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Hur kan något så praktiskt bli så vackert? Det är en av de 
första frågorna som dyker upp i mitt huvud när jag går in 
genom den lilla dörren till gasklockan och plötsligt befinner 
mig i de 33000 m³ stora öppna ljusa rummet. 

Som blivande arkitekt häpnas jag över spännvidderna, lju-
set, materialen och de 110 åren av patina som färgat de vita 
slammålade tegelväggarna lätt gråa och fått takets träspånt att 
skifta i färg. Men som alla säkert känner finns det något mer 
obeskrivligt i detta rum; magi? 

Som alla starka arkitektoniska upplevelser är det svårt att sät-
ta ord på det.

För mig handlar gasklockans magi om just storleken på rum-
met. Rummet är så där verkligt och mätbart som ett rum är, 
byggnadselementen är få och harmoniskt repetitiva som gör 
det möjligt att snabbt ta in rummet i siffror. Jag börjar räkna, 
32 väggelement, 6x32 långa fönster, 176 krysstag etc. ...
Rummets storlek och utformning gör det möjligt att få precis 
allt att vara mätbart och greppbart, varenda tegelsten och var-
enda bult kan man se men samtidigt är rummet precis så stort 
så att ens hjärna hela tiden tappar fokus när man försöker up-
pfatta hela rummet. Det slår över till att bli en abstraktion. 
Mellan dessa världar kastas man och insikten om ens egen 
närvaro i det här stora är, i alla fall för mig, väldigt verkligt 
och förtrollande.  

Där och då formade jag den här visionsbilden i mitt huvud.                

En serie av lika stora rum där besök-
aren duschar bort vardagen innan 
denne entrar den stora poolen. I 
plan och material är rummen tämli-
gen lika men ljus och takhöjd dra-
matiserar och hjälper besökaren att 
fokusera på nuet.

Lycklig, nyfiken, trött, sorgsen. An-
ledningen till att du är här kan va 
många. Vad söker du? Vad finner du? 

Poolbotten är formad som ett lan-
skap. För vissa kanske det blir ett 
sekundärt sökande och finnande.

En vattenspegel som följer rummets 
skiftningar och händelser, som kom-
pletterar ljuset som kastas in genom 
fönstren och som får en liten eller 
stor rörelse i rummet att översättas 
till ett ljusspel på tak och väggar. 
En vattenspegel som varmt omfam-
nar sina gäster och öppnar upp möj-
ligheten för att viktlöst förtrollas av 
rummets storhet. 

I plan ser rummen lika ut, men i sektionen ser 
man hur varje rum är unikt. Från ljus går man 
till mörker och från verklighet till dröm.   

Korten på bordet, en sim-
hall är en av samhällets 
mest energikrävande byg-
gnader. Naturligtvis ska vi 
fortfarande ha simhallar och 
det är därför viktigt att de 
har de senaste tekniska lös-
ningarna för att minimera 
energianvändningen. Mitt 
förslag har arkitektoniskt 
formats med det i bakhu-
vudet, vilket gör att den här 
gamla 110-åringen skulle 
stå sig väl mot ett nybygge.  


