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Af de berättelser, som från forntiden bevarats till vår tid, framgår, att våra nordiska förfäder 
varit väl förfarna i simkonsten. Det var också helt naturligt, att vikingalifvet skulle gifva 
näring åt denna manliga idrott. Men i den mån som kulturen växte, och styrkans tid försvann, 
synes färdigheten att simma hafva gått alltmer tillbaka under medeltid och nyare tid. Och så 
torde äfven förhållandet hafva varit i Europas öfriga länder. Åtminstone uppgifves det i de  
flesta på 1700-talet utgifna skrifter, som behandla detta ämne, att simkonsten nästan 
fullständigt råkat i glömska och endast här och hvar öfvades af fiskare, jägare etc. eller af 
folk, som mer lefde i naturtillståndet. Emellertid framträdde mot slutet af 18:de århundradet i 
olika länder flere framstående män, hvilka med öppet öga för simkonstens stärkande och 
fostrande betydelse omhuldade  detta idrotternas bortglömda styfbarn. Och den man, som vi 
svenskar hafva att tacka för att vårt fädernesland gick i främsta ledet för befrämjandet af 
denna sak, var Professorn vid Upsala Universitet, Jöns Svanberg.   
Adjunkten vid Upsala Högre Allmänna Läroverk K. A. Hellstén skref härom 1859 i sin detta 
år utgifna Upsala Simsällskap Matrikel: ” I förra seklet var det en stor märkvärdighet att 
någon kunde simma, och framlidne Prof. Jöns Svanberg, som I Upsala och snart sagdt i hela 
Sverige grundlade den allmännare öfningen af simkonsten, brukade ofta med en viss 
förtrytelse berätta, hurusom några ryska fångar, hvilka kunde simma, af svenskarne begapades 
såsom underverk, och detta, ”ehuru de endast kunde simma hundsim.” Allt ifrån tidigaste 
ungdom en varm vän af simkonsten och högt uppskattande fördelarne af dess allmännare 
utbredande, företog sig Prof. Svanberg vid sin ankomst till Upsala, der var 1787 blef student, 
att för denna konst söka intressera kamrater och bekanta samt i dess utöfning meddela 
undervisning. Detta bedrefs med den framgång, att år 1796 Svanberg som då var Phil. Mag. 
och Docent i Mathematik, stiftade Upsala Simsällskap och höll den första simpromotionen, 
hvarvid så tillgick, att Svanberg först bekransade sig sjelf och sedan tio sina kamrater och                                                                                               
elever. Men samma år flyttade Svanberg till Stockholm och med honom försvann ock det 
intresse som han väckt och genom sin personliga närvaro upprätthållit. Simkonsten låg nu 
några år nere, då den välbekante och förtjenstfulle Akademiadjunkten Gabriel Marklin 
började arbeta på dess återupplifvande och äfven lyckades att år 1807 anställa en promotion, 
hvarvid han promoverade elfva elever. Hvilka simprof af de år 1796 promoverade blifvit 
aflagde, känner man icke så noga. De bestodo efter all sannolikhet blott deruti, att promovendi 
skulle tillryggalägga ett visst antal famnar sträcksimning. Att nämligen inga simprof voro 



