
B ADEPRAMMER

Selskabet for Oslo Byes Vel er pionér her i byen, når det gjelder offentsjøbad. Allerede i april 1816 tok styret eller administrationen
som det da het opp saken. Det fremlegges da både tegninger og overslag
til en badeinnretning. Man mente at en slik «maatte ansees meget vel
gjørende for Christiania bye eller dens indvaanere» og vinne alminnelig
bifall. Til tross for at departementet straks gir sitt samtykke til at sel
skapet legger sin badeanstalt ved festningen, lykkes det ikke å realisere
planen, da den strandet på kommandantens motstand. Selskapet gir dog
ikke opp. Man ansa det øyensynlig nødvendig å få plasert badeinnret
ningen utenfor Revieren ved festningen. Her hadde folk da sin gang, alt
annet ville være håpløst usentralt og dødfødt. Husk at dette med sjøbad
var noe helt nytt.

Bade Bernt Anker og John Collett hadde lienholdsvis i Palæhaven og
på Ullevål sine badeinnretninger, men det var varmbad. Det første pri
vate kombinerte sjø- og varmbad vi kjenner til er byråsjef Gustav
Struves fra 1821, som lå like utenfor Skillebekk.

Etter de hindringer som festningskommandanten la i veien var det
umulig for selskapet å få plasert sitt bad ved stranden. Det tok nå ganske
lang tid innen saken ble lost. I den ene årsberetning etter den annen
heter det at man ennå ikke var kommet noen vei i disse «pengetrange
og næringsløse tider». Den løsning man må ty til er nemlig meget dyrere
enn den først påtenkte. I 1820 oppnådde man endelig å få et bidrag av
auksjonsfondet som ifølge kgl. res. skulle anvendes til «byens nytte og
ziir».

Da det ikke lyktes å få anlagt et fast bad, hadde man allerede i 1819
begynt å arbeide for et badeskip, eller «bademaskin», som alt var i bruk
et par steder ute i Europa, heter det. Man skaffet seg en lekter, som var199
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8,5 m lang og 4 m bred, på hvilken det ble bygd et lite hus med 6 bade
værelser. Det hele ble innredet «paa den simpleste, nyttigste og mindst
bekostelige maade» på Jørgen Youngs verft dvs. den gamle Kranen uten
for Vaterland (nå Kranbryggen). Fra hvert baderom, som var forsynt
med ordentlig vindu, gikk det en trapp med rekkverk ned i vannet.

I slutten av juni var badeskipet ferdig, men det tok en maned a fa
ordnet med ankerplass. Den 29. juli kunne byens herrer begi seg ut til
slottsbryggen, hvor bademesteren Torger Torgersen lå ferdig for å sette
dem over til maskinen.

Vi ser at badet, så enkelt det var, sies å ha sitt forbilde ute i Europa.
Allerede i 1760 ble den første flodbadeanstalt anlagt i Paris av en hr.
Potterin. Den lå på to skip i Seinen, et større i to etasjer var forankret,
mens det mindre i én etasje var flyttbart. I hvert fall for den store bade-

Detalj av L. Belangers maleri av Haga slott ved Brunnsviken. Til høyre sees Carl XIITs
badebåt, til venstre Gustaf IH’s to gondolen «Vildsvinet» og «Valfisken» 1814.
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bats vedkommende sprang de badende ikke direkte ut i Seinen, vannet
ble pumpet opp i badekar etter å ha blitt filtrert. Mulig at det i forbin
delse med den mindre båt har vært et basseng for direkte badning i
floden.

Først i 1790-årene begynte tyskerne å anlegge badeanstalter ved Øster
sjøkysten. I 1794 omtales Doberan, et sted som i hvert fall ennå i begyn
nelsen av vårt århundre var kystens mest eksklusive badested. Her hadde
man noen badebåter forsynt med nedsenkbare kummer. De var ikke
riktig heldige ved denne åpne kysten, de badende ble lett sjøsyke. På
den avbildede badebåt herfrå var antagelig det nedsenkbare bassenget
inne i det lille huset. De badende kledde av seg under det hvelvede telt
taket akterut. For styrmannen var det et hull i dette taket, så han diskret
kunne holde hodet ovenfor.

Vi ser også her badebåten og gondolene. 1811.
Detalj av gouachemaleri av A. F. Cederholm over Haga slott.
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Badebåt i Doberan. Bilde fra tyskeren S. G. Vogels bok om
sjøbadets nytte og bruk, trykt 1794.

På et annet bilde reproduseres en tegning fra 1806 til et flytende
«Gemein-Bad» for herrer og damer. Vi ser en lav bygning i nesten
kinesisk stil med et galleri rundt. Innvendig er det ut mot sjøen et stort
selskapsrom. Mot stranden rom for bademesteren og et W. C. I alle fire
hjørner baderom med kummer.

