
simmakristall
nytt badhus i ängelholm

Carl gick långsamt förbi simhallen, som med sin ljusa 
fasad av aluminium och glas reflekterade himlens och 
stadens skiftande färger och rörelser i den kristalliniska 
ytan. Genom det stora fönstret mot korsningen mellan 
Industrigatan och Nybrovägen kunde han se en vältränad 
man som ihärdigt sprang på ett löpband. 

Johan ökade tempot ytterligare på löpbandet. Han hade 
nyss klätt om i omklädningsrummet tvärs över fitnesscen-
trets ingång borta längs korridoren. Även om det redan 
fanns en del pustande och flåsande personer i rummet 
hade Johan lyckats få ett löpband från vilket han kunde 
ana caféet genom glasväggen, och bakom detta, det 
stora upplevelsebadet. Han kastade gång på gång ett öga 
i den riktningen, i hopp om att få en skymt av Alma som 
skötte simhallens café. 

Alma, en levnadsglad kvinna med vackra bruna ögon, la 
sista handen på den rosa prinsesstårtan. Det var full rulle 
i köket nu när lunchen närmade sig, och det var kö både 
till kassan i äventyrsbadet och till den i foajén. 
Den skära prinsesstårtan blev placerad på en rullvagn till-
sammans med tre kannor kaffe, och Alma ropade på Julia 
och bad henne att ta ut tårtan till födelsedagsbarnet. 

Julia rullade försiktigt bort tårtan till barnkalasrummet 

och glädjeskrik mötte henne när gruppen med flickor fick 
syn på den fina tårtan. 

I rummet bredvid satt William tillsammans med en grupp 
affärsfolk och utbytte idéer. De hade börjat mötet i kur-
badets trevliga gård där de både hade bastat och 
hoppat i den svalkande utomhuspoolen. Det hade varit 
rätt gränsbrytande att sitta där i badbyxor ihop med sina 
kollegor, men han måste medge att det var effektfullt 
– de kreativa tankarna tycktes ha fått fritt spelrum av mö-
tets lite otraditionella start och den ena banbrytande idén 
efter den andra kastades nu spontant ut i rummet. 

William blev plötsligt avbruten i sina tankar när det 
knackade på dörren och en ung ljushårig tjej kom in med 
nybryggt kaffe. Hon ställde kannorna på ett bord och 
stängde försiktigt dörren efter sig. Utanför höll hon på att 
stöta in i vicevärden Bengt som mumlande gick och små-
pratade för sig själv med en glödlampa i ena handen. 

Bengt höll på att gå igenom dagens kom-ihåg-lista för sig 
själv när han plötsligt nära nog kolliderade med en av 
flickorna från caféet. 
”Ursäkta” mumlade han virrigt, innan han fortsatte mot 
receptionen där han hade lovat att byta ut en glödlampa 
över kassan. Efteråt skulle han ner i källaren och kolla pH-

värdet för bassängens vatten. Det mesta av simhallens 
teknik låg nere i källaren och det var en del av hans 
dagliga arbete att kontrollera att allt var som det skulle 
där nere.
Det var faktiskt en ganska enkel uppgift eftersom en stor 
del av funktionerna var datorstyrda. Datorn upplyste au-
tomatiskt Bengt om det uppstod problem av någon form. 
Både temperatur och rengöring skötte i stort sett sig 
självt, och de stora övertäckningarna som drogs ut över 
bassängerna om natten för att bevara värme behövde 
bara ett enkelt tryck på en knapp. Därför var det inte 
heller något problem för Bengt att fixa alla andra mindre 
uppgifter som folk dagligen bad honom om hjälp med, 
som till exempel att byta glödlampa. Han nådde fram till 
kassan just när en ung man betalade sin entrébiljett till 
simhallen. 

Marcus var lite irriterad när han tog emot biljetten från 
damen i kassan. Vanligen använde han ett rabattkort när 
han skulle hit och simma, men han hade haft så bråttom i 
morse och kortet låg fortfarande hemma i byrålådan. Om 
han hade kommit ihåg det skulle han bara gått direkt in 
i omklädningsrummet efter att ha skannat kortet i 
automaten, men nu måste han tålmodigt vänta på att 
receptionisten kunde hjälpa honom. Han skannade biljet-
ten och gick för att byta om. I omklädningsrummet låste 

han in sina kläder i ett av skåpen, skyndade sig in under 
duschen och hoppade i badbyxorna. 

