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Förord 
 
Denna bok har sin upprinnelse i ett uppdrag som jag fick hösten 1995. Kommittén för Upsala 
Simsällskaps 200-årsjubileum bad mig då ordna en utställning om simsällskapets historia i 
Upplandsmuseets lokaler. Den utställningen, sommaren 1996, kom att omfatta en uppsättning 
priser och pokaler samt fotografier och målningar av och ritningar till badhus vid Fyrisån. Vidare 
ingick där en kort översikt av regler och förordningar om bad och simning i Fyrisån samt 
sammanställningar (huvudsakligen grundade på äldre jubileumsskrifter) över personer som 
promoverats vid sällskapets årshögtider. De utställda promovendiförteckningarna bildade en i det 
närmaste obruten serie, från 1813 till 1995, men Upsala Simsällskap stiftades ju 1796. Hur går 
detta ihop? 
 Titelns fråga När stiftades Upsala Simsällskap år 1796? rymmer lite av en ordlek och bör 
förstås så här: När och på vilka grunder kom årtalet 1796 att upplyftas till stiftelseår? Det svar 
som jag ger på den frågan är 1846. Det svaret leder självfallet över till en annan fråga: När 
stiftades då Upsala Simsällskap?  På den frågan ges här det precisa svaret 10 maj 1813. Det som 
jag redovisar stöder uppfattningen att 1813 är det korrekta stiftelseåret och att 1796 är en 
senare  – år 1846 – gjord konstruktion. 
 Dessa svar ges dock med det numera i alla vetenskapliga sammanhang nödvändiga mantrat att 
nytt källmaterial eller nya tolkningar kan framtvinga en omprövning. 
 Framställningen har bitvis tagit formen av en lång citat- eller excerptsamling. Det har 
huvudsakligen sin grund i följande: Efter att ha läst uppslagsverk, avhandlingar, sällskapets 
jubileumsskrifter – och för övrigt även en hel del annat om dess historia – har jag blivit urbota 
less på författare som lätt turnerar äldre framställningar, ofta till det sämre, och framlägger det 
som egna alster. Jag vill inte hamna i den raden. 
 Framställningen rymmer – som sagt – en hel del citat, men även ganska många upprepningar. 
Läsaren må ursäkta, men de här behandlade texterna och dokumenten tål faktiskt att läsas flera 
gånger och ur olika infallsvinklar och med lite olika frågeställningar för handen. Texten 
innehåller vidare många noter. En del av dess består av citatbelägg och källhänvisningar, andra 
innehåller kompletterande uppgifter och synpunkter. Åtskilliga har dock endast texten 
”markeringsnot”. Avsikten med dessa är att läsaren relativt enkelt ska kunna bläddra sig fram, 
eller bak, till det ställe i boken för att kunna hitta texten. 
 Upsala Simsällskaps äldsta historia, de ungefär 75 första åren fram till slutet av 1800-talet, har 
aldrig skildrats på grundval av kvarlevor och samtida berättelser. Att skriva om simningens 
historia är svårt för den historien är i stor utsträckning – både bildligen och bokstavligen – 
skriven i vatten. Den ger inga eller endast snabbt försvinnande spår. Av och till har dock 
dokument och berättelser om sällskapet och om simning upprättats och bevarats. Scripta manent. 
Dessa har jag lyft fram och jag hoppas läsaren tror mig, då jag säger att jag har vänt, ibland 
många gånger, på varenda sten. Här ges alltså ett försök till klarläggande av de berättelser och 
andra dokument som legat till grund för, och som kan ligga till grund för, historieskrivningen om 
världens äldsta simsällskap. Den positionen behåller Upsala Simsällskap även om dess stiftelseår 
flyttas fram till 1813. 
 Förenklat uttryckt har jag haft tillgång till uppgifter om Upsala Simsällskap hämtade från tre 
håll: Pro primo internet, och den vägen har jag mest funnit rena rappakaljan, pro secundo 
biblioteksmaterialet, de tryckta skrifterna, och dessa har i mycket stor utsträckning visat sig vara 
av- och omskrifter av varann, och de däri framställda uppgifterna har ofta – då det gäller Upsala 
Simsällskaps äldsta historia – visat sig vara otillförlitliga. Pro tertio arkiven, (Tack! Lena 
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Ånimmer vid Riksarkivet) och däri innesluter jag här handskriftsavdelningen vid Uppsala 
Universitetsbibliotek, UUB, (där jag tillbringat många lyckliga stunder och fått ovärderlig hjälp 
av främst Anders Edling, Håkan Hallberg och Harriet Wallman. Tack!). Det är där jag funnit det 
jag tror ligger närmare de verkliga förhållandena. Jag har vidare försökt att i direkt anslutning till 
texten och i noterna göra reda för var i arkiven det återgivna materialet står att finna.* 
 Namninnehavaren bestämmer stavningen; Upsala Simsällskap heter och stavas så. Avvikelser 
får inte tolkas som oartigheter utan är en följd av att jag velat återge källorna så korrekt som 
möjligt. Jag har således även i andra avseenden försökt behålla källornas – ibland ålderdomliga 
och stundtals felaktiga – stavning. Tryckta skrifter har återgivits med rak, och handskrifter med 
ojämn, högermarginal. 
 Förord skrivs normalt sist, dvs efter avslutat arbete. Så har också skett i detta fall. Det kan då 
vara på sin plats med viss eftertanke och självrannsakan. Jag tror nu att det är en sak jag skulle ha 
velat utforma annorlunda. Framställningen avslutas med ett längre avsnitt Hur argumenterade 
simskolans pionjärer? där jag ”hackat upp” och återgivit den reklambroschyr som Upsala Sim-
sällskaps stiftare, Grahl, distribuerade i staden inför simskolans start år 1814. Den broschyren är 
så vackert skriven och så innehållsrik att den ograverad borde ha fått tala för sig själv. Jag har 
dock tagit den som en utgångspunkt för ett antal utflykter i historiens tassemarker. Den läsare 
som vill ha en litterär skönhetsupplevelse kan med fördel börja med att läsa broschyrens text, och 
bortse från mina interfolierade utvikningar. Den finns på sidorna XX-xx och är där satt med 
avvikande stil och styckena är av mig numrerade från 1–19. Flera av dessa redovisas och 
diskuteras även i den löpande texten. 
 
Uppsala den 20 december 2003 
 
Leif Lundberg 
 
 

  

                                                             
* En hel del av detta arkivmaterial, även åtskilligt äldre tryck, samt underlaget till statisktikdiagrammen, har jag 
samlat i kopieform. Kontakta mig gärna: Leif Lundberg,  Noreens väg 62,  752 63  UPPSALA  
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Upsala Simsällskap stiftades år 1796 av Jöns Svanberg 
 
 
Att Upsala Simsällskap stiftades år 1796 av Jöns Svanberg framstår sedan många år som ett 
oomkullrunkeligt faktum. Uppgiften om detta välbekanta stiftelseår finner vi i ett stort – ett 
mycket stort – antal skrifter och framställningar. I detta kapitel redovisas först ett antal väl-
renommerade uppslagsverk, sedan några skrifter utgivna av Uppsala stad, därefter ett antal idé-, 
idrotts- och vetenskapshistoriska framställningar och slutligen sällskapets egna jubileumsskrifter. 
Den här genomgången kan självfallet inte göra anspråk på fullständighet, och som regel tar redo-
visningen formen av en kronologisk kräftgång. 
 
 
Uppslagsverk 
 
Nationalencyklopedin, här aktuella band från 1995 och 1996, ger under följande, med fet text 
angivna uppslagsord, nedanstående upplysningar. 

Upsala simsällskap Sveriges äldsta ännu existerande idrottsförening, bildad 1796 av Jöns Svanberg. 
(Bd 19, sid 92) 

Simsport Världens äldsta simförening är Upsala simsällskap, grundat 1796 av Jöns Svanberg. (Bd 16, 
sid 456) 

Svanberg, Jöns I Uppsala verkade han tidigt för att främja simning och bildade 1796 det mönster-
bildande Upsala simsällskap. (Bd 17, sid 447) 

I sak samma uppgifter finner vi i Bra Böckers Lexikon från år 1986. 
Upsala Simsällskap stiftades 1796 av Jöns Svanberg och är världens äldsta simklubb. Den har varit 
föregångare i fråga om simundervisning och simidrott och var den klubb som införde simpromotionen. 
(Bd 24, sid 64) 

Bonniers Lexikon från 1966 säger samma sak. 
Upsala simsällskap, världens första simklubb, stiftad 1796 av Jöns Svanberg. U[psala Simsällskap] 
införde simpromotionen och har haft grundläggande betydelse för svensk simundervisning och sim-
idrott. (Bd 14, sp 1127) 

Svensk uppslagsbok, 2 uppl, (1953, 1954) ger på motsvarande sätt följande uppgifter om grundare 
och år. Uppsala simsällskap är där upptaget som ett eget uppslagsord, men vid detta finner vi 
endast en hänvisning till ”simning” och under detta och ett par andra uppslagsord läser vi: 

Simning Redan 1796 hade mag. (sedermera prof.) Jöns Svanberg bildat Uppsala simsällskap, den 
första svenska sammanslutningen med syfte att främja utbildningen i s[imning]. (Bd 25, sp 1177) 

Simsällskap Det första s[imsällskapet] bildades i Uppsala 1796. (Bd 25, sp 1198) 

Svanberg, Jöns S[vanberg] var pionjär för simidrotten i Sverige och stiftade 1796 Uppsala sim-
sällskap. (Bd 28, sp 2) 

Nordisk familjeboks sportlexikon, (nedan förkortat NFSL) från åren 1938–1946, innehåller många 
och initierade och inte minst historiskt orienterade artiklar om sport – som ju titeln utlovar – men 
sport taget i en mycket vid bemärkelse och som i sig innefattar mycket av sådant som idag brukar 
benämnas motion eller friluftsliv och sådant som faller utanför begreppen, t ex Noshörningsjakt. 

Simning  År 1787 kom Jöns → Svanberg som student till Uppsala, alltså samma år som Patriotiska 
Sällskapet utlyste sin pristävlan i simfrågan. Hans intresse för simningen, som torde ha väckts tidigare, 
stimulerades givetvis av den diskussion som fördes. Enligt traditionen skall han redan vid denna tid ha 



 9 

samlat sina kamrater till simövningar, men först 1796 tog han det epokgörande initiativet till → Upsala 
Simsällskaps bildande. (Bd VI, sp 217-18) 

Pilarna i det ovan återgivna utdraget innebär hänvisningar till andra uppslagsord, och under 
Svanberg, Jöns upprepas, dock med något avvikande ordval, uppgiften om att han 

grundade 1796 Upsala Simsällskap samt anordnade s. å. den första simpromotionen i Sverige (Bd VI, 
sp 728). 

och efter nästa pilhänvisning: 
Upsala Simsällskap, stiftat 1796 av dåvarande docenten, senare professorn Jöns → Svanberg, är en av 
världens äldsta sammanslutningar i världen för idrott och den första för simning. (Bd VI, sp 1153) 

Den här översikten av lexika och uppslagsböcker skulle kunna fortsätta ett bra tag till.1 Syftet har 
dock endast varit att visa eller belägga att uppfattningen att Upsala Simsällskap stiftades av Jöns 
Svanberg år 1796 är djupt rotad och ofta upprepad. Framställningen avslutas med de två sista 
upplagorna av Nordisk Familjebok, först 3 uppl från 1932, där det heter. 

Simning Det första simsällskapet i världen är Uppsala simsällskap som stiftades av sedermera prof. 
Jöns Svanberg 1796 (s 882). 

Andra upplagan (1917, Uggleupplagan) innehåller samma uppgifter men nämner även, s.v. 
Simsällskap och med verbala osäkerhetsmarkörer, ”det andra”. 

Simidrott Det första simsällskapet i världen … är Uppsala simsällskap som stiftades av Jöns Svanberg 
1796 (Bd 25, sp 564). 

Simsällskap Uppsala simsällskap, den äldsta ännu existerande idrottsorganisationen i världen stiftades 
1796 af Jöns Svanberg som s. å. även anordnade den första simpromotionen … . Det andra 
simsällskapet i ordningen torde ha varit Karlfors simsällskap, i Värmland som fanns 1819 och s. å. 
hade simpromotion. (Bd 25, sp 598. Uppgiften om Karlfors simsällskap berörs något i not 129 nedan.) 

 
 
Några skrifter utgivna av Uppsala stad    
 
Under denna rubrik tar jag upp tre skrifter där uppgiften om Upsala Simsällskap, Jöns Svanberg 
och 1796 finns med. I Uppsala stads historia, IV, Uppsala under de dominerande landshöv-
dingarnas tid, Bilder från åren 1786–1862 av Herbert Lundh (1977) framhåller författaren, i sin 
redogörelse för diskussionen om skolpolitiken, och kombinerat med en våghalsig hypotes om 
”impulser” mellan Jöns Svanberg och G A Silverstolpe, att det finns 

anledning erinra om att Uppsala simsällskap, enligt uppgift det äldsta i världen, tillkom just vid denna 
tid (1796). (s 232) 

                                                             
1 Se t ex Svenskt Föreningslexikon, s.v. Uppsala Simsällskap, Lindblads Lexikon s.v. Simpromotion. 
Stora Focus (1989) faller lite grann utanför ramen för där säger man bara, s.v. simpromotion, att 
sådana ”har ordnats sedan 1796 och anspeglar ursprungligen på de akademiska promotionerna” men 
ingenting om Uppsala och Jöns Svanberg ( Bd 12, s 27).  Per Gustaf Berg anger dock korrekt årtal i sin 
sammanställning Svenska ordnar, sällskaper och föreningar, m. m. I förordet (s VIII) skriver han att 
”Sim-sällskaper började 1813 att bildas, då ett sådant kom till stånd i Upsala samt efterföljdes 1814 af 
ett dylikt i Wisby”.  I texten (s 292) anger han dock indirekt år 1803 som ursprungligt stiftelseår 
genom att skriva: ”År 1813 upplifvades i Upsala ett tio år förut af unga studerande stiftat simsällskap.” 
Bergs källa till uppgiften om 1813 [och 1803] torde vara Lars Johan Hiertas Sjelf-biografiska 
anteckningar, se nedan vid not xx.ange notens nummer Se även Svenska män och kvinnor, bd 7, 
Stockholm 1954, s 345–346. 
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Och i sin redogörelse för frågor om hygienen och vattenförsörjningen, där Fyrisån var en viktig 
källa, nämner Lundh 1804 års bad- och simförbud (se nedan, 114–115) och konstaterar att: 

Tydligen var magistraten helt okunnig om att docenten Jöns Svanberg tillsammans med några lika-
sinnade nyligen (1796) i Uppsala bildat världens äldsta ännu existerande simsällskap ... . (s 403; 
Lundhs källa synes ha varit US 1946) 

Uppsala stads historia, VI:3, Ur Uppsala-idrottens historia, av Aron Bergmark (1983) konsta-
terar kort och gott: 

År 1796 stiftades Uppsala Simsällskap av en studerande vid universitetet, sedermera professorn i 
matematik och astronomi Jöns Svanberg, bördig från Nederkalix i Norrbotten. Han hade som ung 
pojke upplevt hur ryska krigsfångar simmade ”hundsim” i älven. Svanberg samlade en grupp studie- 
och nationskamrater vid Sandkällan där bäcken från Geijersdalen rann ut i Fyrisån och startade där en 
simskola, som avslutades i vedertagna akademiska former med bekransning av promotor och 
promovendi  (s 11-12; uppgiften om 1796 upprepas på s 21). 