Disse opplysninger er bentet fra en artikkel av dr. Arvid Bäckström i
Nordiska Museets Årbok. Den er skrevet i anledning av en badeanstalt,
som i slutten av 1790 årene ble innrettet ved Haga slott. Dette bad antas
å ha vært etablert på en lekter i Brunnsviken, som sees på tre målerier
fra tiden 1811—16 (en gouache av A. F. Cederholm og to målerier av
L. Belanger).

Det var regenten, hertug Carl (siden Carl XIII) som i 1792 anla dette
bad. Her var det åtte baderom, liver og ett med sitt sengkammer og rom
for varme bad. Det later hovedsakelig til å være basert på kurbad, opp
pumpet og oppvarmet vann fra sjøen. Men «for den der vil nytte selve
sjøbadet har man et slett bordgulv, som nedslippes gjennem vindspil i202



Fra Neues Ideen-Magazin 1806.
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Et flytende badehus for herrer og damer, fasade og plan.

sjøen,» altså et kumbad. Sannsynligvis har denne kum ligget inne i
huset, intet fremmed øye måtte kunne se de badende. Noen svømmetur
ute i Brunnsviken var det ikke tale om.

Det eldste badested i Sverige er ved Gustavsberg ved Uddevalla, hvor
den femårige kronprins Gustaf lå i juli 1804 for å «begagna saltsjøbad».
Ogsa her var det et badeskip. Et «lysthus nytted til badehus sat på en
lekter i havet». Antagelig har ikke prinsen badet i sjøen, men sjøvannet
er blitt hentet opp i et badekar.

Den kjente svenske arkitekt Fredrik Blom tegnet et flytende
badehus, som i 1823 ble publisert i Boyes Magasin. Som vi ser
synes badeprammer på denne tid å ha vært mer alminnelig enn faste
badehus. 203
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Det merkelige ved vårt badeskip er at det ikke sies et ord om bade
kummer. Inne i det lille huset var det ikke plass til det, og det heter jo
også at det var trapper ut i sjøen. Det ville også ha vært temmelig umulig
å arrangere kummer herute, da stormen ville bryte det hele sønder og
sammen, og noen slike nevnes da heller ikke. På et litografi av byen fra
sjøen fra 1831 ser vi et hus ute i vannet utenfor festningen, som neppe
kan være noe annet enn selskapets badehus. Her sees ingen kummer
utenfor, og huset ser ut til å ha opptatt hele lekteren, så trappene må ha
gått direkte ut fra avkledningsrommet. De norske vikinger har styrtet
direkte ut i Bjørvika. Svømmedyktige må de også ha vært, hvor hadde
de lært seg det, hvis dette var det første sjøbad? Så en sak til, hadde de
badebukser? Det anskaffes håndklær, børster, kammer og speil, men det
nevnes ikke et ord om badedrakter, som herrer ennå ca. 1900 helst skulle
ha. Badet herrene virkelig usjenert slik like utenfor Hovedtangsvollen,
hvor byens unge damer hadde sin spasergang?

Ennå verre ble det neste år, da var badebåten tre ettermiddager i uken
reservert for damer. Nå, selvfølgelig har nok velanstendigbeten vært
bevart, noe annet er utenkelig, det er bare vårt materiale som er så ufull
stendig, at vi ikke kan si på hvilken måte det var arrangert.

Det merkelige er at man på litografiet av 1831 bare ser én badebåt,
da det på den tid rettelig skulle være to. Etter at trafikken de første år
hadde vært meget liten, tok den seg sterkt opp da man hadde fått ny
bademester. Dette menes å bero på «den gode orden og reenlighed» som
denne holdt. I 1827 er badet sprengt. Med lån fra selskapet bygger nå
bademesteren nok en badebåt. Begge utlegges ved Revieret, den nye til
herrebad, den gamle til damebad. Den nye er litt større, arkitekturen
noe annerledes, men «koleuren» den samme.

Selskapet er meget fornøyd med sitt tiltak. Badeinnretningen har
«været særdeles meget besøgt og fuldkommen svaret til det øiemed sel
skabet dermed har bavt». I 1836 er etablissementet atter sprengt, herre
badet blir nå fordoblet. Angående den nye båt skrives «paa samme
anbringes som til en svømmebroe, at opsætte rækverk og bedække med
seildug med leddere udvendes af prammen». Dette tyder på at det foran
badekummene var et galleri med et bøyt rekkverk kledd med seilduk.
Bak dette bar sikkert nedgangen til vannet ligget, galleriet kalles jo204
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svommebro. Fremdeles er det underlig nok ikke tale om noe kumbad.
Snart övertar bademesteren, Hans Arnesen, badeinnretningen selv.

