 

erbjuda aktiviteter och främja simkunnighet. Vad gäller skolbaden så diskuterades 

omkostnader för fria skolbad inför höstterminen 1957 i stadsfullmäktige.139 För att erbjuda 

läroverkets elever fria skolbad i samband med gymnastikundervisningen utdelades ett anslag 

på 7700 kronor. Simkunnighetsfrågan var också av intresse även under kommande år. År 

1962 ägde en konferens rum med representanter från Länsskolenämnden, Simfrämjandet, 

Skolöverstyrelsen, lärare och gymnastiklärare deltog också.140 Vid det mötet talades det 

främst om att simundervisningen nu var skolans uppgift och att synen på simundervisningen 

ändrats. Simundervisningen sågs som ett instrument för att förbättra simkunnigheten.141  

 

Arkitekturens folkhemsmotiv införlivas med det uppförda Pontusbadet 

 

Sett ur den sociala ingenjörskonstens perspektiv fanns en vilja att skapa ett hälsocenter i 

centrala Luleå. Badhuset ritades också för att passa in i ett större sammanhang eftersom det 

uppfördes enligt en standardiserad simhallsmodell som bland annat förespråkades i statens 

folkbadsutredning från 1954. De rent rationella motiven med Pontusbadet måste också 

kompletteras med dess symboliska, arkitektoniska värde. Vid uppförandet användes material 

som gran vilket varit specifikt för byggnadsplatsen. Den funktionalistiska stil som badhuset 

uppfördes i var dessutom en del av ett större sammanhang, ett avstamp från krigstiden som 

förde Luleå stad in i moderniteten. 

Förutom att Pontusbadet skulle uppföras som en simhall planerades andra faciliteter som 

bastu, massagerum, frisersalong och karbad. Detta är ett tecken på att idén med badhuset var 

att det var en samlingsplats och ett centrum i staden. För att arkitekttävlingens idéer skulle 

införlivas med det uppförda badhuset krävdes medvetna, kommunala insatser. Detta 

inkluderade bland annat att bistå de idrottsföreningar som nyttjade badhusets lokaler och att 

ge bidrag till stadens simföreningar. Förutom extra bidrag till simföreningarna 

subventionerades läroverkets skolbad av kommunen. Detta medför att kommunen blev den 

                                                           
139 Stadsfullmäktige protokoll 19/6 1957 §171, Luleå stadsarkiv. 
140 Länsskolenämnden (1958 – 1991) var en statlig myndighet som försåg kommunala skolor med statsbidrag 
och tillsatte personal.  
141 Konferens mellan Skolöverstyrelsen, Länsskolenämnden och Simfrämjandet 1962.  
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aktör som säkerställde att Pontusbadet nådde sin potential som en institution för utbildning, 

hygien och gemenskap. 

Norrbottens-Kuriren och NSD om det nyuppförda badhuset 
 

För att förstå de båda lokaltidningarnas budskap med sina artiklar måste de sättas in i sitt 

specifika sammanhang. Både den moderata Norrbottens-Kuriren såväl som 

socialdemokratiska NSD beskrev badhusbyggets omkostnader minutiöst och ställde detta i 

relation till byggande av privata bostäder. Tidningarnas kritik måste ses som en passus i 

välfärdsdiskussionen och vad de ansåg att kommunen egentligen skulle prioritera, om det var 

bostadsbyggande till den växande befolkningen eller om det var badhus. Men framförallt hur 

förhöjda kostnader med badhuset påverkade byggandet av privata bostäder. 

Norrbottens-Kuriren beskrev det nya badhuset inför invigningen som ett palats i marmor, 

inrett med fin mosaik även vid barnbassängen. Bland annat jämfördes badhuset med en 

utställning.142 Dess modernitet framhävs också som unikt även i Europa.143 Således beskrevs 

badhuset i Norrbottens-Kuriren närmast för sin estetik, storslagenhet och symbolik. Det 

skrevs också väldigt ingående om de tekniska finesser som installerats i badhuset. En rubrik 

nämnde att badhuset även hade plats för ”lokaler åt föreningarna”.144 Trots detta nämndes 

endast att en festlokal byggts i badhusets källare. En av moderniteterna som fick störst 

utrymme var tidtagaruret som skulle användas vid simtävlingar som det modernaste i Europa.  

