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Från bastugille till fruntimmersbad
Badstugor har funnits i 

Stockholm sedan med-
eltiden. Vid undersök-

ningarna på Helgeandshol-
men mellan åren 1978 och 
1981 påträffades resterna av 
en badstuga som var fem 
gånger 20 meter stor och 
med tre tegelugnsfundament. 
Anläggningen, som daterades 
till 1400-talet, sattes i sam-
band med Helgeandshusets 
verksamhet på platsen. Den 
övervägande delen badstugor 
under medeltiden var dock 
kopplade till gillena. 

Samhörigheten i gillena, 
som innefattade såväl kvin-
nor som män, markerades 
genom gillesdrickning och 
genom hyllandet av ett skydds-
helgon. Dessa festligheter tog 
ofta plats i en badstuga. (Det 
är känt att bl.a. Heliga gravens 
gille på 1400-talet hade en egen 
badstuga.) Under senmedel-
tiden fick gillena en stark re-
ligiös prägel, varför de i stor 
utsträckning kom att upplösas 
under reformationen. Nam-
net Bastugatan på Södermalm 
nämns första gången 1602 och 
avsåg östra delen av nuvarande 
Brännkyrkagatan. Namnet vi-
sar att det funnits badstugor 
på denna del av Södermalm, 
förmodligen redan under 
medeltiden.

I kvarteret Rosenbad på Norr-
malm uppfördes 1684 ett 
badhus av badmästaren 
Christopher Thiels. Badhuset 
kallades möjligen först Lil-
jenbad för att sedan 1708 ha 
ändrat namn till Rosenbad. 
Badhuset erbjöd förutom 
vanliga bad även rosenbad. 
Kring 1790 uppfördes ett pa-
lats för greve Carl Bonde på 
tomten, som revs 1899. År 
1902 stod det nuvarande Ro-
senbad färdigt.

Vid mitten av 1700-talet note-
ras att det fanns ett badhus 
vid Strömsborg. Detta var 
förmodligen en blygsam an-
läggning. Det första frilufts-
badet fick Stockholm 1827 då 
ett badhus uppfördes av fa-
brikör C.D. Lind framför 
kajen där Norstedts förlag 
i dag har sina lokaler på nor-
ra Riddarholmen. Strax där-
på fick det Lindska badet 
konkurrens av ett badhus 

som anlades strax intill av 
grosshandlaren Åbom. På 
1840-talet byggdes det Lind-
ska badet om av Carl Norstedt 
och blev för sin tid en modern 
inrättning med ett femtiotal 
hytter, duschar och enskilda 
bassänger. 

Det Åbomska badet för-
svann runt 1850 i samband 
med en kajutvidgning. År 
1847 inrättades en badinrätt-
ning för ”fruntimmer” av 
fabrikör C.G. Mineur norr 
om Riddarhuset. Fruntim-
mersbadet blev mycket po-
pulärt varpå Mineur 1870 
byggde en större anläggning, 
som 1870 flyttade från Kas-
tellholmen till Skeppsholmen 
öster om Skeppsholmsbrons 
landfäste. 

År 1884 öppnade det nya 
Strömbadet, eller Stock-
holms Bad- och Siminrätt-
ning, som ersatte det Lindska 
badet. Badet kallades också 
”Gjörckes” och senare ”Kö-
hlers”. Badet låg vid Ströms-
borg intill järnvägsbron och 
revs 1935.
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stockholms stads bad- och siminrättning, strömbadet i riddarfjärden. simbassäng med 
hopptorn.  Foto:  Carl Johan GImberG, 1896. stoCkholms stadsmuseum

Även flottan hade ett eget badhus på östra skeppsholmen.   
 olJemålnInG av herman lIndqvIst, 1886.  stoCkholms stadsmuseum.

Förskolan Pingvinen i Nacka söker 
omgående en kökstjänst 20 tim/v. 
Etablerad förskola med 32 barn och 8 pedagoger. Charmigt sekelskifteshus 
vid Storängens station mindre än 15 min från Slussen. 

Tjänsten omfattar:
att ta emot och duka fram lunchens catering ansvara för beställning och servering 
av varierat och näringsriktigt mellanmål samt den allmänna ordningen i köket.

Arbetstid/Varaktighet
Vikariat 9 mån. med chans till förlängning.

Sista ansökningsdag 19 okt. 
Ansökan skickas till Irina Holmlund, förskolechef: irina@forskolan-pingvinen.se  

Föräldrakooperativet Pingvinen
John Lodéns väg 23
131 41 NACKA
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