Jöns Svanberg har även – först år 1950 – fått en liten gata i Uppsala uppkallad efter sig. Om 
denna skriver Mats Wahlberg i Uppsala stads historia, IX:1, Uppsalas gatunamn, s 222: 

Svanbergsgatan 1950. … namnet åsyftar den kände astronomen och matematikern professor Jöns 
Svanberg (1771-1851), verksam bl a vid universitetets astronomiska observatorium. Han ivrade också 
för simkunnandet och grundade 1796 Upsala Simsällskap, världens äldsta simklubb. Svanberg 
utnämndes 1830 till teol. dr, avgick 1841 från sin professur i matematik och slutade sina dagar som 
kyrkoherde i Alunda socken, som han tidigare fått som prebende.  

 

 

Idé-, idrotts- och vetenskapshistoriska framställningar 
 
I vilken utsträckning uppgifterna om Upsala Simsällskap och Jöns Svanberg och årtalet 1796 
kommit att ingå i akademiska avhandlingar och andra historiska framställningar har – på grund 
av materialets omfång – självfallet ej kunnat undersökas systematiskt. Jan Lindroth, Idrottens väg 
till folkrörelse, Studier i svensk idrottsrörelse till 1915 (1974) behandlar ingående en i kronolo-
gisk ordning uppställd förteckning över ”alla kända, före 1890 stiftade föreningar” i NFSL (Bd 6, 
sp 815-822). Jan Lindroths fortsatta framställning bygger även på ett par andra källor, och han 
konstaterar att de 

presenterade källorna tar givetvis inte upp landets samtliga idrottsföreningar, kanske inte ens majori-
teten. Sannolikt har den tidiga idrotten innefattat en stor och vildvuxen föreningsflora, där den enskilda 
föreningen ofta haft kort varaktighet och helt fristående ställning (s 55). 

Under rubriken ”föreningarnas uppkomst och utveckling” skriver Jan Lindroth vidare: 
De tidigaste föreningarnas uppkomst framgår av sportlexikonets förteckning (tabell 2 [i Lindroths av-
handling s 86]). ... T.o.m. 1850 redovisas endast nio [i Lindroths tabell nr 2; sportlexikonets samman-
ställning innehåller ca 50] föreningar, alla specialföreningar för simning. Stiftelseåren är relativt jämnt 
fördelade fr.o.m. bildandet av den första, Uppsala simsällskap. Det tillkom redan 1796 på initiativ av 
den framstående Uppsala-matematikern Jöns Svanberg och brukar betecknas som världens äldsta 
simförening. Sällskapet blev normgivande för senare simföreningar, såg simkunnighet som 
huvuduppgiften och omgav sin verksamhet med ett promotionsritual efter akademiska förebilder. 
Tävlingsinslaget i dessa simföreningar var länge starkt tillbakasatt (s 60). 
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Parentetiskt kan här nämnas att sammanställningen i NFSL inleds med Livskvadronen2 vid årtalet 
1735 och som tvåa kommer Upsala Simsällskap 1796.  
 Jan Lindroth har även i sin nästa bok, När idrotten blev folkrörelse (1975), med några ord 
berört Upsala Simsällskap. Så här skrev han då: 

[Under 1800-talets början] saknades frivilligt organiserade föreningar. Sådana förekom dock tidigt för 
en speciell gren – simning. Pionjärföreningen är Upsala Simsällskap, grundat 1796 av matematik-
professorn Jöns Svanberg. Det har ofta åberopats som en av världens äldsta bestående idrottsföreningar 
(s 20). 

Jan Lindroth har slutligen, tillsammans med K. Arne Blom, i boken Idrottens historia, Från 
antika arenor till modern massrörelse, ytterligare några ord att säga om Upsala Simsällskap. 

   Bäst grepp har man om den första och länge enda föreningen, Uppsala simsällskap från 1796, en av 
världens äldsta i sitt slag. Målet var simkunnighet och livräddning. Man omgav sig med akademisk 
ritual enligt vilket medlemmarna efter avlagda prov lagerkröntes och promoverades till simmagistrar. 
Anknytningen till universitetsvärlden är uppenbar. Däremot ägnade man sig inte åt tävling och 
utvecklat prestationstänkande. Praktisk nytta och rituell procedur stod i centrum för intresset, medan 
den moderna tävlingsidrottens former ännu saknades (s 138). 

 
Henrik Sandblad, i Olympia och Valhalla, Idéhistoriska aspekter av den moderna idrotts-
rörelsens  framväxt, betecknar Upsala Simsällskaps tillkomst som remarkabel och kopplar den 
till ett par osäkra hypoteser. 

Det mest remarkabla som nu skedde var att i Uppsala den unge studenten Jöns Svanberg, senare 
Vetenskapsakademiens astronom och professor i matematik, som tidigt tycks ha varit simintresserad 
startade simövningar för kamrater. Anslutningen ledde till att han 1796 som docent stiftade Upsala 
Simsällskap, det första i världen och Sveriges äldsta ännu existerande (s 33). 

Samme Sandblad har i en liten uppsats, Läkaren Arvid Faxe, En pionjär för svensk simsport,  i ett 
par formuleringar antytt ytterligare förklaringar till Upsala Simsällskaps tillblivelse. Patriotiska 
sällskapets pristävling 1787 om bästa metoden att lära ungdomar simma har 

inte utan fog förmodats ha gett en impuls till den unge docenten Jöns Svanberg, när han till följd av ett 
tidigt simintresse stiftade sällskapet i Uppsala (s 66). 

Längre fram i Sandblads text synes dock ”impulsen” preciseras till ”Faxes förslag om simnings-
gillen” och detta förslag har ”givit uppslaget åt Jöns Svanberg att stifta Upsala Simsällskap 
1796”. Sandblads i sina formuleringar ådagalagda försiktighet lyser dock stundtals helt med sin 
frånvaro. Så säger han bl a, och utan tveksamhet: 

Även Faxes tanke på ”belöningar eller hederstecken” upptogs av Svanberg, när han i sällskapet strax 
införde simpromotionerna med deras kransar. 

Sandblads genomgång av och redogörelse för den tidiga debatten om och argumentationen i 
simningsfrågan är både grundlig och upplysande. Hans kopplingar mellan detaljer i denna och 
Upsala Simsällskaps tillblivelse och detaljer i detta sällskaps tidiga historia framstår dock som en 
räcka obekräftade hypoteser. 
 Den här översikten, som lätteligen kunnat göras mycket längre, avslutas med ett litet utdrag ur 
Torgny Nevéus bok, En akademisk festsed och dess utveckling, Om promotioner vid Uppsala 
universitet, s 154. 
                                                             
2 Ett litet rättfärdigande till Lindroths uteslutning av Livskavadronen ger Henrik Sandblad genom att skriva att man 
har ”betecknat” den som Sveriges första idrottsförening men framhåller att den ”var alldeles för exklusiv och aristo-
kratisk i ett äldre tidevarvs anda för att kunna jämställas med senare tiders idrottsföreningar”. Se vidare Olympia och 
Valhalla,  s 22 kolla sid numret, not 11 och där anförd litteratur. 
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Uppsalaprofessorn Jöns Svanberg, verksam i slutet av 1700-talet, ivrade för utbredandet av ”den 
särdeles välgörande simkonsten” och bidrog till att starta världens äldsta fungerande idrottsförening, 
Uppsala simsällskap, år 1796. Han valde de former han kände till från akademin, bekransade först sig 
själv och sedan de kamrater och elever, som uppfyllde fordringarna. 

 
 
Något om Jöns Svanberg 
 
I framställningen och citaten ovan har vi mött några av Jöns Svanbergs varierande titlar, magis-
ter, docent och professor, men hans vetenskapliga gärning har endast antytts eller skymtat förbi. 
Här är inte platsen att ånyo göra reda för den. Det har gjorts i flera andra sammanhang och den 
intresserade läsaren hänvisas i första hand till Sten Lindroths Kungl. Svenska Vetenskaps-
akademiens historia 1739–1818. Där skriver Lindroth, en passant och smått raljerande att: 

Om Jöns Svanbergs vetenskapliga kompetens kunde sålunda ingen tvekan råda, han var ett vackert 
löfte, hade väl dessutom redan börjat utveckla några av de ”älskvärda egenheter”, för vilka han senare 
blev bekant. I vart fall kom han på idén att lära uppsalastudenterna simma och stiftade 1796, innan han 
kallades till Stockholm, det anrika Uppsala simsällskap, där promovendi högtidligen bekransades med 
näckrosor. (Bd 2, Tiden 1783–1818, s 47) 

Den senaste, och fylligaste, redogörelsen för Svanbergs vetenskapliga insatser ges dock av Sven 
Widmalm i avhandlingen Mellan kartan och verkligheten, där den andra lapska, av Svanberg 
ledda, gradmätningsexpeditionen utförligt behandlas. Denna bok är för övrigt en av de få, kanske 
den enda, där Svanbergs liv och gärning avhandlas, men ej sammankopplats med Upsala Sim-
sällskap.  
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Sällskapets egen historieskrivning hävdar 1796 
 
 
Självfallet har sällskapet självt vårdat3 sin historia, och detta har bl a skett genom att man från 
och med mitten av 1800-talet givit ut en rad jubileumsskrifter, med 25-årsintervall och räknat 
från 1796 (1996, 1971, 1946, 1921, 1896, samt den första, dock ej efter jämt 25-årsintervall, 
”jubileumsskrift” 1859).  
 
 
Upsala simsällskap på nätet 
 
Vi inleder dock detta avsnitt om sällskapets egen historieskrivning med ett utdrag från den 9 maj 
2000 ska datumet uppdateras, länken kopierades in den 29 maj 2015 ur dess hemsida. 
(http://www2.idrottonline.se/UpsalaSimsallskapSimidrott/OmUpsalaSimsallskap/Varhistoria/)*  
 
Dess äldsta historia har där tecknats av Arne Pettersson och den framställs på följande sätt: 

Jöns Svanberg, bondson från Nederkalix, blev student i Upsala 1787, och som 23-åring utsågs han år 
1794 till docent i matematik vid Uppsala Universitet.           
 Simkonsten var vid denna tid praktiskt taget obefintlig. Rörelser ute i landet fanns dock för att rätta 
till detta missförhållande. Jöns Svanberg, stark i både tanke och handling och med ett starkt patos 
rörande problemet, bildade år 1796 tillsammans med några likasinnade akademiker Upsala Sim-
sällskap. Svanberg blev den självskrivne ledaren och den drivande kraften.       
 I en slags viljeinriktning arrangerade Svanberg samma år den första simpromotionen med den 
akademiska promotionen som förebild. Som promotor bekransade Svanberg först sig själv, hans 
kamrater blev magistrar och de unga eleverna blev kandidater. Därmed hade han angivit färdriktningen 
för simkonstens utveckling i landet. Och simningen hade fått en viss status samtidigt som den 
akademiska ritualen utsattes för en lätt drift. Möjligen avsiktlig – Svanberg var en stridbar kraft i de 
akademiska kretsarna.                       
 Redan under Sällskapets första år trädde Jöns Svanberg i tjänst som vice sekreterare vid Kungl. 
Vetenskapsakademien. Detta fick till följd att verksamheten snabbt avtog och hotades att mötas av 
”sotdöden”. Visserligen fanns sällskapet kvar som sammanslutning, dock endast passivt verkande i en 
”fördjupande och kamratlig tillvaro”. 

 
 
Jubileumsskrift 1996 
 
                                                             
3 ”Vårdat” är dock en sanning med en viss modifikation. Den 7 januari år 2003 hade Upsala Simsällskap en 
hemsida med följande text: 

 
Sveriges äldsta Idrottsförening fyller 200 i år. 

En dag för 200 år sedan gick ett gäng studenter ner till Fyrisån för att bada. Väl i vattnet kom en av dem, Jöns Svanberg, 
på idén att starta en simskola. Han ville ”lära svenska folket av med att drunkna” 
 
Tillsammans med sina simmarkamrater bildade Svanberg Sveriges första idrottsförening som fick namnet Upsala 
Simsällskap. 
 
Så föddes alltså Upsala Simsällskap, förkortas US, och som firar 200 års jubileum i år. Kanske är det till och med 
världens äldsta idrottssammanslutning, men därtill är bevisen allt för svaga. 
 

* Den 7 januari 2003 kunde texten ej återfinnas under ovan angiven adress, men väl under 
http://www.upsalasim.nu/verksamhet/historia.htm 
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Även bland de tryckta jubileumsskrifterna gör vi här en kräftgång och börjar med den senaste, 
den som utgavs vid tvåhundraårsjubileet år 1996. I titeln på denna ingår namnet, åldern och inter-
vallet: Upsala Simsällskap 200 år 1796–1996.4 På flera ställen i denna, och med något varierande 
formuleringar, upprepas uppgifterna om Jöns Svanberg och 1796. Kapitlet ”Upsala Simsällskap 
1796–1896” med underrubriken ”skildrat mot bakgrunden av en bit svensk och allmän historia” 
av Staffan Hasselberg inleds med följande målande stycke och på många håll i skriften upprepas 
uppgifterna om Upsala Simsällskap, Jöns Svanberg och 1796. Några belägg eller källhän-
visningar ges normalt inte. 