NSD skrev också inför invigningshelgen om vilken omfattande arbetsprocess bygget 

utgjort.145 De ställde badhuset i kontrast till privatbostäder och skriver att ytan motsvarade 90 

trerumslägenheter. En av artiklarna innehåller bland annat en intervju med ingenjör Thure 

Lindqvist som beskriver kampen mot kylan när bassängen gjöts.146 Trots att Norrbottens-

Kuriren utelämnade detta i sitt reportage uttrycktes också att byggnadskostnaderna hade ökat 

och att priset/kubikmeter var högre än för bostadshus.147 Exempelvis presenterade 

Norrbottens-Kuriren att badhuset kostat 240 kronor/kubikmeter medan ett bostadshus kostade 

                                                           
142 Anonym. ”Badhusspurt i Luleå”, Norrbottens-Kuriren 12 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten mapp 7075. 
143 Anonym. ”Furuvattnet skall invigas idag”, Norrbottens-Kuriren 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten 
mapp 7075. 
144 Anonym. ”Furuvattnet skall invigas idag”, Norrbottens-Kuriren 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten 
mapp 7075. 
145Anonym. ”Finesser för sex miljoner i Luleå”, NSD 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten. Tidningsarkivet.  
146 Ibid. 
147 Anonym. ”Furuvattnet skall invigas idag”, Norrbottens-Kuriren 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten 
mapp 7075. 
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140-150 kr/kubikmeter, samtidigt tillkännagav NSD att badhusets golvyta motsvarade 90 

trerumslägenheter.148 

I stora drag betonar båda tidningarna badets prakt dock uttrycker NSD viss skepsis till 

arkitekturen. Norrbottens-Kuriren beskriver badhusets tekniska finesser i större utsträckning 

än NSD som snarare fokuserar på byggnadsprocessen. Exempel på Norrbottens-Kurirens 

intresse för det storslagna byggnadsmaterialet var bland annat: ”Exteriören med den nästan 

fullständigt glasklädda fasaden gör redan den ett pampigt intryck”149 Eller: ”Den förnämsta 

mosaiken i världen” ”Barnbassängen rymmer totalt 35 kubikmeter vatten. Väggarna här är 

helt inlagda i glasmosaik och simhall är helt och hållet inlagda i glasmosaik av fabrikör K. B 

Peruzzaro Gammelstad. Denna har inte kostat småslantar precis - 40 000 kronor.”150 Även om 

NSD också framförde badhusets prakt handlade deras artikel mer om badhuset som 

samlingsplats: ”Byggnaden är dock inte bara för badsugna. Den blir också ett centrum för 

idrottsfolk. En stor bordtennishall är av yppersta klass. Brottarna, boxarna och tyngdlyftarna 

får också fina träningslokaler.”151  

Därmed kontrasterar sig NSD:s socialistiska inriktning tydligt när de beskriver badhuset som 

en tvättinrättning och att det är nog så lyxigt för en sådan. I Norrbottens-Kuriren försvarades 

de överskridna kostnaderna medan NSD:s dom löd hårdare. De hade tagit fram faktiska siffror 

på vad marmorn, det ultimata lyxmaterialet kostat: ”Marmorn och graniten kostar 190 000 kr. 

och glaset 180 000 kr.”152 Norrbottens-Kuriren förskönade dock de överskridna kostnaderna 

genom att hävda att pengarna var väl investerade. ”Visst har det kostat mycket pengar, men 

efter att ha gjort en rundvandring i badet är man beredd att förlåta de som haft med det 

ekonomiska att skaffa.”153 NSD beskriver snarare det material som arbetarna slitit med för att 

bygga detta badpalats.  

