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Nordvestbadet og
Alderslyst Søbad
I lyset af lukningen
af friluftsbadet
ved Svømmecenter
Nordvest ser arkivar
Peter Mouritsen
tilbage på historien

hvordan badet skulle udformes. Her
greb man helt tilbage til bade-, idræts
og hygiejnekulturen hos de gamle
grækere og romere for at begrunde,
hvor vigtig en sag friluftsbadet var.
Ud over grækere og romeres vandkultur slog man på behovet for at lære
skolebørn at svømme, behovet for et
rekreativt område og muligheden for
at stimulere banesvømning og udspring.

0,1 kvm pr. person

Det var

DENGANG
AF PETER MOURITSEN

Arkivar, Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Friluftsbadet ved
Svømmecenter Nordvest er, hvis det
går som Silkeborg kultur-, fritidsog idrætsudvalg planlægger, i gang
med sin sidste sæson. Om ikke andet,
kan man jo kun sige, at badet lukker
med manér, i hvert fald hvad vejret
angår. Trods den lidt forstemmende
anledning, har Silkeborg Arkiv været
i kommunens gulnede dokumenter for
at kigge lidt på baggrunden for, at der
skulle være et friluftsbad i en by omgivet af vand - og fri luft.
Nordvestbadet blev indviet 4. juli
1970 efter et længere planlægningsarbejde. Badet skulle erstatte de nedlagte søbade i Langsøen og give Silkeborg
moderne svømmefaciliteter. Borgmesteren lagde ved indvielsen ikke skjul
på, at søbadene var lukket på grund
af forurening i Langsøen, og det var
håbet, at et kunstigt friluftsbad bedre
kunne klare presset fra byens mange
badende. Erfaringen fra byens øvrige
søbade var nemlig, at vandet hen mod
slutningen af højsæsonen ikke kunne
rense sig selv, og niveauet af bakterier
derved blev for højt - med risiko for
infektioner og sygdom ved badning til
følge. I friluftsbadet var der filter og
klor i vandet, så her fik man ikke den
slags problemer. Samtidig ønskede
byrådet at sørge for, at der var bademuligheder i nordbyen.

Længe undervejs
Friluftsbadet havde været længe undervejs, da det endelig åbnede i 1970.
Allerede i 1959, da Nordre Søbadeanstalt lukkede, var der snak om at
erstatte det med et moderne friluftsbad. Mark- og skovudvalget, der havde
ansvar for de forskellige badeanlæg,
fandt oven i købet et areal ved Nordre
Ringvej, som man mente var egnet
til formålet. Området var godt nok
fredsskov. Men staten var indstillet
på at ophæve den status - og i 1963
gik rydningen af skoven i gang. Samtidig arbejdede Mark- og skovudvalget
videre på planerne for et friluftsbad og
kom samme år med en redegørelse for,

Det nye friluftsbad skulle have størrelse efter det opland, det skulle betjene. Man gik ud fra, at badet ville
have en »influensområde« på ca. 8000
personer. Udvalgets folk gik ud fra,
at hver person skulle have 0,1 m2,
hvilket svarede til et bassinareal på
800 m2. En anden beregning fastslog,
at bassinet havde dimensioner til at
rumme op til ca. 277 svømmende og
ikke-svømmende ad gangen - beregnet
på, at der var halv af hver. Man antog nemlig, at en svømmer fylder det
dobbelte af en ikke-svømmer. Selve
anlægget havde plads til 1000 gæster
(hvoraf altså kun de 277 kunne bade
på samme tid), mens bade- og toiletforholdene var dimensioneret til, at de
ville fordele sig på 600 mænd og 400
kvinder. Det er i hvert fald, hvad der
fremgår af planen fra 1963. Der blev
foretaget en del justeringer til sidst. Så
der er muligt, at der i selve projektet
ikke blev gjort forskel på kønnene.
Man ønskede sig også 50-meter baner og udspringstårne.
Samtidig skulle der etableres et såkaldt plaskebassin til småbørn, der er
ifølge med deres mor eller barnepige.
Det tog dog nogen tid, inden man
kom rigtig i gang. I første omgang tog
man fat på at indhegne og plante læhegn - så det kunne være opvokset og
klar, når nu friluftsbadet en dag blev
realiseret.
De optimistiske planlæggere i Markog skovudvalget kunne i oplægget
ikke undlade at fundere over navnet
Nordvestbadet; det måtte lægge op til,
at der skulle være et Nordøstbad, når
byen var vokset yderligere. Planlæggerne mente bestemt, man ville kunne
hente værdifulde erfaringer fra Nordvestbadet, som kunne lette realiseringen af Nordøst. Optimismen var stor,
men oplægget er også skrevet i 1963.