1796 skedde ett par händelser, som rör vattnet i vårt land och som skulle få betydelse för lång 
tid framöver. Den ena var Vild-Hussens banande av ny älvfåra för Indalsälven, ett drama som 
skapade både Döda fallet och Ragunda bottnar. Den andra var en mer stillsam, idyllisk 
händelse, nämligen bildandet av Upsala Simsällskap, världens nu äldsta simförening, vilket 
snart ledde till simkonstens och så småningom den ädla simhopparkonstens utbredning i vårt 
land. (US 1996, s 25) 
   Grunden till detta ... hade docenten?, sedermera professorn i matematik och astronomi,  
Jöns Svanberg lagt när han år 1796 stiftade Upsala Simsällskap. (US 1996, s 9, förf  Stig 
Strömholm) 
Det är med stor ödmjukhet vi i denna jubileumsskrift gått till att skildra Upsala Simsällskaps 
unika historia från 1796 fram till nutid. (US 1996, s 11, förf Staffan Hasselberg och Arne 
Pettersson) 
Den första av dessa [simföreningar] var Upsala Simsällskap, bildat 1796 och som anses vara 
en av världens äldsta idrottsföreningar alla kategorier, och som mer eller mindre livaktig 
dock funnits som förening i 200 år 1996. (US 1996, s 19, förf Gunnar Werner) 
   Som 16-åring började Svanberg studera vid Uppsala universitet och redan 1794 blev han 
docent i matematik, varefter han två år senare kallades till vice sekreterare vid veten-
skapsakademien. Samma år var han den drivande kraften då Upsala Simsällskap bildades. 
(US 1996, s 23, förf Erik Tobé) 

Framförallt är 1796 det år då Upsala Simsällskap grundades av ovannämnde Jöns Svanberg. 
(Ibid, s 26) 

Svanberg började redan vid sin ankomst till Uppsala att försöka intressera sina kamrater för 
simkonsten samt även att meddela undervisning i dess utövning från 1788. 1796 stiftade 
alltså Svanberg Upsala Simsällskap och höll den första simpromotionen som gick så till, att 
han först bekransade sig själv och sedan sina tio kamrater och elever. (Ibid, s 27) 

När Upsala Simsällskap år 1796 hade bildats, firades denna tilldragelse med en promotion. 
(US 1996, s 73, förf Arne Pettersson) 

Även om simundervisning sporadiskt förekommit i Sverige från mitten av 1700-talet var det 
först och främst i och med bildandet av Upsala Simsällskap 1796 som ”den särdeles väl-
görande simkonsten” fick verklig utbredning i landet.          
 Samma år avhölls den första svenska simpromotionen i Uppsala. Simsällskapets stiftare  
Jöns Svanberg belönade då tio promovendi för deras färdigheter i simning genom att be-
kransa dem med vita näckrosor. (US 1996, s 85, förf Lars-Olov Österström) 

Alla [simmärken] torde dock ha sitt ursprung i den propagandavåg för simning, som sattes 
igång genom Sällskapets tillblivelse och 1796 års promotion. (Ibid, s 85 & 87) 

 

                                                             
4 Nedan förkortad US 1996. 
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Jubileumsskrift 1971 
 
1971 års jubileumsskrift fick också den sin titel efter det intervall under vilket sällskapet förut-
sattes ha funnits: Upsala Simsällskap 1796–1971.5 Även här finner vi, på flera ställen, uppgif-
terna om att Jöns Svanberg år 1796 stiftade Upsala Simsällskap. 

[Bild med bildtext:]  Jöns Svanberg Upsala Simsällskaps stiftare, föddes år 1771 i Nederkalix 
socken i Norrbottens län. Student sedan år 1787 vid Uppsala universitet inledde han 1788 
simövningar i staden, vilket år 1796 ledde till bildandet av Upsala Simsällskap. Samma år 
utnämndes Jöns Svanberg, med placering i Stockholm, till Kungl. Vetenskapsakademiens 
vice sekreterare. Återkommen till Uppsala år 1811, därtill av universitetet kallad att 
upprätthålla en professur i matematik, utsågs han till Upsala Simsällskaps direktor och 
promotor, en befattning som han innehade till sin död år 1851. (US 1971, s [2]) 
... Jöns Svanberg ... när han som student kom till Uppsala, och tillsammans med några 
likasinnade stiftade ... år 1796 Upsala Simsällskap där han blev den självskrivne ledaren.  
 En simskola startades, och redan stiftelseåret arrangerades den första simpromotionen. 
(US 1971, s 16, förf Arne Pettersson) 

 
 
Jubileumsskrift 1946 
 
1946 års jubileumsskrift, som utgavs vid 150-årsjubileet, har å omslaget och som smutstitel 
föreningsnamnet och tidsintervallet, Upsala Simsällskap 1796–1946 medan titelsidan bär 
följande: Upsala Simsällskap Minnesskrift jämte matrikel 1922–1946 utgiven vid dess hundra-
femtioårsjubileum 1946.6 Den säkerhet – för att inte säga tvärsäkerhet – som utmärkt de ovan 
anförda skrifterna ersätts i denna jubileumsskrift på några ställen med verbala osäkerhets-
markörer. Det tidigare otvetydigt fastställda stiftelseåret 1796 ”sättes” här, och vi ska senare 
(nedan s 30 f) något diskutera innebörden därav. Så här skrev man år 1946: 

   Stiftelseåret för Upsala Simsällskap sättes till år 1796, det år då den första simpromotionen 
förrättades, men det är ganska troligt, att verksamheten i någon form existerat tidigare. 
Svanberg inskrevs vid akademien redan år 1787 och vistades därefter i Uppsala till år 1796, 
då han som Vetenskapsakademiens astronom bosatte sig i Stockholm. (US 1946, s 8, förf i 
den gamla utskriften står här något som jag ej kan tydaEinar Karsvik) 
Jöns Svanbergs verksamhet i Uppsala daterar sig från 1787, vilket årtal alltså kan sättas till 
den moderna svenska idrottens födelseår. Man kan, om man så vill, också välja 1796 ty då 
stiftades det första idrottssällskapet i Sverige, Upsala Simsällskap. (US 1946, s 13-14, förf 
Erik Bergvall) 

1794 ägde den första idrottstävlingen rum i Falun. Söndagen den 7 september avlades i 
”Noret utanför Herr Rådman Grens gård” prov i ”simmande, löpande och kastande”. Pris-
summan 10 riksdaler fördelades mellan trenne deltagare.          
 Uppsala kom näst i tur med den ofta skildrade promotionen 1796 – året för Upsala 
Simsällskaps stiftande. (US 1946, s 15, förf Carl R. Mörner) 

 

                                                             
5 Nedan förkortat US 1971. 
6 Nedan förkortat US 1946. 
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Jubileumsskrift 1921 
 
Sällskapets jubileumsskrift vid 125-årsjubileet, Uppsala Simsällskap 1879–1921,7 innehåller i allt 
väsentligt samma uppgifter. Där läser vi, i en sammanfattande översikt av simkonstens och 
Upsala Simsällskaps historia bl a att: 

I Sverige kom det första uppslaget från Uppsala. Här stiftades 1796 Uppsala simsällskap; här 
öppnades den första svenska simskolan; här meddelades den första rationella, metodiska sim-
undervisningen; här anställdes de första simpromotionerna. (US 1921, s 15, förf. Fredrik 
Lundberg) 

Vid sin ankomst till Uppsala som helt ung student 1787 företog han [Jöns Svanberg] sig 
därför att för denna konst [simkonsten] söka intressera kamrater och bekanta samt meddela 
undervisning i dess utövning. Detta verk bedrevs ock med framgång och hade till följd att 
Svanberg 1796 stiftade Uppsala Simsällskap. (US 1921, s 18, ibid) 

   Då Svanberg kommit så långt med sitt arbete, att han bildat Uppsala simsällskap, firades 
denna tilldragelse med en promotion. (US 1921, s 23, ibid) 

 
 
 
Jubileumsskrifterna 1896 och 1859 bygger på en tidningsartikel från 1858 
 
Simsällskapets två första jubileumsskrifter gavs titeln ”Matrikel”. Den första, Upsala Simm-
sällskaps Matrikel (1796–1859)8 utgavs år 1859 av K A Hellstén, sällskapets dåvarande simlärare 
och sekreterare. Den andra gavs ut år 1896 av sällskapets simlärare och allt i allo, O. Walfrid 
Eckman, Upsala Simsällskaps matrikel 1796–1896.9 Dessa två utgör dock icke några 
originaltexter, utan båda går i väsentliga stycken tillbaka på en historisk översikt som var införd i 
tidningen Upsala-Posten, nr 65, onsdagen den 18 augusti 1858.10 Den texten kom vidare att ingå 
i en liten skrift, med titeln Några Upplysningar om Sverges Simsällskaper och Simskolor, som 
simlärare Gustaf Larsson utgav i Jönköping år 1860.11 Denna text, i avskrift från Upsala-Posten 
(UP 1858), skall vi nu återge och även söka följa i dess vidare öden och äventyr. Ty den är källan 
till mycket av den historieskrivning som producerats om Upsala Simsällskap. Efter en redo-
görelse för promotionen detta år (se nedan s 145) skriver tidningen: 
 

12Simkonsten räknar icke särdeles höga anor i vårt kära fädernesland. I förra seklet var det en rar 
sällsynthet [US 1859, Larsson 1860 och US 1896 har här ”stor märkvärdighet”] att någon kunde 
simma, och framlidne prof. Jöns Svanberg, som i Uppsala och snart sagdt hela Sverige grundlade 
den allmännare öfningen av simkonsten, brukade ofta med en viss förtrytelse berätta, hurusom 
några ryske fångar, hvilka kunde simma, af svenskarne begapades såsom underverk, och detta, 

                                                             
7 Nedan förkortad US 1921. Titelsidan bär texten Uppsala Simsällskaps minnesskrift jämte matrikel 1897-1921 
utgiven vid dess hundratjugofemårsjubileum 1921. 
8 Förkortad US 1859, stundom benämnd ”Hellsten” eller ”Hellsten 1859”; märk även vacklande praxis rörande 
bruket av accenttecken vid hans namn. 
9 Förkortad US 1896, stundom benämnd ”Eckman” eller ”Eckman 1896”. Angående denna boks tillkomsthistoria, se 
nedan s xx-yy.vilken sidreferens är detta 
10 Förkortad UP 1858. 
11 Förkortad Larsson 1860. 
12 Markeringsnot. (Avsikten med dessa noter är endast att läsaren relativ enkelt ska kunna bläddra sig fram, eller bak, 
i texten, då vi senare får anledning att hänvisa till den.) 
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”ehuru de endast kunde simma hundsim”.13 Alltifrån sin tidigaste ungdom en varm vän av sim-
konsten och högt uppskattade fördelarne af hennes allmännare spridning, företog sig prof. 
J. Svanberg vid sin ankomst till Upsala, der han 1787 blef student, att för denna konst söka 
intressera kamrater och bekanta samt i hennes utöfning meddela undervisning. Detta bedrefs med 
den framgång, att 1796, då S. var filos. mag. och docent i matematiken, Upsala simsällskap af 
honom stiftades, samt den första simpromotion i Sverige anställdes, hvarvid så tillgick, att S. först 
bekransade sig sjelf och sedan 10 sina kamrater och elever. Men samma år flyttade S. 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 förtjänstfulle Gabriel Marklin 
började arbeta på hennes återupplifvande och även lyckades att 1807 anställa en promotion, vid 
hvilken han promoverade elfva elever.  
 

Följande, här med kursiv stil återgivna, stycke ingår icke i UP 1858; hos Hellstén i US 1859 har 
det fogats till texten i en not14, medan Eckman, i US 1896, och Larsson 1860 placerat det i den 
löpande texten. 
 
 

Hvilka simmprof 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 neml. inga simmprof voro faststälde, kan bevisas af den omständighet, att, då Gabriel Marklin 
1807 under Svanbergs bortavaro anställde en simmpromotion, hvarvid han promoverade 11 sina 
kamrater, han såsom villkor för den af vattenväxter flätade kransens erhållande ålade promovendi att 
från en på vattnet flytande, med ölbuteljer och glas försedd bordskifva fylla, och derefter, medan de 
ännu befunno sig i vattnet, tömma ett glas öl utan att det blefve ”vattenbemängdt”. 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.15  

 

 Imellertid återkom S. 1811 till Upsala såsom Math. inferior. professor vid universitetet, 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 äfven på sin höga ålderdom 
varje år reste in till Upsala från sitt 4 mil från staden belägna prebende-pastorat, Alunda, för att 
bevista simöfningarna och förrätta promotionerna. [Efterföljande stycke ingår endast i UP 1858.] 
 Efter 1813, då studenten, numera prosten C. G. Grahl var simlärare, och för hvilket år den förste 
tryckte katalogen öfver de promoverade är utgifven, hafva öfver 500 simmare erhållit den större 
belöningen samt omkr. 100 den mindre. Jubelmagisterkransen har under denna tid tilldelats 
stiftaren, professorn doktor Svanberg 1846, nuvarande direktorn professor Bredman 1852 samt 
adjunkten Marklin 1857. 
 
 

Ovanstående härrör, som framgått, ur den historiska översikt som ingick i UP 1858 och ur 
US 1859. Där anges ingen källa till uppgifterna, med undantag av att historien om den flytande 
bordskivan. I US 1859 säges den härröra från ”Marklins egen berättelse”.  
 Eckman har vidare i sin framställning, US 1896, uppdaterat beskrivningen av simskolans 
lokalisering enligt följande: 
 
                                                             
13 Markeringsnot. 
14 Texten i UP 1858 saknar uppgift om författare. Att Hellstén författat noten, dvs efterföljande stycke, torde vi 
kunna förutsätta.  
15 Markeringsnot. 
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(UP 1858 och US 1859) 
 
Simmskolan var vid dess 
början belägen vid det så 
kallade Sandgrundet å 
Kungsängen till år 1834, då 
hon, förnämligast i följd af 
den tilltagande ångbåtstrafi-
ken, flyttades till Svart-
bäcksån i grannskapet af 
Invalidhuset, hvarifrån hon 
1841 åter flyttades till det då 
nybyggda badhuset vid 
Svartbäckstullen. Sedan i 
fjol är skolan förlagd till den 
utanför nämnde tull ny-
anlagda badinrättningen, 
hvarest äfven undervisning 
af en simlärarinna lemnas åt 
fruntimmer … 
 
 
 

 

(Eckman i US 1896) 
 
Simskolan var i början belägen vid det s. k. Sand-
grundet söder om staden, där den lilla bäcken från 
Eklundshof faller ut i Fyrisån. De första under-
visningsåren 1812–14 meddelades undervisningen af 
läraren sittande i en liten eka och derifrån hållande 
stången med simgördeln. Brygga för simundervis-
ningen 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 tvenne stånd, som begagnades till afkläd-
ningsrum. Förnämligast tillföljd af den tilltagande 
ångbåtstrafiken flyttades simskolan 1834 till Svart-
bäcksån ofvan Invalidhuset vid den s. k. Lerviken. 
Badinrättningen var äfven der lika primitif och 
utgjordes af det naturliga badstället samt stånd på 
stranden. Derifrån flyttades skolan 1841 till det 
nybygda, på tunnor flytande badhuset vid Svart-
bäckstull, der nu gångbron förbinder östra och vestra 
delen af skolgatan. Sedan 1857 är den förlagd till den 
utanför nämnda tull anlagda badinrättningen, som 
tvänne gånger, 1878 och 1896 genomgick betydande 
ombyggnad … 

 
En parallelläsning visar här tydligt vad som är Eckmans tillägg och om vad som är ”avskrift”. 
Följande lilla stycke är dock unikt för UP 1858, och ingår icke i de senare ”avskrifterna”. 
 