NSD kallade badhuset för ett palats som ”man nästan behöver betala lyxskatt för att titta 

på”.154 De uttrycker också viss skepsis mot att sådan lyx krävs för en tvättinrättning och 

                                                           
148 Anonym ”Finesser för sex miljoner i Luleå”, NSD 23 Mars 1957 Arkivcentrum Norrbotten. Tidningsarkivet. 
149 Anonym. ”Furuvattnet skall invigas idag”, Norrbottens-Kuriren 23 Mars 1957. Tidningsarkivet, Arkivcentrum 
Norrbotten mapp 7075. 
150 Ibid. 
151 Anonym. ”Luleås badpalats idén kläcktes för 34 år sedan”, NSD 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten. 
Tidningsarkivet. 
152 Anonym. ”Luleås badpalats idén kläcktes för 34 år sedan”, NSD 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten. 
Tidningsarkivet. 
153 Anonym. ”Furuvattnet skall invigas idag”, Norrbottens-Kuriren, 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten, 
Tidningsarkivet. 
154 Anonym. ”Finesser för sex miljoner i Luleå”, NSD, 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten, Tidningsarkivet. 
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fritids-/sportanläggning. Dessutom påpekade tidningen att 160 000 bad/år måste uppnås för 

att badhuset ska gå med vinst. Både NSD och Norrbottens-Kuriren beskrev vad badhusbygget 

innebar för föreningslivet.155 Bland annat skrev de också om att badhuset kom att spela roll 

för de andra idrotterna eftersom badhuset innehöll lokaler för tyngdlyftning, pingis, brottning 

och boxning. Med andra ord konkretiserade båda tidningarna vad badhuset innebar för 

idrottsutövandet i staden. I Norrbottens-Kurirens reportage lyftes de tekniska aspekterna med 

badhuset fram, vattnets uppvärmning, ventilationen, mosaiken, designen, ljuset/rymden och 

tidtagaruret som var det modernaste i Europa.156 NSD beskrev också Pontusbadets prakt men 

fokuset låg snarare på badhusets funktionalitet snarare än dess symbolik. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Anonym. ”Finesser för sex miljoner i Luleå”, NSD, 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten, Tidningsarkivet.  
Anonym. Furuvattnet skall invigas idag”, Norrbottens-Kuriren, 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten mapp 
7075. 
156 Anonym. ”Furuvattnet skall invigas idag”, Norrbottens-Kuriren, 23 Mars 1957, Arkivcentrum Norrbotten 
mapp 7075. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka Pontusbadets roll i folkhemsbygget i Luleå. 

Eftersom Pontusbadet var en produkt av folkhemsbygget i Luleå har dess uppförande 

studerats som en del av ett större socialpolitiskt sammanhang. Under 1940-talet fick 

kommunerna ett utökat socialt ansvar för att erbjuda medborgarna en meningsfull fritid, men 

även att de hade möjligheter att tvätta sig. Samtidigt som kommunerna fick större inflytande 

över invånarnas hälsa och hygien så tillsattes en statlig utredning för att finna en lösning på 

badfrågan. Idén med Pontusbadet formades med andra ord både efter lokala intressen men 

hade också påverkan från nationella experter, exempelvis Bengt Gate och arkitekter som Nils 

Tesch. De lokala folkhemsidéerna med Pontusbadet, skulle sedermera återspeglas i den 

nationella badhusdebatten. Följaktligen formades Pontusbadet i en växelverkan mellan lokala 

och nationella intressenter. De badhus som byggdes efter det att folkbadsutredningen lämnat 

sitt slutbetänkande 1954 var simhallar. Detta berodde bland annat på viljan att integrera 

simkunnighetsfrågan med badhusfrågan, vilket diskuterades både på nationell och lokal nivå 

under 1940-talet. Simhallarna var ett instrument både ur funktionell och symbolisk synpunkt 

eftersom de erbjöd ökade fritids- och utbildningsmöjligheter samtidigt som de var viktiga ur 

allmänhygienisk synpunkt och att de var ett uttryck för modernitet. 