Inne i det stora ljusa upplevelsebadet lockade de blå-
skimrande bassängerna. Men Marcus begav sig rätt mot 
den väldiga vattenrutschbanan. Han tänkte ha lite 
skoj innan det var dags att koncentrera sig på dagens 
träningslängder. Uppe från tornets topp kunde man se 
direkt in i simhallen där motionärerna graciöst gled 
fram och tillbaka i bassängen medan en kvinna satt på 
åskådarplatsen och skrev i ett anteckningsblock. 

Ida satt tålmodigt och skrev ned några nyckelord i sitt 
block medan hon betraktade Gustav som idogt tränade 
i det klara, svala vattnet. Hon var journalist från Lokaltid-
ningen Ängelholm och hon väntade på att få intervjua 
Gustav om hans uttagning till landslaget i simning. 16 
år gammal var han, och redan ett stort medaljhopp till 
nästa OS. Idas uppmärksamhet fångades ett ögonblick 
av en ung rullstolsburen man vid bassängens andra sida 
som sakta sänkte sig ned i vattnet med hjälp av handi-
kappliften. 

Daniel huttrade när det kalla vattnet nådde honom till na-
veln. Det var första gången sedan olyckan som han skulle 
prova simhallens stora bassäng. Lockelsen från en split-

terny motorcykel hade fått honom att trotsa regnet den 
där höstdagen, och nu försökte han som 25-årig komma 
till ro med vetskapen om att hans ben aldrig någonsin 
skulle lyda hjärnans signaler igen. Daniel hade alltid varit 
aktiv och sportat mycket, och när hans rörelseförmåga så 
drastiskt blivit begränsad hade han varit nära att förlora 
sig i depressionens mörka tomhet. Det var sjukgymnasten 
som hade föreslagit att han skulle prova på simning. Valet 
hade då fallit naturligt på Ängelholms Simhall eftersom 
hela byggnaden var tillgänglig utan nivåskillnader. 
Där fanns goda omklädnings- och badfaciliteter för handi-
kappade och dessutom betjänades alla bassänger av 
liftar. 

Efter att ha börjat mer eller mindre hjälplös i den varma 
rehab-bassängen för drygt ett halvår sedan var det 
idag en enorm seger för Daniel att äntligen kunna ge 
sig ut på riktigt djupt vatten i simhallens stora bassäng. 
Medan vattnet omslöt honom och gjorde hans slappa 
ben viktlösa för en stund, såg han avundsjukt på en kille 
som med vattnet sprutande omkring sig kraftfullt avver-
kade den ena längden efter den andra. 

Gustav for igenom vattnet i hög fart. Han var i sitt esse 
här, och trots att hans fysioterapeut Sara hade sagt att 
han skulle ta det lite lugnt idag när hon behandlade hans 
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värkande axlar tidigare, kunde han inte låta bli att visa 
sitt bästa för journalisten som satt på åskådarplats och 
väntade på att han skulle bli klar. 

Om Sara hade sätt honom nu skulle hon ha lyft ett 
förmanande finger och gett honom en omsorgsfullt 
menad, men bestämd, utskällning. Men även om hon 
praktiskt taget befann sig i samma rum kunde 
hon inte se Gustav eftersom de olika bassängerna 
avskildes genom komponenter som fungerade som 
rumavdelare samtidigt som de innehöll olika servi-
cefaciliteter. 

Och Sara stod just nu på andra sidan av en av dessa 
rumavdelare och förberedde inför eftermiddagens 
första pensionärsgrupp. Den bestod av en trevlig sam-
ling äldre män och kvinnor som alla hade problem 
med lederna i större eller mindre grad, och som tro-
fast träffades en gång i veckan och utförde träningsöv-
ningar i det varma vattnet. 

En av de äldre damerna var Elsie som just höll på att 
låsa in sina kläder i ett av de blå skåpen. Omkläd-
ningsrummets golv och väggar var klädda med kakel 
i en behaglig blå nyans. Själva simhallen och de 

omkringliggande rummen gick alla i vitt kakel 
och putsade vita ytor, men när man begav sig in 
i en av byggnadens kärnor inträdde man i ett blått 
universum, inspirerat av vattnets oändliga blå 
färgpalett. Detta gällde bland annat för omklädnings-
rummen, kurbadet, caféet och barnkalasrummet, och 
varje rum hade sin egen nyans. 

Bredvid Sara strosade Tove förbi med en bedårande 
liten bebis på ena armen. De två var på väg till ba-
bysim, och Tove pratade glatt på bebisspråk med sin 
lilla flicka. De passerade vattenmassagebassängen 
och nådde fram till småbarnspoolen. Tove var så 
upptagen av den lilla babyn att hon inte la märke till 
sin gamla klasskamrat Emil, som satt och slappade i 
vattenmassagebassängen. 