Den största simpromotionen i Upsala egde rum 1852, då 42 personer promoverades, 28 till 
magistrar och 14 till kandidater, den dernäst största hölls 1857, då 23 magistrar, 10 kandidater och 
en jubelmagister promoverades. 
 

Efterföljande stycke är, med smärre språkliga differenser, gemensamt för UP 1858, US 1859 och 
US 1896. 
 

16Från Upsala spred sig snart genom de derstädes promoverade simkonsten till alla delar av riket 
och simskolor inrättades i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Linköping, Wisby, Westerås m. fl. 
städer, der de första simlärarne vanligen från Upsala utgått. De flesta af dessa simsällskaper hade 
ock invalt prof. Doktor Svanberg till sin direktor, som hvarje år från olika håll fick mottaga diplo-
mer till underskrift.  
 

Följande stycke är även det unikt för UP 1858. Det innehåller ingen historieskrivning om Upsala 
Simsällskap; texten är snarast argumentatorisk och återges här främst av fullständighetsskäl. 
 

Numera har simkonsten vunnit den allmänna utbredning, att hon anses utgöra en beståndsdel, 
hvilken ej får försummas, af gossars och ynglingars uppfostran. Allmänt erkännes ock, att någon 

                                                             
16 Markeringsnot. 
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allsidigare gymnastik eller något bättre medel att utveckla och stärka kroppskrafterna icke gifves. 
På senare tider har man börjat att åt denna konst inrymma en plats äfven i flickors uppfostran, och 
det torde ej dröja länge innan det täcka könet mera allmänt egnar denna helsosamma och nyttiga 
öfning den uppmärksamhet hon så väl förtjenar. För vinnande av detta mål vore utan tvifvel ingen 
väg genare, än att äfven flickorna anställde offentliga simpromotioner. Derigenom vunne den goda 
saken för sig ett allmänt anseende, man blefve åskådligt öfvertygad derom, att äfven fruntimmer 
kunde simma, simkonsten blefve modern och populär, och hvad inga föreläsningar om hennes 
mångfaldiga fördelar kunde åstadkomma, skulle det lefvande exemplet verka. 
 
 

Det avslutande avsnittet i den historiska översikten i Upsala-Posten utgörs av en samman-
ställning av simlärare och, från 1855, simlärarinnor. Här synes ”avskrivarna” Hellstén (i 
US 1859) och Eckman (i US 1896) ha haft vissa problem och vi ska något titta på hur de löst 
dessa. Vi börjar med UP 1858, och lägg märke till att texten innehåller orden ”Upsala Simskola”, 
”stiftelse” och ”anställde”, samt årtalet ”1788”. 

 
Från Upsala Simskolas stiftelse, intill närvarande tid, hafva följande personer varit anställde såsom Simlärare: 
Från 1788 till 1796 hr Jöns Svanberg, 1805–9 Gabriel Marklin, 1813–14 Carl Gust. Grahl, 1815–17 Joh. Gust 
Höjer, 1818–20 C. M. A. Sjögreen,  – – –  1855–1858 Knut Alfr. Hellsten. (UP 1858) 
 

Hellstén har i US 1859 ändrat ”Upsala Simskola” till ”Upsala Simmsällskap”. Ordet ”stiftelse” 
liksom årtalet ”1788” står kvar. Vidare har Anders Fryxell tillkommit som simlärare och Hellstén 
har även uppdaterat uppgiften om sig själv. 
 

Från Upsala Simmsällskaps stiftelse, intill närvarande tid, hafva följande personer här varit anställde såsom 
Simmlärare: 
från år 1788–1796 Jöns Svanberg 
   ”   ”  1805–1809 Gabriel Marklin 
   ”   ”  1813–1814 Carl Gust. Grahl 
   ”   ”  1815–1816 Anders Fryxell 
   ”   ”  1817 – – – Joh. Gust Höjer 
   ”   ”  1819–1820 C. M. A. Sjögreen 

 – – – 
   ”   ”  1855–1859 Knut Alfr. Hellstén 
 
 

Eckman slutligen, har i US 1896 behållit ”Upsala Simsällskap”, ”stiftelse” och årtalet ”1788”. 
Han har vidare ändrat ”anställde” till ”varit”, samt, efter påpekande från Fryxell i brevet till 
Larsson som vidarebefordrats till Uppsala, infört ytterligare en simlärare, Nils Jacob Sillén. 
 

Från Upsala Simsällskaps stiftelse intill närvarande tid hafva följande personer varit: … 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 
 – – – 
1855–1859  Knut Alfr. Hellstén 
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Här är inte platsen att närmare utreda de tidigaste simlärarnas namn, antal och ”anställnings-
form”, om Upsala Simskola stiftades år 1788 eller om Upsala Simsällskap stiftades samma år. 
Det vi här ovan bevittnat har varit lösningsförslag till, problem vid, detaljer i och resultat av 
utformningen av Upsala Simsällskaps historia, en konstruktion som dock aldrig blivit riktigt 
koherent och där källorna knappast alls redovisats.  
 

* 
 

Sällskapet egen historieskrivning, att det stiftades år 1796 av Jöns Svanberg, har som vi sett 
upprepats i alla sex jubileumsskrifterna. Den centrala punkten – om stiftare och stiftelseår – har 
dock flera gånger ifrågasatts och förnekats, och alternativ har icke saknats. Invändningarna och 
alternativen, som vi nu ska behandla, har dock icke avsatt några spår i den egna historie-
skrivningen utan de har negligerats, eller – som vi strax ska se – förvanskats. 
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1796 som stiftelseår ifrågasätts i Aftonbladet 1859 
 
Den historieskrivning som här ovan relaterats kom redan året efter ”grundtextens” (UP 1858) 
publicering att ifrågasättas och det skedde i en artikel som var införd i tidningen Aftonbladet 
den 11 mars 1859.17 Artikeln saknar signatur eller undertecknare och den har noteringen 
”Insändt”. Det framgår således inte vem som skrivit den, men vi ska något diskutera en som jag 
tror rimlig kandidat. Det som här nedan återges är alltså en avskrift ur AB 1859. Läsningen 
försvåras av att den artikeln delvis består av citat eller utdrag ur andra tidningar och även ur AB 
självt. Jag uppmanar därför läsaren att hålla huvudet kallt och läsa långsamt. Inom hakparenteser 
har jag infogat ett antal klarlägganden, kanske några förnumstigheter samt ett antal språkliga 
påpekanden. Flera i texten insatta notsiffror tjänar endast som markeringar, markeringar som 
längre fram kommer till användning då vi får anledning hänvisa till denna text. 
 
 
”Denna åsigt vill historien ej godkänna” och ”tarvar någon jemkning” 

 
18Uti Aftonbladet N:o 190 infördes sistlidet år ur Upsala-Posten [1858-08-18, nr 65] en först nyligen 
tillfälligtvis bemärkt historik över simkonsten, hvars anor der mindre riktigt [AB mindre noggrannt] 
uppgifvas. – – – Upsala-posten yttrar: ”Simkonsten räknar icke särdeles höga anor i vårt kära 
fädernesland”. Denna åsigt vill historien ej godkänna. Hon intygar att våra förfäder egnade sig åt 
vikingalifvet och voro lika hemmastade uti böljan som på böljan. Heraf vill det synas, att sim-
konsten kan härleda sina anor ända upp till sjelfvaste Oden, och följaktligen att hon är allt någor-
lunda högboren. Visserligen blef hon efter förändrat lefnadssätt vida mindre hyllad, men det låg lik-
väl i sakens natur att hon skulle fortlefva, ty der ett uppfriskande bad erbjuder sig, har ungdomen 
det aldrig försakat, och lika ofelbart, måste då simöfningar deraf blifva en följd, synnerligast der, 
hvarest de efter hand uppkommande läroverken voro närbelägna intill tjenliga badställen. Efter 
olika nationallynnen hängaf sig dock ungdomen mer eller mindre åt dessa öfningar. Därföre var det 
företrädesvis från Norrland och Wermland, som i simning öfvade studerande ankommo till Upsala, 
och bland dem fanns väl ingen som blottställde sig för åtlöje medelst ett otympligt s. k. ”hundsim”, 
hvilken afart bland allmogens barn somligstädes var gängse. 
 Upsala-Posten yttrar vidare: ”Det var framlidne professor Jöns Svanberg som i Upsala och snart 
sagdt i hela Sverige grundlade den allmännare öfningen i simkonsten”. – Denna uppgift tarvar 
någon jemkning. Den i allt hänseende vördnadsvärde professor J. Svanberg var en varm vän af sim-
konsten, och med hans alltid ungdomligt lifliga lynne var det således naturligt, ”att han för denna 
konst sökte intressera kamrater och vänner”. Att vid Fyrisåns branta bräddar i ”konstens utöfning 
meddela undervisning” åt nybegynnare, lät sig dock svårligen göra, och hade varit alltför vådligt vid 
tid, då härvid enda metoden var att utgå i vattnet så långt man vågade och derifrån kafva sig till 
lands. Vid sådan simöfning fick Fyrisån fordom månget offer.  –  Professor J. Svanbergs stora för-
tjenst låg deruti, att han i Upsala sammanhöll simkonstens vänner och han var den, som först föll på 
den idén, att med Nymphea alba19 bekransa sig och de skickligaste; men han yttrade sjelf härom: 
”Vi voro avtodidakter allesammans”;20 och likaledes voro de af akad. adj. Gab. Marklin åren 1807 
och 1811 anställda promotionerna blott och bart en sådan förlustelse. – Endast vid Karlbergs 
krigsakademi inöfvade kadetterna sig i simning; men nybegynnarne behandlades dervid af sina 
lärare, de äldre kamraterna, på ett nära nog barbariskt sätt, hvarföre dokt. O. A. Robsahm i sin 1814 

                                                             
17 Nedan förkortat AB 1859 och den bär titeln Simkonstens anor. 
18 Markeringsnot. 
19 Markeringsnot. 
20 Markeringsnot. 
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utgifna afhandling ”Om nyttan af bad” erinrar, att berörde öfningar borde der ställas under läkares 
uppsigt. 
 
 

”… stiftade prosten Grahl vårtiden 1813 Upsala simsällskap”  
 
Den första nationella21 undervisningen meddelades i Upsala 181222 af n. v. prosten C. G. Grahl; 
men då nybörjarnes försök der måste egenhändigt underlättas och ett långvarigt stillastående i vatt-
net var menligt för helsan, skulle företaget ej kunnat fortsättas, om han ej påfunnit simgördeln. Uti 
denna enkla inrättning, som både för lärare och lärjunge afhjelper alla svårigheter, och hvarmedelst 
det väsentligaste kan ledigt och tryggt inläras inom få stunder, ligger grundorsaken till simkonstens 
hastiga framsteg. Sedan kunde undervisningen skötas från en längst efter den branta åbrädden an-
lagd brygga och biträde erhållas af några för simkonsten nitälskande vänner, hvilket i anseende till 
elevernas snart ganska betydliga antal blef alldeles oundgängligt. – 23Denna framgång och det bifall 
saken vann af Erkebiskopen Lindblom, Landshöfdingen Fock, Professorerna Svanberg och 
Zetterström, samt akad.räntmästaren Hjerta med flere, uppmuntrade till åtgärder för företagets 
framtida bestånd och vidsträcktare omfång.24 I förening med sedermera med. dokt. O. A. Robsahm, 
akad.adjunkten Gabr. Marklin, profess. O. Carling och lekt. Rud. Carling stiftade prosten Grahl 
vårtiden 1813 Upsala simsällskap, med bestämmelse att uti hela riket göra simkonsten känd och 
värderad,25 så att, såsom det yttrades uti en till Upsala invånare den 22 April 1814 ställd adress, 
”Götha Lejon ej längre betydelselöst skulle resa sig öfver våra strömmar.” För sådant ändamål 
skulle sällskapet ombesörja årlig undervisning och simpromotion, samt en eklöfskrans då blifva den 
hedrande utmärkelsen för skicklighet och en pillöfskrans för framsteg i simkonsten.  26Till sim-
sällskapets direktor valde dessa stiftare professorn J. Svanberg och till ledamöter kallades alla, som 
man visste intressera sig för syftemålet,27 deribland ock n. v. biskopen 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 nitisk 
denna propaganda fullgjorde sitt uppdrag, hade redan inom 20 år visat sig, då Aftonbladet 1832 
N:o 207 derom yttrade: ”Dessa inrättningar (Stockholms simskolor) [parentesen är ett tillägg i AB 
1859] gifva, bland många andra, bevis derpå, huru framgången af en nyttig sak ofta beror på en 
enda persons nitfulla vilja. 28Det var en studerande, numera hofpredik. och kyrkoh. hr C. G. Grahl 
som år 1812 (1813) först [parentesen med 1813 saknas i AB 1832 och är ett tillägg i AB 1859] 
organiserade ett simsällskap i Upsala.29 Dess öfningar, prof och årshögtider, som alltsedan fortgått i 
samma skick och blifvit upptagna på flere andra ställen, hafva utom allt tvifvel varit en stor an-
ledning så väl till de nu varande simskolornas anläggning i hufvudstaden, som till en mera utbredd 
håg öfver hela riket för denna utmärkt nyttiga gymnastik.” – Då Prosten Grahl år 1814 lemnade 
Upsala öfvertogs simundervisningen af n. v. kontraktsprosten, K. N. O. [Kommendören af Nord-
stjerne-Orden] dokt. And. Fryxell, samt efter honom af framl. professorn N. Sillen, hvilka trenne 
herrar sågo i sakens framgång sin belöning och emottogo derföre ingen pekuniär vedergällning för 
deråt vid lediga stunder egnad möda. – Häraf vill det synas, att deras verksamhet var verkliga 