En annan aspekt på att badhusfrågan standardiserades i och med folkbadsutredningen var att 

kommunerna förklarades ansvariga för badhusen. Eftersom kommunerna ansvarade för 

medborgarnas levnadsstandard, hälsa, fritid och hygien skulle badhusen bidra till detta. på 

1940-talet, samtidigt som badhusen blev ett socialpolitiskt instrument för kommunen och i 

förlängningen även för staten så skedde en industriell utveckling och folkökning i Luleå. Den 

befolkningsökningen gjorde att kommunens socialpolitiska ansvar ökade. Förutom att 

kommunen enligt lag var skyldiga att erbjuda sina medborgare drägliga levnadsförhållanden 

och badmöjligheter så fanns ännu större incitament för att bygga en simhall när befolkningen 

blev större. Således blev kommunens utbyggnad av social service en naturlig konsekvens av 

näringslivsutvecklingen och befolkningsökningen. Exempelvis genererade den större 

befolkningen ett större skatteuttag samtidigt som en del av byggnadskostnaderna 

finansierades med skattemedel. Även om ett varmbadhus diskuterats i Luleå under lång tid så 

var det alltjämt en stor offentlig satsning med kommunen som låntagare och risktagare. Men 

på grund av befolkningsökningen, enhetligheten i badfrågan och de utbildningspolitiska 
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förändringarna fanns helt plötsligt starka incitament för ett badhusbygge i Luleå. 

Näringslivsutvecklingen var naturligtvis en del av ett större ekonomiskt sammanhang som 

hängde ihop med den internationella högkonjunktur som följde efter andra världskrigets slut. 

Med en större befolkning behövdes också ändamålsenliga mötesplatser uppförda i kommunal 

regi. En bärande tanke för att minska de sociala ojämlikheterna var att med olika 

byggnationer, sociala insatser och juridiska förändringar utveckla samhället. Således 

uppfördes Pontusbadet som en del av den kommunala sociala ingenjörskonsten för att fylla en 

funktion för idrotten, föreningslivet och för människors hygien. Trots att det alltjämt fanns 

hygieniska motiv med badhuset, så hade syftet med badhuset skiftat till att vara en 

samlingsplats i allmänhet men för idrott i synnerhet. Samtidigt hade badhuset ett symboliskt 

värde ur arkitektonisk synpunkt eftersom det var en symbol för det nya modernistiska, rena 

samhälle som växte fram. Ett exempel på detta var att ingenjörskonsten som låg bakom 

interiören lovordades.  

Ett kvitto på att det färdigställda badhuset fyllde en viktig funktion ur folkbildningssynpunkt 

var att Simfrämjandet i Luleå året efter badhusets invigning betonar att det bidragit till att öka 

intresset för simning i staden. Bland annat var Luleå simsällskap den simförening som sålde 

överlägset flest simborgarmärken i Norrbotten under 1957.    

Att badhuset var en folkhemsinstitution märktes inte bara i att det var ett forum för en 

växande idrottsrörelse eller på att kommunen subventionerade läroverkets skolbad. Det som 

verkligen visar att badhuset gav plats åt alla oavsett socioekonomisk status var att priserna för 

att besöka det för fritidsbad var väldigt låga. Räknat i dagens penningvärde kostade ett besök 

för simbad eller massage, karbad, bastu mellan 6 och 50 kronor. Att barn under sju år gick in 

för 50 öre 1957 tyder på att det fanns en vilja att även locka en yngre publik, en yngre publik 

som kanske intresserade för simsport. 

Med andra ord var idén med badhuset att skapa bättre levnadsförhållanden för människor 

genom att använda sig av logiska lösningar samt en trivsam interiör med en sparsam exteriör. 

