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– I sjö, hav, bassäng och källa

atten är en förutsättning för existens, en nödvändighet, ett beroende, och 
lyx. En läkande och helande kraft. 

Det här är en om attityder och förhållningssätt till badandet, och bad-
traditioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Vad är det som 
är specifikt med nordiska bad och var finns dagens intressantaste och 
mest spektakulära bad? Ulrica Nordström besöker bland annat klassiska 
svenska kallbad, kvartersbastur Tammerfors, anarkistiska bastubyggen i 
Oslo och naturligt uppvärmda isländska källor.

Det kalla klimatet och ländernas geografiska utformning har gjort 
att vissa former av badande etablerade sig redan under förhistorisk tid. 
Bastubad, kallbad, källbad och motionssimning är en del av Nordens 
kulturhistoria som har överlevt i tusentals år. 

I vetenskap, konst, litteratur och religion möter vi berättelser om 
vattnets betydelse för människan och naturen – som en god och förö-
dande kraft, som nytta och en symbol och metafor för rening. Vi badar av 
hygieniska, medicinska, religiösa och stärkande skäl men också för att 
umgås och slappna av. 

Ulrica Nordström är journalist och skribent med rötter i de norrbottniska skog-
arna. Som junior tävlade hon i simning för Kalix simsällskap. Nuförtiden badar 
hon helst bastu med ett efterföljande dopp i öppet vatten. De senaste åren har 
Ulrica skapat växtkonst och har även skrivit boken Mossa – från skog till träd-
gård och kruka.
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Water is a necessity for life, essential, also a habit, and a luxury.  
A healing and healthy way of life. 

The Nordic countries have a distinctive bathing culture. The cold 
climate and geographical features of these countries has led to a 
certain type of bathing culture establishing itself way back in the 

annals of history. Sauna baths, cold baths, spring baths and therapeutic 
treatments is an aspect of Nordic cultural history which has existed for 
thousands of years. 

In science, art, literature and religion we discover tales of the importance of 
water for nature and people – as a good and a destructive force, as a healthy 
pastime and symbol and metaphor of cleanliness. We bathe out of hygienic, 
medicinal, religious and bracing motives but also to socialise and relax. 

This book is about bathing in the Nordic countries; of attitudes and beliefs 
about bathing, our common but also separate traditions in Sweden, Finland, 
Norway, Denmark and Iceland. What is it that makes Nordic bathing culture 
distinct and where are the most interesting and spectacular baths to be found? 
Ulrica Nordström visits among other places Swedish cold baths, Finnish saunas 
in the heart of Helsinki and naturally heated Icelandic springs.
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About the author
Ulrica Nordström is a journalist and writer with 
roots in the great northern forests. In her youth 
she was a competitive swimmer for the Kalix 
swimming association. Nowadays she prefers the 
sauna with accompanying dip in the pure lakes. 
In recent years Ulrica has been creating art from 
vegetation and has also written the book Mossa – 
Från skog till trädgård och kruka.
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