faststälda, kan bevisas af den omständighet, att då Gabriel Marklin 1807 under Svanbergs 
frånvaro anstälde en simpromotion, hvarvid han promoverade 11 sina kamrater, han såsom 
vilkor för den af vattenväxter flätade kransens erhållande ålade prommovendi att från en på 
vattnet flytande, med ölbuteljere och glas försedd bordskifva fylla, och derefter, medan de 
ännu befunno sig i vattnet, tömma ett glas öl, utan att det blefve ” vattenmängdt”. De 
tillämnade magistrarne voro förmodligen 12, ty enligt Marklins egen berättelse skulle en 
blifvit differerad, emedan han fick sitt öl så ”vattenmängdt”, att färgen fullkomligt förrådde 
varans klena halt. Emellertid återkom Svanberg 1811 till Upsala som Math. Inferior. Professor 
vid Universitet, då han högtidligen valdes till simsällskapets ständige direktor och promotor, 
hvilka befattningar han allt intill sin död innehade och med den kärlek och det nit omfattade, 
att han äfen på sin höga ålderdom hvarje år rest in till Upsala från sitt 4 mil från staden 
belägna prebendepastorat, Alunda för att bevista simföningarna och förrätta promotionerna.” 
Det äldsta Upsala - Simsällskapet 1796-1811 höll ingen egentlig simskola, meddelade ej 
systematisk undervisning i simkonsten, utan höll blott tillsammans dess vänner till glada 
öfningar, fester, promotioner, stundom smått karrikerande de filosofiska. Denna uppgift har 
lemnats af Biskopen, Ridd. Och Kommendörren av Kongl. Maj:ts Orden, Doktor Johan Jakob 
Hedrén i Linköping, hvilken jemte J. Svanberg var den verksammaste i samma sällskap. 
Bland Svanbergs öfriga samtida simkamrater äro kända: Astronomie Professor, R.N.O., Johan 
Bredman och Adjunkten Gabriel Marklin i Upsala samt Häradshöfdingen i Norra och Södra 
Wedbo härader, Lagmannen och Ridd. Lars Löwenadler. Dessa simkonstens fem 
vördnadsvärda nestorer upplefde alla åttio års ålder och däröfver samt undfingo alla af Upsala 
Simsällskap jubelmagisterkransen. 
Den första rationella undervisningen meddelades i Upsala 1812 af Studeranden C.G. Grahl, 
sedermera Hofpredikant, Kyrkoherde och Prost. Han var simgördelns uppfinnare och Sveriges 
första egentliga simlärare. Sedan undervisningen med simgördelns tillhjelp lättare kunde 
skötas, och biträde af några för simkonsten nitälskande vänner erhållas, blef tilloppet af elever 
ganska betydligt. Den framgång och det stöd, den goda saken vann genom Professor 
Svanberg, Erkebiskop Lindblom, Landshöfding Fock, Professor Zetterström, 
Akademiräntmästaren Hjerta med flere, uppmuntrade till åtgärder för företagets framtida 
bestånd och vidsträcktare omfång. I förening med sedermera Med. Dokt. O. A. Robsahm, 
Akademiadjukten  Gabr. Marklin, Professor O. Carling och Lektor Rud. Carling organiserade 
Prosten Grahl våren 1813 Upsala Simsällskap på nytt med bestämmelse att uti hela riket göra 
simkonsten känd och värderad, så att, såsom det yttrades uti en till Upsala invånare den 22 
april 1814 stäld adress, ” Göta Lejon ej längre betydelselöst skulle resa sig öfver våra 
strömmar.” För sådant ändamål skull sällskapet ombesörja årlig undervisning och 
simpromotion, samt en eklöfskrans då blifva den hedrande utmärkelsen för skicklighet och en 
pillöfskrans för framsteg i simkonsten. Sällskapets direktor var Professor J. Svanberg, och till 
ledamöter kallades alla, som man visste intressera sig för syftemålet, däribland Biskop J.J. 
Hedrén. Kraftigaste medverkan påräknades dock af de promoverade, hvilka uti sina diplom 
ålades den förbindelsen; ”att efter yttersta förmåga befordra och utbreda den särdeles 
välgörande simkonsten.” Huru nitiskt denna propaganda fullgjorde sitt uppdrag, har redan 
inom tjugu år visat sig, då Aftonbladet 1832 N:o 207 derom yttrade:  ” Stockholms simskolor 
gifva bland många andra bevis derpå, huru framgången af en nyttig ska ofta beror på en enda 
persons nitfulla vilja. Det var en studerande, numera Hofpredikanten och Kyrkoherden C. G. 
Grahl, som år 1813 organiserade ett simsällskap i Upsala.  Dess öfningar, prof och 
årshögtider, som allt sedan fortsatt i samma skick och blifvit upptagna på flera andra ställen, 
hafva utan allt tvifvel varit en stor anledning, så väl till de nuvarande simskolornas anläggning 
i hufustaden, som till en öfver hela riket mera utbredd håg för denna utmärkt nyttiga 
gymnastik.” 



Då Prosten Grab 1814 lemnade Upsala öfvertogs simundervisningen 1815 af Professorn och 
Prosten N.J. Sillén samt 1816 af Kontraktsprosten, Kommendören af Nordstjerneorden. 
Professorn Doktor Anders Fryxeil, ( denne har äfven varit simlärare sommaren 1813 från den 
14 juni) hvilka båda i sakens framgång sågo sin belöning och derför icke emottogo någon 
peknniär vedergällning för deråt vid lediga stunder egnad möda. 
Af ofvanstående framgår således, att Prol. Svanberg i första rummet samt äfven 
Akad.Adjunkten Gbr. Marklin jemste deras samtida simkamrater äro att anse som 
upphofsmän till rikets första simsällskap, som sedermera blef ordnat af Prosten C.G. Grahl. 
Simskolan var i början belägen vid det s.k. Sandgrundet söder om staden, där den lilla bäcken 
från Eklundshof faller ut i Fyrisån, genom Geijersdalen. De första undervisningsåren 1812 – 
1814 meddelades undervisning af läraren, sittande i en eka och derifrån hållande stången med 
simgördeln. Brygga för simundervisning iordningställdes först 1815. 
År 1813 fanns vid badstället intet skydd mot regn, utan de badandes kläder måste läggas på 
marken. År 1816 hade man fått låna tvänne stånd, som begagnades till afklädningsrum. 
Förnämligast till följd af dem tilltagande ångbåtstrafiken flyttades simskolan 1834 till 
Svartbäcksån ofvan Invalidhuset vid den s.k. Lerviken, sandkällan på västra stranden. 
Badinrättningen var äfven det lika primitif och utgjordes af det naturliga badstället samt stånd 
på stranden. Derifrån flyttades skolan 1841 till det nybygda på tunnor flytande badhuset vid 
Svartbäckstull, der nu gångbron förbinder östra och vestra delen af Skolgatan. Sedan 1857 är 
den förlagd till den utanför nämda tull anlagda badinrättningen som tvänne gånger, 1878 och 
1896, genomgick en betydande ombyggnad och båda gångerna erhöll nya trampoliner. 
Från Upsala utbredde sig snart genom de derstädes promoverade simkonsten till alla delar af 
riket, och simskolor inrättades i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Jönköping, Wisby, 
Westerås m. fl. städer, hvilkas första simlärare vanligen från Upsala utgått. De flesta af dessa 
simsällskap hade och invalt Prof. Svanberg till sin direktor som hvarje år från olika håll fick 
mottaga diplomer till underskrift. 
Åren 1840 – 1844 existerade det s.k. Upsala Nya Simsällskap vid sidan af det gamla. 
Lärare var der Pehr Wilh. Holm, efter hvilkens död 1844 Sällskapet upplöstes. 
Från Upsala Simsällskaps stiftelse intill närvarande tid hafva följande personer varit: 
 