Udspringstårnet var forsynet med
to 1-meter vipper, to 3-meter og en 5og en 10-meter platform over et 4,80
m dybt bassin.
En af fordelene, der var ved Nordvestbadet, frem for den fri natur, var,
at vandet i friluftsbadet skulle være
opvarmet. Så selv i den tidlige sommer behøvede vandet ikke være meget
koldt - som det ville være i de konkurrerende faciliteter ved byens søbade.
Borgmesteren regnede også med, at
de gode forhold ville blive taget godt
imod af svømmeklubben, og at det i
det hele taget ville fremme svømningen i byen.
Badet blev indviet 10 år, efter man
nedrev den badeanstalt, det skulle
afløse.

Afløser for Søbadeanstalt
Snakken om at bygge et friluftsbade
kom egentlig af, at Silkeborg Kommune opgav at drive søbade i Silkeborg Langsø. I 1959 var der tre søbade
i Langsøen - to på Odden og et ved
Sølystvej kendt som Nordre Søbadeanstalt. Søen var gentagne gange
blevet ramt af for høje bakterietal så
kredslægen havde forbudt badning.
Problemet havde flere årsager. Den
manglende kloakering i Lysbro gjorde
sit, men den primære grund var, at der
var overløbsafløb ud i søen ved kraftig regn. Det betød, at i år med meget
regn steg forureningen på grund af
udsvømning af kloakslam, som det
hedder i et brev fra kredslæge Maegaard Nielsen. Samtidig var bunden
i Langsøen temmelig ulækker med et
flere meter tykt lag dynd, som gjorde,
at hovedspring ville blive ubehageligt
og i givet fald farligt. Man overvejede,
om man kunne fjerne dyndet. Men
opgav det. Enden på det hele blev, at
kommunen, på trods af, at kredslægen
efter en tør sommer i 1959 igen ville
give lov at bade i Langsøen, ikke ville
bruge penge på at sætte anstalten i
stand, så den var klar til brug til sommeren 1960. Man kunne jo risikere
at skulle lukke for badningen igen.
Forureningsproblemerne talte man
ikke om at løse. I stedet valgte man
at nedrive badeanstalten og at bruge
pengene, der var afsat til istandsættelse, på at undersøge mulighederne
for et friluftsbad i området. Det, der ti
år senere blev til Nordvestbadet.

Moderne faciliteter

Elektricitetsforbrugere

De nye badefaciliteter gav nye muligheder. For det første var der skabt et
storslået rekreativt område, som borgmesteren sagde i sin åbningstale. Det
store bassin havde oven i købet mål,
der opfyldte kravene til internationale
konkurrencer, med den reglementerede dybde på 1,10 i den lave ende, som
tillader de såkaldte kolbøttevendinger.
En detalje, der kom med i sidste øjeblik.
Mark- og skovudvalget var, i processen fra 1963, hvor planerne var
udarbejdet, til 1968, hvor de blev færdiggjort, blevet opmærksomme på,
at kolbøttevendingen var indført ved
konkurrencesvømning.

Nordre Søbadeanstalt har dog en lidt
længere historie. Den har nemlig ikke
altid været kommunal. Den blev i
tidernes morgen oprettet af interessentskabet Alderslyst Elektricitetsforbrugere, der var en forening, der stod
for at forsyne Alderslyst med strøm.
Foreningen påtog sig åbenbart også
at forsyne Alderslyst med badefaciliteter for de indrettede tilsyneladende
badeanstalten ved Sølystvej, dengang
under navnet Alderslyst Badeanstalt.
Det var, før Alderslyst blev lagt sammen med Silkeborg i 1941.
Elektricitetsforbrugerne havde erhvervet et område i 1922 og formentlig
bygget en badeanstalt til områdets be-

boere. I 1935 overtog Balle Kommune
området på den betingelse, at de ville
drive det videre som et rekreativt område med badeanstalt, og hvis Alderslyst en dag i fremtiden ville overgå til
Silkeborg kommune, da skulle området med badeanstalten følge med uden
kompensation til Balle Kommune. I
skødet blev det også stadfæstet, at
denne status som rekreativt, ubebygget område kun kunne ændres gennem
et flertal på 2/3 ved en folkeafstemning
i Alderslyst Skoledistrikt. Der skulle
være orden på sagerne.
Balle Kommune drev anstalten med
en bademester, der skulle holde orden
og dels fungere som livredder. I flere
år var det glarmester Frode Høegh,
som havde den tjans. Ud over orden
og sikkerhed skulle han også sørge for
en god tone på arealet. En lidt løjerlig

|| Udsnit af oversigtstegning
af Nordvestbadet fra 1963.

