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A ,. hurr G. Gerh. Magnusson, Ollt skyndsam ut

redl/illg aL lI/i~jli.rJheten att vid liilJljJlig plats i /'ikrn 

söder OIJl l'ranrbergsbro aJ/lägga en fullt tidsenlig 
ka llba(71"JI rättl/ i l/g . 

Till Stockholms stadsfullmäkti ge . 

Det har icke kunnat undgä Jen allmänna uppmärksamheten, 
att badhus"iisendet i värt land stär på en mycket läg ståndpunkt 
och att i synnerhet hm'udstaden är mycket vanlottad i fräga om 
befolkningens möjligheter till bad. Atskilliga svenska landsorts
studer ha det mycket bättre ordnat i detta avseende tin Stockholm . 
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Klagomal höras också mycket ofta bäde i pressen och annorstädes 
över missförhällandena. 

Beträffande kommunens ställning till badhusfrågau i Stock
holm kan man konstatera eu betydlig försämring under det sista 
årtiondet. Förr fanns det kallbadhus litet här och var "id strän
derna i de olika stadsdelarna. Dessa ha undan för undan för
svunnit och nu äterstär nära nog endast den i början av 1880-
talet bygO'da Stockholms stads bad- och sim inrättning vid Järn-

• o 
vägsLron, vilken nästan frän första början visade sig vara för liten, 
och även den hotas nu icke blott av elen vanliga förgängelsen utan 
även ay ett förslag om en järnvägsbros dragande över densamma. 
För baden vintertid, d. v. s. inomhusbaden, har kommunen hittills 
gjort så gott som ingenting. 
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Det har do"k eu ofantli~. ehuru i rCf'el alldeles nnderskattad, 

bd"llehc för folkbiilsall. "tt det finns onlcntlif' till~äng till had 
flir' allmiinhetcn Hefolknillgcn skulle uttln h'i"cl åtnjuta en helt 
annan hiilsn och ,tnkn iin nn ilr förhrtllandd i hUYllustnden. om 

• 

den ~å.\"es tillfillIe och uppfostrades att dagligeu spola siu hud me,l , 
luft ~)('h nltteu, 1I1l'U tiYeU i ett nnnat u,YSeeUdl' bar kommunen 
intre"e n. att ett hiittre sakernas furhållaude åstadkommes. Erfaren
heten "isar. att bruket n, regelbUDdna hnd röner en direkt iunrkan 
ay simkullui~lH'tpns utlJrelluiug. 1)(1'0, ~fHn kan simma, be-gngnar 

• 

sig fl'- nnje tillfitlle att {" sig ett bad, under ,let att den icke 
simkuIlnige :lY fruktan f(jr drnnkning-~oly(·kor sällan kOlllllH.'l' sig 
för med att linda , ,in'u dilr ~od" tillflillen till sadaut finnas !leh filr 
ra sa siitt \"ana utt aldrig bta ,iu kropp åtnjuta en Ylilgömnde 
ö.ersköljnin'i' Diu'för har. enligt min uppfattning, kommuuPll 
,kyldighet att se till att goda möjligheter fiullus för simöming 
och simunden~isoing- siirskilt för ungdomen. En ökad spridning' 
a, simkunnie;het ho, hefolknin~en iir det entla medlet emot dm i 
nirt land ,å stora dnlllkning;frehensen. Statistiken yi,ar, att en
samt drunkninl(en a,· d. i statistiken uppta!;lla orsakerua till \'i\ld
saru död i S\"eri~e ,btadkommer mer iin hiilften a,· allo. v~ld,"mma 

• 

dödsfall ilaudet, nm man undantap;er sjlilnnnrd. Druukningen 
och skyddsmedlen emot d"nsaIDma borde d:il-för U~nas lika mycken 
uppmärksamhet av myndigheterna som yrkesfarorna. Hur det för
håller sig med detta intresse, behii.er knappast närmare angivas. 

~Ien om man redan vid sin "iste!'c i Stockholm icke kan 
att miirka hur illa det är ställt ID"d möjligheterua för be

lkningen till renlighetshad, sil fln man ell stark känsla av hur 
yerkligt bedrödiga förhallandena äro. dll man siittes i tillfälle att 
göra jämförelser med andra länders och städers hadförhållanden. 
Redan vid ett besök i .ara grannliinder får man en omedelbar 
påminne!'e om hur efterbli"na n uro ra detta omradc, men ännu 
större är skillnaden i andra Hinder. I England finnes knappast 
en stad. som icke har minst en ay kommunen uppförd "älordnad 
och Yiilskött simhall och i städer a,' Stockholms storlek har man 
ett tiotal eller mer. Arbetare såYäl som andra samhällsmedlemmar 
ges h~r mot en ringa avgift tillfälle till daglig motion i fflsk luft 
och fnskt ,·atten. Sim idrotten omhuldas med silrskilt iutresse, och 
man gör allt för att få denna idrott utbredd i synnerhet bland 
arbetareklassen. Simidrotten tävlar med fotbollspelet att vara Eng
lands förnämsta vinteridrott. Till belysning ay detta sakförhållande 

,I,t!/!'; 

kan tjiiII" 

1'0 dol 0.' 