I slutten av tretti-årene får han konkurranse. Utenfor festningsbrvg
gen, altså i Bjorvika, svommer i 1839 «Strømbade-Indretningen Hygea».
Dette har i hvertfall både karbad og sjøbad med 14 badeværelser med
badekar og 16 til bad i åpen sjø. I badekarene har det ikke vært anled
ning til varme bad. Det er selvfolgelig en mulighet for at badekarene
har vært i vannet nedsenkte kummer, men mest trolig er det at vannet
ble pumpet opp i karene. Helt sikkert er det ikke, for senere nevnes at
i badeinnretningens nordre fløy var 6 værelser til lukkede bad og 8 til
åpne. Dette tyder jo på kumbad. Nærmere dette problems lösning kom
mer vi ikke med det foreliggende materiale.

Men Hygea hadde andre flotte greier, som det tidligere sikkert ikke
hadde vært snakk om, nemlig en rommelig restaurant bestående av
«conversationssalon, buffet og altaner ud mod havnen». I salongen var
det utlagt et utvalg av de mest leste aviser. Der var også ansatt en barber
og frisør, men det snakkes ikke om noen frisersalong, så han har vel
betjent gjestene i de forskjellige baderom.

På dette tidspunkt fantes det overbodet intet damebad, selskapets
gamle badebåt, som disse hadde disponert, eksisterte ikke mer, og
«Hygea» var bare for herrer. «Det er en stor skandale at hovedstaden
ikke har et badehus, da saa mange andre stede frembyde saadant,» skri
ves i avisen, «man maa se til at conservere de ærede damers sundhed ved
at forskaffe dem et badehus.» Badebåten av 1827 blir snart etter etab
lert som damebad.

Ved «Hygea» lot man i 1847 «den ene fløi av badeindretningen for
syne med styrte og duschbad», men styrten var tydelig ikke temperert.
Det var ønskemålet. Man søker like etter selskapets støtte til «Afhjæl
pelsen af den, som vi tør haabe meget uopfyldte fordring publicum har
til indretningen, nemlig varme bade».

Man fikk imidlertid ingen støtte. Kunstdreier C. W. Westermann1

1 Denne kunstdreier Westerniann var far til den hederkronte tømmermester Carl Alexander

Westermann (1831—1909), som i 1890-årene nedla et forgjeves stort arbeid for å få i stand et

sunnere branntakstsystem, for å bekjempe spekulasjonsraseriet. Gården i Rodfyldgaten satt

han med opp i sin høye alderdom.206
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hadde allerede i 1832 etablert en varmbadeinnretning med russiske
dampbad i Rødfyldgaten 7 i Vaterland, som selskapets formann, stads
fysikus J. G. Døderlein, hadde anbefalt, og selskapet med tiden også
støttet.

Alle disse bad var betalingsbad. I 1839 får selskapet innredet gratis
bad. Det for damer var stadig en badebåt, som ble forankret utenfor
Tyveholmen, men med fast broförbindelse. Først her får man klar
beskjed om at det ble badet i kummer. Det skulle benyttes av «Qvinder
og børn af den uformuende classe». Gratisbadet for menn er det første
faste offentlige bad vi hører om. Det bygges i Pipervika nedenfor Kon
traskjæret, sikkert meget enkle greier. Det er også det første bad på
denne side av festningen. Snart lå badeinnretninger i rad og rekke ut
mot Vippetangen.

Badebåtene utenfor Revieret försvinner. De hadde liksom selskapets
båter vært fortøyet ute i Bjørvika, og badegjestene ble ferget dit ut.
Festningskommandanten synes å ha blitt medgjørligere. På Næser’s kart
fra 1850 årene finner vi «Hygea» flyttet til vestsiden av Hovedtangen litt
innenfor Vippetangen, og med fast broförbindelse. Der var tre bade
båter på rad forbundet med broer. Disse försvinner først ca. 1890. Man
hadde sannsynligvis ca. 1850 fått en konkurrent. Like innenfor ligger
badet «Sølyst». Også dette lå et stykke ut i sjøen med broförbindelse,
men det kan ikke sies om det også er bygd på lektere eller på peler.
Skulle nærmest tro det siste av formen å dømme. Det var et trefløyet
anlegg, som først försvinner i begynnelsen av 1900 årene. Det samme
gjelder det militære bad nedenfor Prins Carls bastion, som var helt
landfast.

Jeg tror ikke at kumsystemet ble benyttet ved noen av disse anlegg.
Det gjorde man derimot ved det store damebadet ute på pynten av Vippe
tangen. Her var det foruten et stort basseng en rekke små kummer, bvor
engstelige sjeler kunne dyppe seg.

Intet av disse anlegg synes å ha vært forbundet med varmbad, som var
så vanlig utenlands. Det første offentlige bad hvor dette var tilfelle
tror jeg var ved Bygdøy Sjøbad ved Halseviken på Bygdøy, som ble anlagt
i 1880. Her var det varmbad både ved herre- og damebadet. I dame
badet dominerte stadig kumbadet, hele fire stykker. Arno Berg.207