                                                             
21 Markeringsnot 
22 Markeringsnot 
23 Markeringsnot 
24 Markeringsnot 
25 Markeringsnot 
26 Markeringsnot 
27 Markeringsnot 
28 Originaltexten, ur Aftonbladet 1832, återges nedan å sid 46. 
29 Markeringsnot. De två årtalen, utan respektive med parentes, 1812 (1813), ska vi försöka reda ut nedan, se s 56-57. 
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initiativet dertill, att simkonsten nu uppnått den ståndpunkt, att, vid en i fleres närvaro inträffad 
sjönöd, merendels någon finnes, som störtar sig i vattnet och räddar den drunknande.30 

 
* 

 
Det är nu dags att sammanfatta. Vi har här ovan sett två relativt utförliga tidningsartiklar, 
UP 1858 och AB 1859, som båda söker göra reda för Upsala Simsällskaps tillblivelse och äldsta 
historia. UP 1858 svävar inte på målet: Upsala Simsällskap stiftades år 1796 av Jöns Svanberg. 
AB 1859 riktar sig direkt emot en del uppgifter i UP 1858 och hävdar, likaledes utan tvekan, att 
Upsala Simsällskap stiftades år 1813 av C. G. Grahl och några andra namngivna. Den första arti-
keln, UP 1858, har vidare praktiskt taget ograverad kommit att ingå i de två första av Upsala 
Simsällskaps jubileumsskrifter, US 1859 och US 1896 och därefter har tidningsartikelns uppgifter 
om stiftare och stiftelseår upprepats på mängder av håll. I detta läge ställer sig givetvis vän av 
ordning frågan: Hvad är sanning? Båda stiftelseåren kan inte gärna vara riktiga, eller kan de? Det 
ska vi reda ut i det följande. 
  

                                                             
30 Markeringsnot; Fortsättningen på den här artikeln i AB 1859 rör de kvinnliga simskolornas historia i Stockholm 
och innehåller en vidlyftig redogörelse (två meningar omfattande 17 rader) för vad Grahl sagt vid ett tillfälle år 1845. 
Vem förutom talaren själv och S:t Per kan ha minne, klippsamling eller ens intresse av att år 1859 söka reda ut vad 
Grahl sagt 14 år tidigare? Frågan är retorisk. Självfallet är det Grahl som hållit i pennan. Till detta kommer att 
artikeln avslutas med en mening som innehåller två uttryck, ”beherrska det element” och ”förlora sansning och lif”, 
som Grahl ”lånat” från visst håll och som han även använt i flera sammanhang. Se nedan sid 67 och särskilt not 95. 
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Simlärare Larssons kompromiss 1860 
 
Från uppsalahåll möttes uppgifterna om att Upsala Simsällskap skulle ha stiftats år 1813 med 
tystnad. Inget genmäle, inte ens någon kommentar till eller något omnämnande av AB 1859 är 
känt. Saken  –  problemen med de två stiftelseåren 1796 och 1813  –  uppmärksammades dock på 
annat håll, i Jönköping. Där hade sedan år 1829, dock med avbrott, funnits ett simsällskap där 
Gustaf Larsson sedan år 1852 verkat som simlärare. År 1860, dvs året efter AB 1859, utgav han 
en liten skrift med titeln Några Upplysningar om Sverges Simsällskaper och Simskolor.31 
 Inledningsvis smickrar Larsson ”den lika skicklige som nitiske Simläraren i Upsala herr K. A. 
Hellsten” och berömmer honom för att han i ”Upsala Simsällskaps Matrikel” [US 1859] ”ur 
glömskans flod låtit framstå minnet af de män, som verkat för och sjelfve idkat den för mennis-
kans helsa och växtlighet mest inflytelserika af all gymnastik: den ädla och välgörande simkonsten.” 
Larsson karaktäriserar sig själv som en av Hellsténs ”ytterst få yrkesbröder” och han ”beslöt att, 
så vidt honom möjligt vore, lemna vidare bidrag till Simkonstens historik”. Han vill alltså lemna 
vidare bidrag  men inser på en gång att saken inte är så enkel. 
 

Liksom begynnelsen af varje folkslags historia är grundad på traditionen, är äfven berättelsen om 
uppkomsten af Sveriges första simsällskap traditionell och för thy något osäker. Skada att icke Pro-
fessoren Jöns Svanberg, som ostridigt var den förste, hvilken, närmare slutet af förra århundradet, i 
Upsala väckte håg för simkonsten och därför intresserade kamrater och vänner, innan sin död lemnade 
någon skriftlig upplysning om nämnde simsällskap. Då hade måhända kunnat undvikas att om samma 
sällskaps uppkomst delgifva tvenne något stridiga uppgifter, och hvaraf den ena, som först stod att läsa 
i tidningen Upsala-posten [Nr 65, onsdagen den 18 aug 1858] och sedermera intagen uti Aftonbladet i 
Stockholm, har följande lydelse: (Larsson 1860, s [5]) 

 
Härefter återger Larsson, med avskrift från Aftonbladet (som ju är en avskrift av Upsala-Posten) 
den text som ovan, ur UP 1858, återgivits mellan notsiffrorna 12 och 15. Därefter skriver Larsson 
att ”I N:o 58 af Aftonbladet för Fredagen den 11 mars 1859 läses, i anledning af ofvanstående, 
följande berigtigande:” Efter detta återger Larsson den text (ur AB 1859) vi ovan redovisat mellan 
markeringsnoterna 18 och 30. 
 
 
Grahl såsom Sverges förste simlärare och upphovsmannen till rikets simskolor 
 
Vilka slutsatser kan man dra efter att ha tagit del av dessa två texter, och vilka drar Larsson? 
Larsson redovisar två slutsatser, en rörande Grahl och en om Svanberg. Larsson inleder sin första 
slutsats med säkerhetsmarkeringar – ”intet tvifvelsmål” och ”drager icke i betänkande” – och 

                                                             
31 Nedan förkortad Larsson 1860 (Larsson stavar Sverige Sverge.)  Denna bok utnämner Jakob Cristensson, med 
mycken rätt, till ”Sakrikaste framställningen av Upsala simskolas och andra simskolors uppkomst” i Olof Abraham 
Robsahm Läkare linnean och badentusiast i Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1998–1999, Uppsala 1999, s [27]–
58, nedan förkortad SLÅ 1998–1999. Christenssons uppsats ger, som titeln ger vid handen, en god redogörelse för 
Robsahms liv, gärning och skrifter samt flera upplysningar rörande två andra av Upsala Simsällskaps stiftare, 
Gabriel Marklin och Olof Carling. Den innehåller dock flera obekräftade påståenden rörande Jöns Svanberg och 
Upsala simsällskap (s 35–36 & 37). Ang Gustaf Larsson och Jönköping, se vidare Bo E Karlson Bebyggelse i 
Jönköping 1612–1870, s 221–225, och där anförd litteratur. 
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måhända för att betona att det är han själv som skriver – till skillnad från alla de långa utdrag han 
gjort – benämner han sig ”utgifvaren” och formulerar sin första slutsats sålunda: 
 

Utgifvaren hyser intet tvifvelsmål derom, att den senare berättelsen är mest öfverensstämmande med 
verkliga förhållandet och drager icke i betänkande, att härmed nämna ännu lefvande Herr Prosten 
Grahl, såsom Sverges förste simlärare och upphofsmannen till rikets simskolor. (Larsson 1860, s 9) 

 
Den ”senare berättelsen”, AB 1859, ”är mest öfverensstämmande” men Larsson undviker här 
sorgfälligt att göra reda för i vilka avseenden den stämmer med ”verkliga förhållandet”. Hans 
slutsats innehåller vidare uppgifter som går långt utöver vad som går att utläsa ur den av honom 
föredragna texten, att Grahl skulle ha varit Sveriges ”förste simlärare” och att han var ”upphofs-
mannen” – i någon rimlig bemärkelse – ”till rikets simskolor”. Vi får nog snarare läsa denna 
Larssons första slutsats som en allmän attitydyttring: Han tror mer på AB 1859 än på UP 1858.  
 
 
Svanberg [m fl] äro dock att anse såsom upphovsmän till rikets första simsällskap 
 
Larssons andra slutsats, den om Svanberg, Marklin m fl – där för övrigt även Grahl finns med på 
ett hörn – formulerar han så här, och här finner vi måhända en verbal osäkerhetsmarkering ”äro 
dock att anse”. 
 

Aflidne Professor Svanberg, samt äfven aflidne Akad. Adjunkten Gabr. Marklin jemte deras samtida 
simkamrater äro dock att anse såsom upphofsmän till rikets första simsällskap, som sedermera blef 
ordnat af Herr Prosten C. G. Grahl. (Larsson 1860, s 9-10) 

 
Vi kan här lägga märke till att ingen av Larssons båda slutsatser innehåller något årtal. Jag tror 
dock icke att jag alltför mycket övertolkar Larsson om jag tillskriver honom en kompromiss 
mellan ”Svanberg-som-stiftare-1796” och ”Grahl-som-stiftare-1813”, med ungefär följande inne-
börd: ”Jodå, Svanberg stiftade Upsala Simsällskap år 1796, men det reorganiserades av Grahl  
år 1813”. 

 
* 
 

Denna av simlärare Larsson år 1860 skapade kompromiss har i lite varierande former blivit den 
rådande och i nästa kapitel visas hur den har förändrats och inarbetats i den traditionella 
historieskrivningen.  
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Larssons kompromiss manipuleras och knäsätts  
 
Vi har tidigare sett att sällskapets andra jubileumskrift, den år 1896, vid etthundraårsjubileet, av 
Eckman utgivna Upsala Simsällskaps Matrikel 1796–1896 (US 1896) i stora stycken går tillbaka 
på UP 1858 och/eller US 1859. Eckman har dock även använt den Grahl-framhållande AB 1859 
som källa, men ändrat texten i den på sätt som vi nu ska titta lite på. Hänvisningarna till AB 1859 
görs här via de notsiffror som vi tidigare satt in i texten. 
 
 
Eckman ändrar i Aftonbladets text 
 
AB 1859, mellan notsiffrorna 23 och 24 
 
Denna framgång och det bifall saken vann af 
Erkebiskopen Lindblom, Landshöfdingen Fock, 
professorerna Svanberg och Zetterström samt 
akad. räntmästaren Hjerta m. fl. uppmuntrade till 
åtgärder för företagets framtida bestånd och vid-
sträcktare omfång. 
 

Eckman, US 1896, sid III 
 
Den framgång och det stöd, den goda saken vann 
genom Professor Svanberg, Erkebiskop Lind-
blom, Landshöfding Fock, Professor Zetter-
ström, Akademiräntmästaren Hjerta med flere, 
uppmuntrade till åtgärder för företagets framtida 
bestånd och vidsträcktare omfång. 
 

Verbalinspirationen är uppenbar. Namnen och titlarna överensstämmer, men Aftonbladet synes 
ha listat dem efter rangrullan. Eckman lyfter dock fram Svanberg genom att låta honom inleda 
uppräkningen. I nästa mening har vi dock substantiella förändringar. 
 
 
AB 1859, mellan notsiffrorna 24 och 25 
 
I förening med sedermera med. Dokt. O. A. 
Robsahm, akad. adjunkten Gabr. Marklin, 
profess. O. Carling och lekt Rud. Carling stiftade 
prosten Grahl vårtiden 1813 Upsala simsällskap 
med bestämmelse att uti hela riket göra  
simkonsten känd och värderad … 
 

Eckman, US 1896, s III 
 
I förening med sedermera Med. Dokt. O. A. 
Robsahm, Akademiadjunkten Gabr. Marklin, 
Professor O. Carling och Lektor Rud. Carling 
organiserade Prosten Grahl vårtiden 1813 Upsala 
Simsällskap på nytt med bestämmelse att uti hela 
riket göra simkonsten känd och värderad … 
 

 
Grahl framställs här, i AB 1859, som något slags huvudman, för det är han som i förening med 
några andra år 1813 stiftade Upsala Simsällskap. Denna formulering har dock Eckman ändrat så 
att det nu heter att Grahl i förening med samma personer ”organiserade ... 1813 ... på nytt” 
Upsala Simsällskap. Märk vidare att Svanberg inte nämns bland dessa stiftare eller organisatörer, 
men han återkommer i nästa mening. 
 
 
AB 1859, mellan notsiffrorna 26 och 27 
 
Till simsällskapets direktor valde dessa stiftare 
professorn J. Svanberg och till ledamöter kalla-
des alla, som man visste intressera sig för 
syftemålet, … 

 
Eckman, US 1896, s III 
 
Sällskapets direktor var Professor J. Svanberg, 
och till ledamöter kallades alla, som man visste 
intressera sig för syftemålet, … 
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Aftonbladet är tydlig på den här punkten. Stiftarna – bland vilka Svanberg inte nämns – valde  
Svanberg till direktor. I Eckmans ca 40 år senare gjorda framställning beskrivs saken som så att 
Svanberg [”sedan tidigare” ges det vid handen] var direktor. Vi fortsätter dock parallelläsningen. 
 
 
AB 1859, mellan notsiffrorna 28 och 29 
 
Det var en studerande, numera hofpredik. och 
kyrkoh. hr C. G. Grahl, som år 1812 (1813) först 
organiserade ett simsällskap i Upsala. 
 

 
Eckman, US 1896, s III 
 
Det var en studerande, numera Hofpredikanten 
och Kyrkoherden C. G. Grahl, som år 1813 
organiserade ett simsällskap i Upsala. 

 
Aftonbladets lilla primogeniturmarkör ”först” har Eckman uteslutit i sin text, liksom årtalet 1812. 
(De två årtalen 1812 och (1813), utan respektive med parentes ska jag försöka reda ut i avsnittet 
”Simskola år 1812”, nedan s 56.) 
 