"I',((/r/'/II/ldr (/1' l', I ' 
• ' '(~I'I/ 'y Iwl/lmdiuntlf'l/ll/J. 

fiiljulIllc Ulla otl"eutli"",'orl[' fe' II f" . 
• '. Mr", a (I uC1C U. orteckmllO' 

dc <AIl'uthi(11 "mhallarna i I,' ,l· d· t" ,,~ 
:.Jllg ,tU :s s urre stader: 

. , .. 
över 

In \" 1\ 11 an'a II t II l .\lltnl :-oimhallar. 
l'lHUll'll 1i.000,000 115 
lInIll'hester 714,000 33 
Lin'rpoo} 746,000 15 
Hirmillg'hulU 525,000 14 
TJced, 445,000 14 
Hradford ns,ooo 13 
~nlfonl 231,000 11 
Shcflield 454,000 9 
Bristol ~J57,000 9 
Hull • 278,000 S 
Leil'e~tcr 2~7 ,000 -.. . () 

Soutbilllll'ton • • 140,000 5 
Derby 123,000 5 
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l detta sammanhang bör framhdllas, att det mest rationella 
iiyen hos oss "are att i nriilta simhallar, som kunde au vändas både 
somlllar och yinter och som "ore utplanterade pä olika platser i 
staden, Sll att do hlCle llitt tillgängliga för allmäoheten. Men en 
dylik rttgiird, som "ill måste bli en framtidsuppgift för Stockholms 
stadsfllllmiiktige, hör icke utesluta att något göres för att Stock· 
holms hefolkning skall fä ett mera tidsenligt kallbadhus lin det 
!lIlY'fande. 1'",\ omstllmligheter göra det också nödigt och Ilimp
ligt, att denna {råg" nu kommer pä stadsfullmiiktiges bord. Deu 

1· t tt f"" l ~ som anses ena är, som redan nyss antytts, att en 19 e .OIS a01 

ham stam sannolikheter för att bliva det slutligt antagna, skall 
den nya jllru"iigshron för statsbanornas infart till Stockholm dragas 
" d b d h" riittnin~ och skära bort ratt öyer Stockholms sta s a - oc Slmlll ~ 

h d " tt" d frå~an om stadsplan 
älften av dcnsamma. Den an ra ar a \l ~ h 1I 

för frimurarharnhusets e~endomar tillfälle kan yppas att er. å a 
ett för sladen bäde billigt och praktiskt kallbadhus med lamp' 

ligt läge . h 
. . d 1'1 ttenförbällandena ,oc om-

En llndersökOlllO' av e o "a va 'd T 
k . ~ . . d h den att i Mälarell V1 ra-
nng Stockholm ger niimhgen Yl an , tt t å rimIi".! al' · 

nebergsbro finns det friskaste oeh klaraste va . ne \ t. nd~en av 
t' d E kallbadi nrättnlllg P s ,. 

S.n frlln stadens centrum. n, t t ".kt lii~e Mde i fräga 
denna vik skulle därför icke blott ha et u mal ~ 
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om YlIttnet, beskaffenhet orh med hiinsYIl till det soliga och skyd
dade lUg"'t. utan ii\"eu, på gruud [LY att området diil' lir obebyggt, 
bjuda de hiista möjlig-heter att föl' jiimförelse\-is ringa kostnader 
a\'skilja nödig-t olmrtrle och nppföra behövliga bygguade!'. Omklild
nad:shytter, solbryg-gol', pkonolllibyggnader o d. kunna lUggas på 
~tt'andell , UUlgCllOUl ingen :lUDUn pålning behöver fört'komma äu 
den föl' Lfissiillgel'na~ inredning nödvundiga. Diil'till kommer att 
OIunidet ligger pil en tW de minst sjötratikerade platserna i Stock
holm och slllllnda badningen kan försiggå ostörd pä Samma gång 
som nlil'hetcn till spån-tig gÖl' det möjligt för stadens befolkning 
att ulan ~iirskilda kostnader och bes\'iirlighetor komma dit. En 
kallbadiUl'iitlning på deuna plats skulle utan hi "el 1li on ypperlig 
rekreationsort föl' en stOl' miingd a\- Stockholms befolkning, som 
icke hal' tid och tilltille att företaga längre utflykter i stadens 

• • 

omgIvnIngar. 

Pä gruud [1\' ,ad hlir [l,nförts tillåter jag mig hemställa det 
stadsfullmiiktige "ilie 

uppdraga at drätselnämnden att skyndsammast förc
taga utredning om möjligheten att vid lämplig plats i 
den "ik (tV lIIälaren som ligger söder om Trnnebergsbro 
anlägga en fullt tidsenlig kallbadilll'iittuing, 

Stockholm den 20 mars 1916 . 

G, GCl'ha.-c7 Mc'gnllsson. 

HtockhollIJ, K . L. Hccklllans Hoktt" tU1G. 
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