Emil såg inte heller Tove, för han ägnade sig fullstän-
digt åt molnen på himlen ovanför ett av de stora 
takfönstren. Han lät blicken vandra längs den ljusa 
takkonstruktionen, och la märke till att ljuset 
släpptes in olika mycket genom ovanljusen. Först 
verkade det nästan som om taket svävade, men Emil, 
som var nästan färdigutbildad byggnadsingenjör, 
begrep sig på konstruktionen. 

De stora kvadraterna bildade tillsammans en stark 
fackverkskonstruktion som bars upp av en kombina-
tion av byggnadens kärnor och ett system av bärande 
pelare i fasaden. Emils blick vändes från taket ut 
genom det stora fönstret framför honom. Utanför i 
den mysiga gården låg folk och lapade sol längs 
byggnadens fasad. En flock med barn lekte på vat-
tenlekplatsen. Utomhusbassängen, som var i direkt 
förbindelse med en bassäng innanför, var full 
av tonåringar som såg ut att njuta av chansen att 
bada utomhus i det fina vädret. Plötsligt fångades 
Emils uppmärksamhet av en ung flicka vars ljusa hår 
fladdrade runt hennes ansikte när hon cyklade förbi 
längs cykelbanan som gick tvärs genom den gröna 
gården. 

Thea cyklade genom parken och betraktade träden 
som anpassade sig till simhallens geometri. Just nu 
såg platsen här ut som en stor grön park med par-
keringsyta på den ena sidan, men hon hade läst i 
lokaltidningen att man skulle sätta igång med att 
bygga hotellet snart, och när det stod klart skulle de 
två byggnaderna bilda en klyfta mellan sig. Hon såg 
förstås fram emot att uppleva det slutliga resultatet, 

men tyckte egentligen inte att det hade någon bety-
delse att hotellet inte byggts i den första fasen, varken 
för landskapet eller simhallen. De fungerade båda 
fint utan att hotellet låg där och bidrog med 
en gräns. Thea tittade mot simhallen igen, och såg 
två småflickor leka med färgglada brädor längs den 
konstgjorda strandkanten inne i upplevelsebadet. 

Ella tjöt av skräckblandad förtjusning när brädan som 
hon och Agnes försökte flyta på välte och de for ner 
i det kalla vattnet. De var sälar som simmade runt i 
Grönlands ishav och försökte komma upp på isflaken. 
Ella var Mamma Säl och Agnes var Storasyster Säl… 
Nils hade varit Pappa Säl men han ville hellre åka vat-
tenrutschbana, så nu hade han gått till jobbet, enligt 
Ella. 
”Mamma mamma, kolla på mig” ropade Ella plötsligt, 
när Mamma Säl på något magiskt sätt lyckades ta sig 
upp och stå på en av de mjuka brädorna. 

Ingrid tittade instinktivt upp från sin bok när hon hör-
de sin dotters röst genom blandningen av barnskratt 
och sporadiska plask. Det var faktiskt förvånande hur 
behagligt ljudet var omkring en i upplevelsebadet. 
Det var inte minst tack vare en akustisk reglering 

som var dold för den oinvigde, i takets stängda fält. 
Ingrid nickade bekräftande till Ella och spanade ut 
över upplevelsebadet för att se var Nils var. Hon gil-
lade inte vatten så värst, så möjligheten att sitta inne 
i simhallen och ta en kopp kaffe från caféet medan 
ungarna lekte var perfekt för henne. Ingrid fick syn på 
Nils, överst uppe vid vattenrutschbanan. 

Nils såg på de stora pojkarna som med rop och skratt 
kastade sig in i det skrämmande men ändå lockande 
hålet som utgjorde starten på rutschbanan. Han hade 
stått här och kikat under lugg rätt länge nu, och när 
strömmen av våghalsar sinade för ett kort ögonblick 
tog han mod till sig. Han gick fram och tittade ner i 
det bottenlösa djupet och kände ett sug i magen. Så 
satte han sig försiktigt och drog ett djupt andetag. 
Han puttade ifrån med händerna och kände att räds-
lan tog tag i hans kropp, men ett ögonblick senare 
byttes den mot en berusande känsla av oövervinnelig-
het medan han susade genom kanan. Strax landade 
han i den lilla bassängen som utgjorde slutet på den 
stora resan som på magiskt vis förvandlade små 
barn till stora pojkar. 
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