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REISERAPPORT
Beate Bjørnerud og Jørgen Tellefsen Relling skal sammen levere diplom i desember 2018. Som del av arbeidet
med masteroppgaven reiste vi på studietur omkring Europa i én uke. Oppgaven vår heter “Møtevann  et
bydelsbad”, og som tittelen indikerer skal vi tegne et badeanlegg. Vi jobber med badet som et offentlig byrom
og en møteplass i tilknytning lokalsenteret til et tettsted eller en bydel. Vi utfordrer forståelsen av hva egentlig et
bad i dag er ved å tilføre en ny type til repertoaret av badelandene, konkurranse og spaanleggene som er og blir
bygget i dag. I arbeidet med redefinere og tegne et nytt type bad, er studieturen til en rekke forskjellige bad vært
svært viktig. Referansene vi har mulighet til å besøke lokalt anser vi som altfor begrenset til virkelig å utvide vår
egen forståelse av ulike badetradisjoner. Badene vi besøkte ble valgt for å være representative for ulike
tidsepoker mht arkitektonisk stiltype og kulturell bakgrunn/tradisjon. Besøkene har gitt oss tilgang på ulike
opplevelser og perspektiver på hva et av bad kan være, som vi skal ta med i det videre arbeidet med
masteroppgaven.
Reiseruten  badene  er vedlagt under. Vi pakket inn i snitt to bad i døgnet, så det ble fullt fokus på reisen til/fra
bad og opplevelsen der og da underveis.
I Berlin fikk vi besøkt rasjonelle offentlige svømmehaller i jugendstil (Charlottenburg av Bratring) og
nyklassisistisk stil bygd for SSsoldater (Finckensteinallee av Reichle og Badberger). Det store sentralbadet
(Mitte) i Berlin var dessverre stengt uten forvarsel grunnet tekniske problemer, så det får vi bare drømme videre
om.
Disse offentlige svømmehallene står i kontrast til en sekvensfokuserte opplevelsen man blir servert i
Friedrichbad (av Dernfeld) i BadenBaden sør i Tyskland, der man blir ledet fra rom til rom gjennom ulike
termiske opplevelser, både våte og tørre. Videre fortsetter inntrykkene å være ulike med det ufolignende Piscine
Lingolsheim (av Schoeller, renovering prosjektert av Urbane Kultur) når vi krysset grensa til Frankrike. I Paris
er vi tilbake til en blanding av eldre og nye prosjekter  det Aquazena (av Mikou Studio) sør for Paris merker
seg ut med god avstemt og moderne materialbruk.
To timer nord for Paris finner vi Les Bains des Docks (av Nouvel), som virkelig er tært av tidens
tannbitt. Malte flater som skaller av og hull i flisleggingen  alt i et helhvitt design som virkelig ikke skjuler
feilene når de nå har oppstått. Og i tillegg lukter det ganske vondt. Vi lærer at vedlikehold, gode materialvalg og
drift har stor påvirkning på opplevelsen.
I kjente Therme Vals (av Zumthor) ser vi materialenes bestandighet og tidløse tilstand  det er ikke
mulig å vite at spaanlegget er over 20 år gammelt, hverken programmessig eller i måten det er tært på.
Korte stopp med tog i Zurich og Wien gir mulighet til å se nyrenoverte og velholdte anlegg som
svømmehaller organisert rundt 50metersbasseng. Hallenbad (av Herter, renovering prosjektert av Fausch) i
Zurich viser enkle gode detaljer, med varierte oppholdssoner og oppvarmede benker som spriter opp
opplevelsen i det ellers tradisjonelle konkurranse og treningssvømmeanlegget.
I Budapest avslutter vi med historiske blaff fra det ottomanske. Spesielt setter vi pris på det aller minste
og tilsynelatende minst velholdte, men det absolutt mest egenartede  Király Fürdő. Vi avslutter rapporten med
foto akkurat derfra, neste side.
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Eget foto fra oktobonbadet i Király Fürdő, 30. september 2018, Budapest, Ungarn.
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REISERUTE
Bad, by, land  byggeår/seneste renovasjon/ombygging
Stadtbad Charlottenburg , Berlin, Tyskland 1930
Schwimmhalle Finckensteinallee, Berlin, Tyskland 1938 / 2014
Stadtbad Mitte "James Simon", Berlin, Tyskland 1930
Friedrichsbad BadenBaden, BadenBaden, Tyskland 1869 / 1980
Caracalla Therme, BadenBaden, Tyskland, 200 / 1985
Piscine Lingolsheim  Tournesol, Strasbourg, Frankrike 1975 / 2015
Piscine Aquazena, Paris, Frankrike 2015
Piscine de la Butte aux Cailles, Paris, Frankrike 19101930 / 2014
Piscine Municipale de Bagneux, Paris, Frankrike 19?? / 2014
Piscine Pontoise, Paris, Frankrike 1934
Les Bains des Docks, Le Havre, Frankrike 2008
Therme Vals, Vals, Sveits 1996
Hallenbad City, Zurich, Sveits 1941 / 2013
Amalienbad, Wien, Østerrike, 19231926
Gellért Thermal Bath, Budapest, Ungarn 1918
Széchenyi Thermal Bath, Budapest, Ungarn 1913
Rudas Baths, Budapest, Ungarn 1550 / 2006
Király Thermal Bath, Budapest, Ungarn ca. 1650
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