bestemmelse var, at badegæsterne i
reglen ikke måtte opholde sig på anstalten mere end 30 minutter, og samtidig var åbningstiderne ret begrænsede kl. 11-13 og 14-20 på hverdage og
10-12 og 15-18 på søn- og helligdage.
Det var selvfølgelig også nødvendigt
med korte bade, hvis der skulle være
plads til alle med de åbningstider.

Vi mangler billeder
Alderslyst Badeanstalt eller Nordre
Søbadeanstalt er en historie for sig.
Oprettet som den er for elforbrugernes
penge. Desværre har vi ikke mange
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Arkiv, Hostrupsgade
41A, Silkeborg
email:
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telf.: 87221924
Silkeborg Arkiv har
åbent mandag-onsdag
kl. 11-16 og torsdag
kl. 12-19
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Kinesere
ser på
fremtidens
plejebolig i
Silkeborg
SILKEBORG På mandag får Silkeborg
besøg af en delegation fra Beijing, som
skal se og høre om fremtidens plejeboliger for ældre.
Kineserne viser i disse år stor interesse for velfærdsteknologi og den
måde, vi har planer om at indrette
fremtidens plejeboliger på.
Silkeborg Kommune har en testbolig på Bavnehøjvej, og den skal den
kinesisk delegation se, og chefkonsulent for velfærdsteknologi, Else Marie
Jensen, viser dem rundt.
Forinden besøget i Silkeborg aflægger kineserne i et besøg hos Pressalit i
Ry, en virksomhed, der er langt fremme med udviklingen af hjælpemidler
til plejesektoren.

Første danseaften i Lemming
LEMMING I morgen aften inviterer
foreningen Takt og Tone til den første
danseaften i Lemming Forsamlingshus.
Foreningen Takt og Tone har siden
1996 arrangeret danseaftener i Grauballe Forsamlingshus, men da det er
blevet solgt til en privat, byder foreningen nu op til dans i Lemming.
Ved den første danseaften i de nye
omgivelser spiller »Citrondrengen« fra
Give, og går det, som det plejer, møder
omkring 80-90 danseglade mennesker
op til Takt og Tones arrangement.

|| Der er aktivitet i plaskebassinet. De rekreative rammer gav
plads til andet end banesvømning

|| En stille dag i
Nordvestbadet

Lørdag 9. august kl. 19.30:
Lemming Forsamlingshus:
Danseaften

Banko i
Rosengårdcentret

|| Nordre Søbad ved
Sølystvej mellem
Flensborgvej og
Højtoftevej fotograferet
fra luften i 1954.

andre detaljer om badets historie.
Vi er derfor meget interesserede i
billeder og erindringer fra badeanstalten, der undertiden også omtales
som »den kommunale badeanstalt
ved Ny Kjærsgaard« eller »badet i

anlægget ved Sølystvej«. Også uddybende historier om det almennyttige arbejde elektricitetsbrugerne i
Alderslyst tilsyneladende stod for,
er vi meget interesserede i.
Går det som foreslået af kultur-,

fritids og idrætsudvalget, så lukker
friluftsbadet efter 45 sæsoner, og en
lomme af fritidslivet i Silkeborg forsvinder. På arkivet er vi derfor også
interesserede i billeder og erindringer fra somrene på Nordvestbadet.

Både nyere og gamle.
Tiden vil vise, om lukningen af
Nordvestbadet om ti år vil give anledning til åbningen af det tidligere
omtalte Nordøstbad. Idéen er hermed givet videre.

SILKEBORG Onsdag den 13. august er
der arrangeret bankospil i Rosengårdcentret - en hyggelig eftermiddag med
mulighed for at vinde en af de gode
gevinster, som er sat på højkant.
Billet, inkl. kaffe og kage samt et
stk. spilleplade, kan købes i centrets
Information. Ekstra plader kan på
spilledagen købes ved indgangen.
Onsdag den 13. august kl. 13,
Rosengårdcentret, Tulipanvej,
Silkeborg: Banko