 
Eckman ändrar i Larssons text 
 
I avsnittet ovan, om Simlärare Larssons kompromiss, såg vi att han formulerat två slutsatser som 
utgjorde en sorts kompromiss mellan ”Svanberg-1796” och ”Grahl-1813” vad gäller Upsala Sim-
sällskaps stiftande; årtalen ingick dock ej där i Larssons text. Larssons första slutsats, om att 
AB 1859 ”är mest öfverensstämmande med verkliga förhållandet” har Eckman helt negligerat. I 
stället har han – som vi här ovan sett – ändrat i Aftonbladets text så att resultatet skulle harmoni-
era med Svanberg-1796-hypotesen. Han har vidare även använt Larssons framställning som 
förlaga men ändrat i den på sätt som framgår av följande två texter.  
 
 
Larsson 1860, s 9-10 
 
Aflidne Professor Svanberg, samt äfven 
aflidne Akad. Adjunkten Gabr. Marklin 
jämte deras samtida sim-kamrater äro dock 
att anse såsom upphovsmän till rikets första 
simsällskap, som sedermera blef ordnat  af 
Herr Prosten C. G. Grahl 
 

 
Eckman, US 1896, s IV 
 
Af ofvanstående framgår således, att Prof. 
Svanberg i första rummet samt äfven Akad. 
Adjunkten Gabr. Marklin jemte deras sam-
tida simkamrater äro att anse som upphovs-
män till rikets första simsällskap, som se-
dermera blef ordnat af Prosten C. G. Grahl. 
 

Den här Larssonska andra slutsatsen är förenlig med den historia Eckman konstruerar. Därför har 
han kunnat planka och skärpa den. Parentetiskt kan vidare nämnas att Eckmans lilla rang-
ordningsmarkering mellan Svanberg och Marklin, ”i första rummet” är ett tillägg eller en ändring 
som Eckman gjort i sitt eget manuskript. Till den här delen finns det kvar i Upsala Simsällskap 
arkiv, se not 34.  

* 
 Som framgått av det tidigare har det inte alls varit fråga om något som helst deltagande från 
Uppsalahåll i debatten om simkonstens anor och om Upsala Simsällskaps stiftelseår. Den skedde 
helt utan medverkan från Uppsala och dem som omfattade Svanberg-1796-hypotesen. Anders 
Fryxell i Sunne var dock icke helt nöjd med Larssons framställning. 
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Ett brev från Anders Fryxell som Eckman ändrar i 
 
 
Anders Fryxell, en av Upsala Simsällskaps tidigaste simlärare, var inte helt tillfreds med den 
historieskrivning som Gustaf Larsson givit i sin bok. Larsson synes ha sänt ett exemplar av 
Några Upplysningar om Sverges Simsällskaper och Simskolor till Fryxell. Denne kände sig 
föranlåten att till Larsson sända ett brev – tillsammans med betalningen – där han ”bifogar några 
rättelser att vid möjligtvis blifvande nya upplagor begagnas”. En avskrift av detta brev 
(dagtecknat Sunne d. 21 Aug 1861) har Larsson sedan sänt till Uppsala. Vi vet inte till vem, men 
det ingår nu i Upsala Simsällskaps arkiv. (Boggiano berör det dock i ett brev [RA, Fryxellska 
samlingen E 3649] till Anders Fryxell.) I några delar har uppgifter – dock modifierade på ett 
belysande sätt – ur Fryxells brev inarbetats i Eckmans text från 1896 vilket framgå av följande 
parallelltexter. 
 
 
 
Fryxells brev till Larsson 1861  
 
Det äldsta Upsala simsällskapet 1796–1811 höll 
ingen Simskola, meddelade ej undervisning i 
simkonsten utan höll blott tillsammans dess 
vänner till glada öfningar, fester, promotioner, 
stundom smått karrikerande de filosofiska. 
Denna underrättelse har jag [Fryxell] af bisko-
pen J. J. Hedrén, hvilken var jämte J Svanberg 
den verksammaste i samma sällskap, i hvilket 
för öfrigt äfven prof Zack. Nordmark deltog. 
 
Larsson1860, s 10 
 
Bland Svanbergs samtida sim-kamrater har 
utgifvaren sig bekant Astronomie Professorn 
Johan Bredman och Adjunkten Gabriel Marklin 
i Upsala, Herr Biskopen och Kommendören af 
Kongl. Maj:ts orden Doktor Joh. Jak. Hedrén i 
Linköping, samt Häradshöfdingen i Norra och 
Södra Wedbo härader, herr Lagmannen och 
Riddaren Lars Löwenadler. Dessa simkonstens 
fem nestorer hafva alla upplefvat åttio års ålder 
och deröfver. De tvenne sistnämnde voro, när 
detta nedskrefs, bland de lefvandes antal och 
allesammans hafva de fått af Upsala Simsäll-
skap jubelmagisterkransen. 

 
Eckman (US 1896, s 3) 
 
Det äldsta Upsala-Simsällskapet 1796–
1811 höll ingen egentlig simskola, 
meddelade ej systematisk undervisning 
i simkonsten utan höll blott tillsam-
mans dess vänner till glada öfningar, 
fester, promotioner, stundom smått 
karrikerande de filosofiska. Denna 
uppgift har lemnats af Biskopen, Ridd. 
och Kommendören af Kongl. Maj:ts 
Orden, Doktor Johan Jakob Hedrén i 
Linköping, hvilken jemte J. Svanberg 
var den verksammaste i samma säll-
skap. [Hos Eckman fortsätter texten 
här en suite.] Bland Svanbergs öfriga 
samtida kamrater äro kända: Astrono-
mie Professorn R. N. O., Johan Bred-
man och Adjunkten Gabriel Marklin i 
Upsala samt Häradshöfdingen i Norra 
och Södra Wedbo härader, Lagmannen 
och Ridd. Lars Löwenadler. Dessa 
simkonstens fem vördnadsvärda nes-
torer upplefde alla åttio års ålder och 
derutöfver samt undfingo alla af 
Upsala Simsällskap jubelmagister-
kransen. 

 
 



 29 

Med undantag av US 1859 redovisar Eckman i US 1896 inte en enda källa. Vi har tidigare sett 
hur han plankat ur och ändrat i AB 1859. Här ovan ser vi två ytterligare exempel på hans historio-
grafiska metod. 
 Fryxell talar om det ”äldsta Upsala-Simsällskapet” och anger därvid intervallet 1796–1811. 
Den uppgiften har Eckman tacksamt noterat och återgivit då den klart stöder ”Svanberg-1796-
hypotesen”. Fryxell skriver vidare att detta sällskap ”höll ingen simskola” och ”meddelade ej 
undervisning i simkonsten”. Eckman har här sökt ”blåsa upp” sällskapets verksamhet genom att 
precisera och minimera det av Fryxell negerade. Så här har Eckman ändrat texten: ”höll ingen 
egentlig  simskola” och ”meddelade ej systematisk undervisning”.32 Det här sagda förtas dock 
något av den för Fryxell och Eckman gemensamma formuleringen ”utan höll blott tillsammans”. 
 De tolv sista raderna i Eckmancitatet ovan framstår vidare som en lätt turnerad avskrift ur 
Larsson bok. Därav, liksom av den ovan anförda Larssonska slutsatsen och kompromissen, kan vi 
lätt sluta oss till att Eckman känt till diskussionen om simkonstens anor och Upsala Simsällskaps 
stiftelseår. Han har dock sopat all argumentation under mattan och helt enkelt förändrat kom-
promissen i klart ”Svanberg-1796-vänlig” riktning. 
 Att Eckman manipulerat historien och förvanskat budskapet i källorna – som han inte anger – 
är uppenbart. Men om han förfalskat den, dvs medvetet ändrat, är icke lika klart. Det kan faktiskt 
tänkas att hans ändrande betingats av en önskan att skriva en korrektare historia än den som 
AB 1859 och Larsson 1860 givit och som var i överensstämmelse med UP 1858 och US 1859. 
 Jag tror dock att han visste bättre än så och att vi här har att göra med en författare som redan 
har bestämt sig för hur historien ser ut, som endast återger det som styrker den egna före-
ställningen, som friskt manipulerar somligt och som helt utelämnar annat. 
 Vid bedömningen av Eckmans insatser, vid utformandet av US 1896, bör man dock beakta att 
han verkade i en tid då den objektiva, av Ranke och Weibull förordade, historiesynen börjat göra 
sig gällande, men att han icke tillgodogjort sig denna. Det finns skäl anta att Eckman hade annat 
syfte än att sakligt göra reda för belagda skeenden. Ett viktigt syfte för Eckman var nog det-
samma som för Hellstén och som den sistnämnde i US 1896, (s 7–8) formulerade så här: 

… söka rädda minnet af de män, som varit de förste att upptaga och öfva denna vackra och nyttiga 
konst, och derigenom gifvit kommande slägter ett föredöme, värdt att efterföljas. 

Här gällde det inte att sakligt göra reda för faktiska förhållanden utan att i lovtalsliknande former 
hylla Svanbergs goda egenskaper och gärna genom överdrifter förhöja hans insatser. Det var nog 
bl a detta som förväntades av Eckman, och den uppgiften fullföljde han med bravur. 
 Eckman själv ”SIMLÄRAREN SIMVETERANEN DIREKTORN OCH PROMOTORN” belönades senare 
genom att sällskapets jubileumskrift 1921 (US 1921) tillägnades honom [s 8]  och han fick därvid 
sitt porträtt [s 9] återgivet i samma storlek som Svanbergs [s 2] samt följande lovord. 

O. W. Eckmans namn hänger på det innerligaste tillsammans med simsällskapets och dess simskolas 
utveckling under de sista femtio åren. Simlärare här i icke mindre än 33 år har han, vid sidan av sin 
borgerliga gärning såsom järnvägstjänsteman, utfört ett arbete i simundervisningens tjänst, som är värt 
de högsta lovord, och det är till icke ringa del hans förtjänst, att Uppsala simskola fortfarande intar en 
framskjuten plats på simkonstens område (s 28). 

I US 1996 nämns han på sidorna 36, 37, 38, 40, 42, 78, 103, 124 och hela sidan 97 ägnas honom. 
 
 
                                                             
32 Uppgiften ur Fryxells brev ingår även i US 1921, där dock rimligtvis hämtad ur US 1896, men där är det negerade 
minimerat på annat sätt, ”ännu meddelades ej undervisning i simning efter någon verklig plan” (s 20). I US 1996 är 
Eckmans tillägg ”egentlig” kvar, ordföljden omkastad, och där heter det att ”ingen egentlig simskola hölls”, s 28. 
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Kompromissen i senare historieskrivning 
 
Från och med US 1896 har historien om Upsala Simsällskap normalt utformats som en sorts 
”kompromiss” mellan ”simskole-1813-Grahl” och ”Svanberg-1796” med ungefär följande inne-
håll: Jodå, Upsala Simsällskap stiftades 1796 av Jöns Svanberg, men Grahl gjorde ... , ja det 
Grahl gjorde redovisas här endast med de nyckelord som insatts för att ersätta eller dölja ”stifta”: 
Grahl ”verkligen organiserade”, ”väckte nytt liv” (US 1996, s 27-29), ”lyfte upp ... sällskapet till 
en institution”, ”blåste nytt liv” (US 1971, s 17), ”välbehövlig uppryckning” (US 1946, s 8), 
”omdanades, och en verklig simskola kom snart till stånd”, ”omorganiserade” och ”bragte 
skörden till mognad” (US 1921, s 21 & 24).  
 Bodman, i GS 1842–1942, har två olika beteckningar på Grahls insats. På sid 21 säger han att 
Grahl ”återupplivade år 1813 det dessförinnan avslocknade Uppsala Simsällskap” och på sid 22 
talar han om ”det år 1813 nybildade simsällskapet.” 
 Christensson ansluter sig, på sitt sätt, (i SLÅ 1998-1999, s 37) och med ett nytt vilseledande 
nyckelord, ”rekonstituera”, till den Larssonska kompromissen, dock med ett tydligt framhållande 
av Grahl. 

Tillsammans med ett antal kamrater – däribland Gabriel Marklin, Olof Carling och ”den svenska 
simkonstens fader” Carl Gustaf Grahl – var han [Olof Abraham Robsahm] med om att 1813 
rekonstituera det slumrande simsällskapet i Uppsala. 

I princip samma nyckelord ”konstituerades på nytt” använder Pihl Atmer i sin artikel Så vissna 
rosorna på Sveas kinder, Kallbad och simning i idé och praktik i BHT40/2000. Ett avsnitt ur 
hennes framställning (s 17) återges här emedan det är det, av mig påträffade, senast skrivna om 
Upsala Simsällskap och även en gott exempel på den fria omskrivningsforskningens resultat. 

  Den första simföreningen i Sverige, Upsala Simsällskap, var under de första åren en rent akademisk 
angelägenhet. Det var också från universitetsmiljön som man hämtade idén att bekransa sig, vilket 
skedde för första gången 1796. Jöns Svanberg, som då var docent, sedermera professor, i matematik, 
promoverade sig själv och tio studenter och kamrater med näckrosor. Därefter låg verksamheten mer 
eller mindre nere, och under den tid Svanberg var verksam i Stockholm till 1811 ordnades bara en 
promotion. Efter hans återkomst, och särskilt från 1813, då föreningen konstituerades på nytt, levde 
simövningarna upp och simskolor kom att inrättas i en rad städer. Simlärarna kom vanligtvis från 
Uppsala. Prosten Carl Gustaf Grahl och historikern och skolmannen Anders Fryxell var uppsala-
akademiker. 

 I uppslagsböckerna och i merparten av de simhistoriska framställningarna har vidare Grahl 
normalt sopats under mattan och som exempel därpå kan vi återge följande ur det betänkande 
som avgavs av Statens folkbadsutredning (SOU:1954:25, s 60). 

Ett viktigt årtal i simundervisningens historia är också 1796, då Sveriges första simsällskap bildades i 
Uppsala. Initiativtagaren var … Jöns Svanberg, som införde simpromotionerna då han efter fullgjorda 
simprov bekransade först sig själv och sedan tio av sina simelever med näckroskransar. Egentlig sim-
undervisning synes emellertid inte ha bedrivits av Uppsala simsällskap förrän 1813 då sällskapet fick 
mera fasta former. 

 
* 

 
Den Larssonska kompromissen från 1860, mellan ”Svanberg-1796” och ”Grahl-1813” synes 
alltså – med hjälp av lite olika och ej underbyggda verbala konstruktioner – ha stått sig väl i 
140 år. Frågan är dock om den klarar en kritisk granskning. 
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Hur stiftades Upsala Simsällskap år 1796 enligt den traditionella 
historieskrivningen? 
 