1) Promotorer Professor Jöns Svanberg 1796 – 1846 

  Adjunkt Gabriel Marklin 1807 
  Professor N. J. Sillén 1829, 1830 
  ” Johan Bredman 1833, 1844 
  ” Elias Fries 1840 
  Adjunkt Gabriel Marklin 1842 
  Professor F. A. Schröder 1846 
  ” Johan Bredman 1847 – 1858 
  ” Sigurd Ribbing 1852 
  ” Lars Fr. Svanberg 1853 – 1858 
  ” Lars Fr. Svanberg 1859 – 1877 
  ” Carl Yngve Sahlin 1878 – 1894 
  ” Frithiof Holmgren 1895 – 

2) Simlärare: 1788 – 1796 Jöns Svanberg  
 1805 – 1809 Gabriel Marklin 
 1813 – 1814 Carl Gust. Grahl 
 1815 Nils Jacob Sillén 
 1816 Anders Fryxell 
 1817 Joh. Gust. Höjer 
 1819 – 1820 C. M. A Sjögreen 



 1821 – 1822 Per Em. Kinmanson 
 1823 Ol. Tideman 
 1824 Joh. Che. Kull 
 1825 Carl M. Nordén 
 1826 – 1828 J. Delander 
 1829 M. W. Landberg 
 1830 – 1833 Sv. Joh. Lindberg 
 1834 Elis Em. Bruzelius 
 1835 Eric Gustaf Palmgren 
 1836 – 1837 Pehr Hållander 
 1838 Carl Joh. Dahlman 
 1839 Pehr Wilh. Holm 
 1840 H. Aminson 
 (1840 – 1844 Pehr Wilh. Holm 
  Nya Sällskapets Simlärare)  
 1841 Joh. Sandström 
 1842 – 1843 G. A. V. Ehrengranat 
 1844 – 1854 Jean Fhilip Boggiano 
 1855 – 1859 Knut Alir. Hellstén 
 1860 – 1863 H. O. Waldenström 
 1864 Aug. Lundgren 
 1865 C.F. Meuller 
 1866 – 1873 O. W. Eckman 
 1874 Knut Adrian Andersson 
 1875 – 1877 O. W. Eckman 
 1878 – 1879 A. F. Mollberg 
 1880 – 1896 O. W. Eckman 

3) Simlärarinnor 1853 – 1854 Anna Schucani 
  (sedermera Fru Åkerlind) 
 1858 – 1859 Armida Sebell 
  (sedermera Fru Nordström)  
 1866 – 1867 Hedvig Ruudblad 
  (sedermera Fru Röding) 
 1868 – 1872 Matilda Nordström 
 1879 Anna Rundelius 
Från och med 1880 har Simläraren meddelat undervisn. äfven åt fruntimmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Från och med 1813 till närvarande tid hafva följande promotioner hållits: 
 
         Vid Upsala Simsällskaps årshögtid den 14 juni 1813 lemnade sällskapets 
Direktor, Professor Jöns Svanberg för utmärkt, berömlig och godkänd skicklighet i 
simkonsten den  s t ö r r e  b e l ö n i n g e n   åt 
 
Pehr Ludvig Engelbardt Håkan Wall 
        Primus  Curt Schwerin 
Anders Fryxell  Johan Schedin 
Johan Magnus Fryxell P. August Haak 
Ulric J.v Düben  Vincentz Ahlberg 
Nils Jacob Sillén  Fr. Arrhenius 
Nils Christoffer Sillén August Kosboth 
Pehr Arvid Ribbing Ernst Kosboth 
Eric Rossander  Berndt Festin 
Johan August Humble Sam. G. Örtengren 
Daniel Danelius  Noach Hedrén   Ultimus 
 
samt för utmärkta,  berömliga  och godkända   framsteg i simkonsten den  m i n d r e  
b e l ö n i n g e n   åt 
 
 G. M. Poignant 
 Claes Tillman 
 Carl Johansson 
  
  Carl Gust. Grahl 
  Sällskapets Sekret. och Lärare i simkonsten. 
   
  
 
  
    
     