På grund av kommunpolitikernas engagemang erbjöds idrottsföreningarna/simföreningarna 

bidrag för att kunna fortsätta med sin verksamhet i badhusets åtråvärda lokaler. Med andra ord 

skulle de trivsamma ytor som upprättats i badhuset vara ändamålsenliga. Ett led i detta var 

naturligtvis att kommunen ville ha valuta för pengarna, eftersom de satsat enorma summor 

pengar på ett badhus skulle lokalerna inte stå oanvända. Badhusets funktion och vad det 

innebar för utbildningsmöjligheter och fritidsutövning hade stor betydelse så hade det också 
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ett symboliskt värde ur arkitektonisk och ur politisk synpunkt. Simhallsbad var som bekant ett 

uttryck för modernitet, flärd och en kommunal politik som låg i framkant.  

De aspekter på folkhemmet som lyftes av Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-

Kuriren hade olika inriktning.  Idén med badhuset var således att stadens invånares hygien 

och sociala välbefinnande skulle förbättras genom ett ökat kommunalt ansvar. Men kommuns 

sociala ansvar innefattade också en vilja att människor skulle ha samlingsplatser.  

Trots sina ideologiska skillnader rapporterade båda tidningarna olika aspekter på 

badhusbyggets förhöjda omkostnader. Eftersom NSD ställde badhusets omkostnader i relation 

till andra offentliga satsningar som byggande av 90 trerumslägenheter så sattes det 

kommunala risktagandet in i ett sammanhang. I Norrbottens-Kuriren rapporterades däremot 

att badhusbygget kostat 240 kronor/kubikmeter och ställde det i kontrast till att ett bostadshus 

kostade 140 - 150 kronor/kubikmeter. Med andra ord uttryckte de båda tidningarna att de 

försvarade den risk som kommunen tagit genom att upplåna mer kapital än de 4,8 miljoner 

kronor som bygget ursprungligen beräknats kosta. Förutom att skriva om badhusets kostnader 

så gav lokaltidningarna olika perspektiv på kommunens satsning inför invigningen i mars 

1957. Detta kan också tolkas som att det numera ställdes en förväntning på att kommunen 

skulle ta ett socialt ansvar och att förhöjda badhuskostnader kunde begränsa andra 

kommunala insatser. Detta inkluderar bland annat att uppföra och modernisera privata 

bostäder. 

Den modernitet och flärd som badhuset representerade framgick i störst utsträckning av 

Norrbottens-Kurirens artikel medan NSD framhävde byggnadsprocessen, materialet och 

arbetarens historia från bygget. Om badhuset ses som en produkt av kommunalt socialt ansvar 

och social ingenjörskonst så lyfte Norrbottens-Kuriren närmast de tekniska perspektiven. 

Både NSD och Norrbottens-Kurirens artiklar betonade vilken enorm vinst badhusbygget var 

för stadens föreningsliv och för människors fritid. Trots detta var Norrbottens-Kuriren inte 

lika kategoriska som NSD när de beskrev de förhöjda omkostnaderna med badhuset. NSD 

specificerade badhusets användningsområden och höll således en linje som låg närmre den 

kommunala linjen eftersom de påtalade att idén med badhuset i begynnelsen var att det skulle 

erbjuda tvättmöjligheter åt stadens invånare. Badhuset fick alltjämt ett symboliskt värde men 

det var inte därför som det byggdes. Den starka tilltron till den tekniska utvecklingen är trots 

detta också en aspekt på folkhemsbygget. Badhuset var en symbol för den tekniska och 

ekonomiska utveckling som skedde i Sverige efter det att andra världskriget slutat. 