En snabb genomgång av det ovan anförda – främst citaten ur uppslagsverken och jubileums-
skrifterna – visar att det är i huvudsak tre verb som använts som beteckning på ”tillblivelse-
processen” 1796 för Upsala Simsällskap. (Det strax ovan anförda om stiftande/organiserande på 
nytt o dyl 1813 bortser vi från här.) Bilda ca 12 ggr, stifta ca 19 ggr, grunda ca 4 ggr samt tillkom 
ca 2 ggr och tillbli 1 gång. I förevarande sammanhang torde dessa verb i stort sett kunna betraktas 
som synonyma, men de bär med sig lite olika associationer. Både grunda och stifta har väl en 
betydelse av tyngd, allvar, högtid och formaliteter medan de övriga inte förefaller lika strikta. Hur 
som helst synes stifta vara det vanligaste och är även det verb som sällskapet i flera andra 
sammanhang knäsatt. Trycksaker, brevpapper och kuvert har av och till just varit försedda med 
texten Upsala Simsällskap stiftat 1796. 
 
 
En eller flera händelser år 1796? 
 
I några av de ovan återgivna citaten framställs det vidare som om det vore två händelser som re-
laterades, dels simsällskapets ”stiftande” (och i stiftande innesluter jag här de i föregående stycke 
diskuterade ”tillblivelseverben”) och, dels den första promotionens avhållande. Flera av citaten 
kan efter bokstaven läsas på det sättet, och här kan vi framhålla Nordisk familjeboks sportlexikon 
som ju säger, s.v. Svanberg, Jöns, att han ”grundade 1796 Upsala Simsällskap samt [ej kurs. i 
orig.] anordnade s.å. den första simpromotionen” (Bd VI, sp 1153) och i US 1996 läser vi att 
”1796 stiftade alltså Svanberg Upsala Simsällskap och [ej kurs. i orig.] höll den första sim-
promotionen” (s 27) och i samma bok ”bildandet av Upsala Simsällskap 1796 ... [samt] Samma 
år avhölls den första ... simpromotionen” (s 85). US 1971 ger vid handen att vi år 1796 har att 
göra med tre separata händelser: (1) ”Jöns Svanberg ... stiftade … år 1796 Upsala Simsällskap” 
(2) ”En simskola startades, och redan stiftelseåret (3) arrangerades den första simpromotionen” 
(s 16). Uppgiften om simskolan kan vi nog bortse från här, men frågan om stiftandet och 
promotionen är en eller två händelser kvarstår. 
 I US 1921 framstår det också som tre separata händelser, men nu i en annan ordning: 
(1) Svanberg meddelar undervisning, som hade till följd att (2) Svanberg stiftade Upsala 
Simsällskap 1796, och (3) stiftandet firades med en promotion. 
 
 
Stiftelseåret 1796 som en konstruktion 
 
Det ovan anförda är måhända en verbal övertolkning av ett övertolkat oklart skeende. De två 
första ovan återgivna citaten ur US 1946 (ovan, s 14) antyder en lösning på frågan om en eller två 
händelser. Där finner vi formuleringen att stiftelseåret sättes, och det sättes till det år då den för-
sta promotionen ägde rum. Att stiftelseåret sättes ger alltså vid handen att det inte alls var fråga 
om något formellt ”stiftande”, eller någon stiftelseprocedur. Stiftandet betecknar inte en särskild 
händelse, en process, eller ritual med stiftelseurkunder o dyl och som deltagarna varit medvetna 
om att de företagit, utan stiftandet är så att säga en etikett eller ett verb som senare historie-
skrivare åsatt ett tidigare ej alltid klargjort skeende. Den här föreslagna lösningen får ett visst stöd 
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i ett par formuleringar av Erik Bergvall. I sin Berättelse över Stockholms Simsällskaps 
verksamhet 1827–1927, utgiven vid det sällskapets 100-årsfest den 26 aug 1927, skriver han att 
”det har blivit tradition att räkna så väl Uppsalas som Stockholms simsällskaps stiftelsedata från 
deras första promotionsdag” (s 12) och om Göteborgs simsällskap säger han i princip samma sak, 
att stiftelsedag ej är känd, ”men enligt tradition vid andra simsällskap räknar man som 
stiftelsedatum dess första simpromotion” (Boken om simning, s 53). 
 I sak samma uppfattning torgför Einar Karsvik i ”Upsala Simsällskap 150 år” (i Uppland, 
Årsbok för medlemmarna i Upplands Fornminnesförening 1946, s 117) där han skriver: 

År 1796 hade de [Svanberg och hans kamrater] kommit så långt, att de kunde arrangera en simpromo-
tion, och från denna tidpunkt räknas uppkomsten [ej kurs i orig] av Upsala Simsällskap. 

 Saken är ju den att vi inte har några källor, inga dokument, eller ens någon berättelse som ens 
antyder något som liknar en stiftelseprocess skild från den första promotionen år 1796. Den 
välbekanta och många gånger upprepade beskrivningen av Svanbergs promotion, av ”sig sjelf 
och sedan tio sina kamrater” har vi här funnit bl a i UP 1858, US 1859 (s 3) och US 1896 (s 1) 
och hos Larsson 1860 (s 5). 
 Den här preliminärt föreslagna lösningen på frågan om Upsala Simsällskaps stiftelseår innebär 
alltså att (1) ingen särskild stiftelseprocedur kunnat iakttagas, och (2) stiftelseåret har satts likty-
digt med året för den första simpromotionen. Stiftandet och avhållandet av den första promotio-
nen sammansmälter till en händelse. Det är året för avhållandet av den första simpromotionen 
som senare, långt senare, historieskrivare upphöjt till stiftelseår. 
 
 
Stiftelseåret 1796 nämns för första gången 1852 
 
Frågan om stiftelseåret för Upsala Simsällskap glider då över i frågan: Inträffade verkligen och 
när inträffade egentligen den promotionen då Svanberg ”bekransade sig sjelf och tio sina kamra-
ter” och vad skedde egentligen då? På den punkten tiger källorna. Den första, och enda källa som 
vi hittills beaktat och som direkt utpekar årtalet 1796 är ju Upsala-Posten från år 1858. Allt vad 
vi i övrigt behandlat, och som direkt utpekat 1796 är senare avskrifter, och omformuleringar. 
 I tidningen Upsala, den 24 augusti 1852, fanns dock intagen en liten notis om simpromotionen 
detta år, och den inleds med en kort historik enligt följande: 

Redan år 1796 stiftades här i staden ett Simsällskap. Numera aflidne professorn och doctorn Jöns 
Svanberg var grundläggaren af och själen i detta sällskap, hwilket sedermera nästan årligen höll 
promotioner och utdelade bref på skicklighet i denna ädla konst. I början af århundradet afbrötos på 
några år dessa simöfningar, men hafwa den sednare tiden ständigt fortdrifwits med den framgång att 
s. k. Simpromotioner flera gånger kunnat anställas. 

Detta citat, ur tidningen Upsala från år 1852 är, såvitt jag kunnat finna, den äldsta berättande 
källa som direkt utpekar 1796 som stiftelseår för Upsala Simsällskap. Saken är vidare den att 
efter detta år och kanske främst efter den ovan behandlade historiska översikten i Upsala-Posten 
från 1858 nämns årtalet 1796 och Upsala Simsällskap mycket ofta tillsammans, men dessförinnan 
har vi ingenstans funnit den kopplingen i de berättande källorna.  
 

* 
 

Det finns dock andra källor som indirekt utpekar 1796 som stiftelseår för Upsala simsällskap och 
dessa skall vi söka göra reda för i nästa kapitel. 
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1846 års promotion i Uppsala utpekar 1796 som stiftelseår 
 
En flerstädes omvittnad händelse som indirekt utpekar 1796 som stiftelseår för Upsala 
Simsällskap är promotionen 1846. Rörande denna har vi minst sex, delvis varandra motstridiga 
”källor” som vi i det följande skall referera och kommentera. Här har vi alltså att göra med en hel 
räcka av berättelser eller dokument från skilda tidpunkter och det är inte helt klart vad som är av- 
eller omskrifter och vilken relation de har till varann och det skeende de ger sig ut för att 
klargöra.  
 
 
Sällskapets jubileumsskrifter 
 
Vi börjar med den senaste, den redogörelse som kommit att ingå i Eckmans skrift, US 1896, s 19. 
 

Vid  Upsala  Simsällskaps   årshögtid  den  2  sept.  1846  lemnade  Sällskapets  Direktor,  Professorn, 
L. N. O., JÖNS SVANBERG genom Professor E. A. SCHRÖDER  för utmärkt och berömlig skicklighet i 
simkonsten den  s tör re  be löningen  åt [namnlista] samt för berömliga framsteg i simkonsten den  
mindre  be löningen åt [namnlista]         Jean Ph. Boggiano     
                 Sällskapets Sekret. och lärare i simkonsten 

 
Larssons 1860 skriver mera kondenserat, s 15. 
 

Den 2 September 1846 lemnades den större belöningen åt [namnlista] samt den mindre belöningen åt 
[namnlista].  Promotor:  Professoren  E. A. Schröder. Simlärare: Jean Ph. Boggiano. 

 
Upsala Simsällskaps första jubileumsskrift, US 1859, har följande formulering, s 28-29. 
 

Vid Upsala Simmsällskaps årshögtid den 2 Sept. 1846 lemnade Sällskapets Director, Herr Professoren 
och Ledamoten af Kgl. Nordstjerne-Orden Doctor J. SVANBERG för utmärkt och berömlig skicklig-
het i Simmkonsten, den S törre  Belöningen  åt [namnlista] samt den Mindre  Belöningen för be-
römliga framsteg i Simmkonsten åt [namnlista]. 

 
 
Två tidningsreferat 
 
CORRESPONDENTEN Tidning för Upsala Stad och Län informerade på två sätt om denna pro-
motion, först via en annons, och sedan via ett referat. Båda återges här nedan: 
 

  Simm-Promotion                               
anställes idag Onsdag den 2:dra September [1846] kl. 5 e. m., och kommer i anledning deraf Simm-
inrättningen att idag icke vara tillgänglig till begagnande annan tid än från kl. 11 f. till 2 e. m., hvarom 
Respect. Abonnenter och Allmänheten vördsamt underrättas. 
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Tidningens referat utpekar indirekt 1796 som startår för Upsala Simsällskap genom att i sitt 
referat skriva ”sin 50:de årshögtid”. Så här löper texten:33 

 

Upsala  Simsällskap firade sistl. Onsdag sin 50:de årshögtid, då Sällsk:s Direktor, 
Professoren och OrdensLedam. Dr Jöns Svanberg, wid tillfället frånvarande, 
promoverades till Jubel-Magister. Af promotor, Hr Prof. Er. Aug. Schröder, lemnades, under 
kanonernas dunder,  ”den s törre  belöningen, för utmärkt och berömlig skicklighet i 
Simkonsten”, åt följande: [namnlista] samt ”den mindre belöningen, för berömliga 
framsteg i Simkonsten”, åt [namnlista].               
 Efter slutad promotion utfördes åtskilliga svårare språng dels av dagens Promoverade, 
dels af andra i simkonsten underkunnige ynglingar. Det wackraste, och som allmännast vann 
bifall, war en af fem simmare bildad pyramid, som på en gång kastade sig från bryggan ned i 
wattnet, der den åtskildes.                
 Högtidligheten gynnades af ett warmt och wackert wäder; den åskådades af en owanligt 
talrik folksamling. Simlokalen war prydd med fanor och löf, och under festen uppfördes 
Regementsmusik. – På aftonen war i Östgöta Nationssal arrangerad en Sexa, hwarwid 
följande af Hr Nybom författade verser afsjöngos: 

SKÅL 
för  Upsala  Simmsällskaps  Stiftare  och  Director, 

Professoren m. m. 
Doctor J. SVANBERG 

[Hyllningssångerna återges ej här.] 
 
Vid denna fanns i staden Uppsala två tidningar, och tidningen Upsala hade även, den 4 sep 1846, 
ett litet referat från simpromotionen. Så här skrev den tidningen: 
 

Upsala Simsällskap firade sistl. Onsdag sin femtionde årshögtid då sällskapets stiftare och 
direktor, herr professorn och ledamoten af kgl. N. O. doktor J. Svanberg, för utmärkt och 
berömlig skicklighet i simmkonsten lemnade den större belöningen åt [namnlista] samt den 
mindre belöningen åt [namnlista]. Efter promotionens slut utfördes från den löfklädda 
bryggan en mängd wackra språng och athletiska öfningar, hwilka med stort nöje åskådades af 
den owanligt talrika folksamling som tillfället och det wackra wädret hade utlockat och 
församlat på stränderna. Simmlärare har warit badinrättningens arrendator, hr Boggiano. – På 
aftonen var ”Sexa” arrangerad i ”Östgötha Trädgården”, hwarvid skålar druckos och werser 
af hr Nybom författade och längre fram i bladet intagne, afsjöngos.  

 
Skillnader och likheter mellan dessa två tidningsreferat skall vi återkomma till. Det finns dock 
ytterligare en källa rörande denna promotion som indirekt utpekar 1796, nämligen det tryckta 
diplomet; se nästa sida. 

                                                             
33 Texten, lätt redigerad och med belysande uteslutningar, har återgivits i US 1946, s 40. Där ingår även den ena av 
Nyboms sånger å sid 41–42. Den andra, ”Simmarens sång” har nytryckts i US 1996, sid 34, där dock med strof två 
utelämnad. Se vidare Nybom, J., Samlade dikter, del 3. Om sångernas tillkomsthistoria, se Johannes Sundblad, 
Upsalalif, s 498. 
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Det tryckta diplomet 
 
 

Vid Upsala Simmsällskaps 50:de Årshögtid 
lemnade Sällskapets Director, Herr Professoren och leda- 

moten af Kongl. Nordstjerne-Orden 
DOCTOR J. SVANBERG 

för utmärkt och Berömlig skicklighet i Simmkonsten, den 
Större Belöningen 

åt 
[namnlista] 
samt den 

Mindre Belöningen 
för Berömliga framsteg i Simmkonsten 

åt 
[namnlista] 

             Upsala den 2 september 1846. 
              Jean Ph. Boggiano, 
             Sällskapets Sekret. och lärare i simkonsten 
 
 
Hur gick det egentligen till vid promotionen 1846? 
 