Följaktligen påtalade de båda tidningarna också olika aspekter på folkhemsbygget i sina 
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respektive reportage. Med andra ord representerade de båda lokaltidningarna i grova drag två 

olika perspektiv på folkhemstanken. Den moderata Norrbottens-Kuriren fokuserade mer på 

det lyxen, moderniteten och badhusets symboliska värde. Å andra sidan framförde 

socialdemokratiska NSD en syn på badhusets som betonade dess funktionalitet, del av den 

socialhygieniska politiken men även dess roll för utbildning och föreningsliv. Att NSD låg 

närmre den kommunala socialdemokratiska linjen var naturligtvis inte speciellt 

anmärkningsvärt eftersom NSD var och är en socialdemokratisk tidning. Det allmännyttiga 

perspektiv som NSD hade i sin artikel ligger också nära de statliga folkhemsidéerna om 

kommunens socialpolitiska ansvar. Norrbottens-Kuriren verkar närmast ha sett Pontusbadet 

som en länk till det moderna Sverige som växte fram. Badhuset satte Luleå på kartan och 

förändrade stadsbilden helt och hållet.  

Sammanfattningsvis tillkom Pontusbadet för att uppfylla flera av folkhemmets behov. Ett led i 

detta var att förse den ökade befolkningen med mötesplatser och utbildningsmöjligheter. 

Vidare så skulle invånarnas välmående säkerställas genom en ansvarstagande kommunpolitik 

som utgick från att förbättra deras livssituation. Meningen var också att simkunnigheten 

skulle förbättras på grund av ökade krav från simfrämjande organisationer, 

utbildningsväsendet, politiker och sakkunniga. Badhuset skulle med andra ord erbjuda sina 

besökare möjligheter att lära sig simma och att mötas i trivsamma miljöer.  Genom att bygga 

rationellt så skulle badhuset bli en naturlig samlingsplats i staden. För att bygga rationellt och 

kunna tillgodose badhusbehoven för stadens växande befolkning krävdes också att badhuset 

uppfördes med utgångspunkt i en standardiserad modell för badhus.  

Återkoppling till den teoretiska referensramen 
 

Den övergripande samhällsteori som använts för denna undersökning är teorin om 

folkhemmet. Den teorin har satts in i ett kommunpolitiskt sammanhang för att ge perspektiv 

på kommunens arbete för att minska de sociala ojämlikheterna i samhället i allmänhet och i 

Luleå i synnerhet. Eftersom kommunen fick ansvaret för att ett badhus skulle uppföras och 

upplånade medel till detta var det kommunen som tog risken. Det risktagandet måste förstås 

mot bakgrund av att kommunen var skyldig att erbjuda befolkningen tvättmöjligheter och 

drägliga bostadsförhållanden efter 1944. Samtidigt som kommunen fick ett större socialt 

ansvar växte Luleå stad. För att beskriva den utvecklingen har lokaliseringsteorin använts. 

Lokaliseringsteorin brukar användas för att beskriva placeringen på lönsamma företag. 

Eftersom NJA var ett lönsamt företag anställdes många stålarbetare och befolkningen i Luleå 
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ökade. På grund av detta så ställdes det kommunala sociala ansvaret på prov. Ett av Luleå 

kommuns verktyg för att minska de sociala klyftorna i samhället var social ingenjörskonst. 

Med social ingenjörskonst menas de medvetna juridiska, ekonomiska och sociala förändringar 

som genomfördes för att öka jämlikheten i samhället. Pontusbadets attribut ger perspektiv på 

detta eftersom det byggdes för att vara en trivsam miljö samt att det blev ett centrum för 

utbildning, idrott och hälsa. Detta framgår bland annat av att Pontusbadet var en del av ett 

större socialpolitiskt sammanhang eftersom det tillkom i en växelverkan mellan nationella och 

lokala intressen som verkade för att standardisera badväsendet. Med detta menas viljan att 

badhusen skulle bidra till medborgarnas bildning genom att främja simkunnighet. Vidare 

byggdes badhuset med utsikt över stadsviken och lovordades delvis för sin funktionalitet men 

också för sin symbolik och blev ett uttryck för en kommunal politik som låg i framkant. 

Sammanfattningsvis blev badhuset en del av folkhemsbygget i Luleå på grund av kommunal, 

social ingenjörskonst. 
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