Uppgifterna om tid och arrangör, namnlistorna över de promoverade samt simlärares namn över-
ensstämmer för alla sex källorna/berättelserna, låt vara att tidningsreferaten ej innehåller den sist-
nämnda uppgiften. Dom flesta är vidare eniga, Larsson 1860 och Correspondenten tiger dock, 
om att Jöns Svanberg var sällskapets director. Men i och med detta är det slut på enigheten. 
Endast tidningen Upsala nämner Svanberg som stiftare och detta tidningsreferat från 1846 är, 
såvitt jag kunnat finna, det allra äldsta omnämnandet av Svanberg som Upsala Simsällskaps 
stiftare. Årtalet 1796 nämns dock ej. Oenigheten om vad som hände och hur promotionen 
egentligen gick till är än mer påtaglig. Endast två, först Larsson, använder ordet promotor och 
den etiketten sätter han på Schröder. Den omständigheten indikerar att Larsson 1860 ej – till den 
här delen – begagnat den strax dessförinnan utkomna skriften av Hellstén, US 1859, som källa, 
för där är historien en annan, utan kanske den andra, Correspondenten, för där är Schröder 
promotor. De övriga källorna innehåller ej explicit uppgifter om promotor utan där är det fråga 
om vem som lämnar belöningarna. 
 För att söka bringa reda i alla dessa källor och berättelser kan vi nu upprätta en tabell med 
uppgifter om vem som vid promotionen 1846 var direktor, promotor och vem som lämnade 
belöningarna. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Källa        Direktor   Promotor  Vem lämnade belöningarna  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
US 1896      Svanberg  –     Svanberg genom Schröder 
Larsson 1860    –     Schröder  – 
US 1859      Svanberg  –     Svanberg 
Correspondenten   –     Schröder  Schröder 
Upsala      Svanberg  –     Svanberg 
Diplomet     Svanberg  –     Svanberg 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Här har vi alltså sex källor/berättelser och tre konstellationer. Frågan om direktor och promotor 
lämnar vi därhän och koncentrerar oss på vem som lämnade belöningarna. Enkel fotbolls-
matematik skulle här ge tre ett till Svanberg mot Schröder och en oavgjord. I dylika sammanhang 
kan vi dock icke förlita oss på majoritetsbeslut. 
 Hvad är nu sanningen? Hur gick det hela till?34 De två fylligaste beskrivningarna ger 
Correspondenten och Eckman i US 1896 och lästa efter bokstaven skiljer de sig åt, men sakligt är 
skillnaderna inte så allvarliga. Så här tror jag att det förhåller sig: De motstridiga uppgifterna har 
sin grund i följande förhållanden och enklast och närmast sanningen är att man helt enkelt inte 
varit så noga. Promotor och den som ”lemnade” belöningarna var i normalfallet samma person 
och av tradition var det Svanbergs syssla; han var promotor, men, om det inte blev så, så var inte 
det hela världen. Vid detta tillfälle var han frånvarande. Anledningen därtill känner vi inte,35 men 
det framgår av Correspondentens referat och det har vi ej anledning ifrågasätta. Det tryckta 
diplomet var redan färdigställt, och Svanbergs frånvaro bedömdes icke vara av den digniteten att 
det skulle föranleda ett nytryck. Hellstén har lätt redigerat diplomets uppgifter och låtit dem gå in 
i sin bok. På för oss okänt sätt har Larsson haft tillgång till något adekvatare uppgifter och 
framhållit Schröder. Eckman har, även det på ett för oss okänt sätt, varit informerad om 
Svanbergs frånvaro, och valt formuleringen att Svanberg lämnade ”genom” Schröder. Distink-
tionen mellan ”promotor” och den som ”lemnade” belöningarna var nog heller inte så viktig. 
Correspondenten har noterat att Svanberg var frånvarande, men ”missat” att notera att han 
[Svanberg] genom Schröder lämnade belöningarna. Detta har Eckman ”rättat till” femtio år se-
nare. Och, som tidigare nämnts, har Upsala här uppgiften om Svanberg som stiftare, men tid-
ningen har inte uppgiften om att Svanberg var frånvarande.  
 Men samtidigt har Eckman ”tappat bort” två uppgifter ur Correspondenten, för det första, 
ordningstalet den ”50:de årshögtid” och för det andra uppgiften att Svanberg ”promoverades till 

                                                             
34 I ett sådant här läge, då ”biblioteksmaterialet” ger något motstridiga uppgifter, ligger det när till hands att söka sig 
till arkivet. Upsala Simsällskaps arkiv är dock en sorglig historia. Om detta skrev redan år 1921 Fredrik Lundberg i 
US 1921, s 35 följande: ”Vad Upsala simsällskap beträffar, är dess arkiv tyvärr mycket ofullständigt. Där finns t. ex. 
inga protokoll eller andra skriftliga meddelanden att tillgå från äldre tider.” 
 Sedan några år tillbaka förvaras dock delar av, eller snarare rester av, sällskapets arkiv i Folkrörelsearkivets 
lokaler i Uppsala. I anslutning till leveransen dit upprättades även en förteckningen över arkivet, men den förteck-
ningen måste man vara expert för att inte förstå. Där finns dock några serier, vars benämningar ger vid handen att där 
finns handlingar som skulle kunna belysa det ovan diskuterade. Serie F5 heter ”Handlingar rörande simpromotio-
ner”, och enligt en anmärkning ingår där ”Underlag till promotioner 1813–1920”. Seriens innehåll synes dock till 
den delen främst bestå av handlingar (manuskript, utkast, korrekturavdrag m m) tillkomna i samband med färdig-
ställandet av US 1896. Merparten av arbetet synes vara nerlagt på promovendiförteckningarna, och vid denna, för 
1846, finner vi ett med blyerts gjort tillägg  2/9 J. Svanberg gm E. A. Schröder – J. Ph Boggiano.  Serie L4a, 
benämnd ”Diplom – årshögtider” innehåller en lång serie prydliga avskrifter, rimligtvis gjorda i slutet av 1800-talet 
för de är alltifrån 1816 till 1894 avfattade med samma pictur. Där ingår även några tryckta samlingsdiplom [Allt vad 
vi här har behandlat har varit just sammanfattande samlings- eller gruppdiplom; de individuella diplomen har vi inte 
alls berört.] samt några kopior av individuella diplom från 1813 och 1817. Avskrifterna torde normalt ha haft tryckta 
diplom som förlagor, ty några har försetts med blyertsanteckningar om tryckeri och för år 1846 överensstämmer det 
exakt med det tryckta. 
 År 1996 har Hasselberg tillfört saken ytterligare oklarheter genom att skriva: ”Promotionen 1846 förrättades av 
vice promotor, professor E. A. Schröder, i Jöns Svanbergs namn. Svanberg själv förrättade aldrig mer någon promo-
tion men var vid hög ålder vid obruten hälsa.” (US 1996, s 34)  
35 Nästan fyrtio år senare uppger Johannes Sundblad ”Af tillfällig indisposition blef han dock förhindrad att närvara 
vid festen.” (Upsalalif, Stockholm 1884, s 498)  Gustaf Brodd nämner Sundblad som en ”samtida uppsalaskildrare” 
i US 1946, s 40. 
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Jubelmagister”. Den första uppgiften, (50:de)36 ingår vidare i det tryckta diplomet och hos tid-
ningen Upsala men inte den andra uppgiften, den om jubelmagister Svanberg. 
 Ordningstalet ”50:de årshögtid” vid promotionen 1846 indikerar flera saker: (1) 1796 som år 
för första årshögtiden och (2) en obruten serie av femtio årshögtider. Det senare är klart felaktigt, 
och för det första saknar vi belägg. Det finns inga som helst belägg för någon obruten serie av 
årshögtider från slutet av 1700- och början av 1800-taltet. ”Årshögtider” synes normalt sam-
manfalla med promotioner. Vi känner ingen enda ”årshögtid” som ej sammankopplats med en 
promotion. För det andra saknas promotioner, och då rimligtvis även ”årshögtider”, för ett bety-
dande antal år inom intervallet 1796–1846. Därom är samtliga bevarade källor eniga. 
 
 
Stiftelseåret 1796 ”stiftades” vid promotionen 1846 
 
Den andra uppgiften som Eckman – och f ö alla andra som försökt skriva Upsala Simsällskaps 
historia – tappat bort, är att Svanberg, låt vara frånvarande, ”promoverades” till jubelmagister år 
1846. Denna uppgift, som vi knappast har anledning ifrågasätta, och som vi ju bara funnit hos en 
enda av ”källorna” rörande 1846 års promotion, nämligen i Correspondenten, betyder nog bara 
att man planerat att ge Svanberg en ”jubelkrans” år 1846. Denna planerade ”jubelpromotion” – 
som ju inte blev av – är källan till och grunden för 1796 som stiftelseår för Upsala Simsällskap. 
Vad hände då 1796? Jo, det som hände var att 1796 var exakt femtio år före 1846! 
 År 1846 var simskolan väletablerad och hade sen många år funnit sina former. Upsala stad 
hade ett väl fungerande badhus, en etablerad simlärare, Boggiano, och Svanberg hade under 
många år fungerat som nestor och promotor, och han hade år 1841 pensionerats från sin tjänst vid 
universitetet och han hade 1843 dragit sig tillbaka till sitt prebendepastorat i Alunda. Men det var 
lite si och så med promotionerna. År 1841 var Svanberg promotor, 1842 Marklin, 1843 Svanberg 
igen, 1844 Bredman, och 1845 blev det ingen alls. Svanberg var nu gammal och trött. Det var 
dags att avtacka och hylla honom. Detta skulle man göra genom att ge honom ”jubelkransen”. 
Men någonting gick lite snett. Svanberg kom inte. Anledningen därtill känner vi inte. En långt 
senare berättare säger att han var förhindrad av ”tillfällig indisposition”. (Se not 35.) Han 
hyllades dock, med krans och sånger, men ”jubelkransen” – om han nu verkligen fick den – fick 
han så att säga ”frånvarande”. Då, 1846 vid denna promotion ”stiftades” årtalet för Upsala 
Simsällskaps stiftande, och det måste ju bli femtio år tidigare, dvs 1796, för årshögtiden hävdades 
ju vara den femtionde.  
 I samma veva glömdes, eller sopades det korrekta stiftelseåret, 1813, under mattan; ja det hade 
kanske redan då råkat i förgätenhet i Uppsala … men, som vi skall se, inte i hela landet. 
 Simlärare Gustaf Larsson beklagade i första kapitlet till sin bok (Larsson 1860, s 6, ovan s 23) 
att Svanberg inte ”innan sin död lemnade någon skriftlig upplysning om” Upsala Simsällskap. 
Däri kan vi instämma, men vi måste betänka att uppgiften om stiftelseåret 1796 har sin grund i en 
planerad hedersbetygelse, och man desavouerar inte de hyllande genom att ifrågasätta deras 
motiv och grunder. Sådana kommenterar man inte, man bara tar emot den – eller som i Jöns 
                                                             
36 I några av de tryckta diplomen – och även i motsvarande i not 34 nämnda avskrifter – ingår uppgifter om ordnings-
tal: 1846 är, som vi sett, ”50-de”. Åren 1847, 1848, 1849, 1850 och 1851 synes inga promotioner ha ägt rum. 
Diplomet vid 1852 års högtid saknar uppgift om ordningsnummer, men 1853 är det den ”57:de” och nästa år, 1854 är 
det den ”Femtioåttonde”. Därefter saknas dylika uppgifter. Det sista påståendet måste modifieras något. I Upplands-
museets samling av handlingar rörande Upsala Simsällskap (sign F 13:11) ligger ett diplom enligt vilket sällskapet 
vid ”sin 158:e årshögtid (den 29 augusti 1954) tilldelat Fru Anna Edit Elisabeth Nilsson, f. Vik femtioårsbelöningen 
en Jubel-Eklövskrans. 
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Svanbergs fall – man tiger och inställer sin närvaro, eller som Johannes Sundblad formulerade 
saken, ”Af tillfällig indisposition blef han dock förhindrad” (se not 35).  
 
 
 
Varför just 1846? – och därmed 1796 
 
Varför anordnades denna ”jubelpromotion” just år 1846, och inte t ex år 1838, som ju väl skulle 
kunna harmoniera med årtalet 1788 då, enligt US 1859, s 6, Svanberg ”varit anställd[e] såsom 
Simmlärare”. (UP 1858 och US 1896 innehåller samma uppgift, låt vara att UP 1858 talar om 
Upsala Simskolas stiftelse och anger under rubriken Simlärare ”Från år 1788 till 1796 
hr Jöns Svanberg”.) Vi vet inte varför det inte blev någon ”jubelpromotion” detta år [1838] eller 
något av de närmast efterföljande. Vi vet dock att år 1846 var det, så att säga, sista chansen att på 
detta sätt fira och avtacka Svanberg för hans mångåriga gärning. År 1796 flyttade han nämligen 
till Stockholm och efter 1846 skulle han – av kronologiska skäl – vara helt utesluten som 50-årig 
jubelmagister. (Jag har fil lic Rolf Bucht att tacka för detta påpekande.) I samma veva, eller 
kanske några år senare (den är ju endast känd från 1858), återuppväcktes en gammal skröna – 
eller kanske konstruerades den då, vi kan inte så noga veta – om att Svanberg och några helt 
okända skulle ha företagit den första simpromotionen år 1796. 
 Rimligtvis är den sanna historien om Svanbergs icke-roll vid Upsala Simsällskaps stiftande 
något som han tog med sig i graven, och kanske är även kunskapen därom något som man ”höll 
inom familjen”. Jöns Svanbergs son, Lars Fredrik, som så småningom efterträdde fadern som 
promotor, kände måhända även han till att uppgiften om 1796 som stiftelseår för Upsala 
Simsällskap var en skröna. Under hans tid försvann uppgifterna om ordningsnummer vid 
promotionerna. Till saken kan också nämnas att vid promotionen 1863 sände Lars Fredrik, 
den 18 augusti, följande telegram37 till Anders Fryxell: 
 

Doktor Fryxell       Carlstad             
           post Sunne         
 Upsala Simmsällskap firande sin årshögtid bringar Jubelmagistern sin vördnadsfulla 
helsning och dricker hans skål.         L. F. Svanberg  Promotor 

 
Anders Fryxell svarade per brev38  och med följande ord: 
 

Sunne d. 22 aug 1863                     
 Min Heders Broder [L. F. Svanberg]                  
 Jag anhåller att få framföra till Dig, och genom Dig äfwen till Upsala Simsällskap en hjertlig 
tacksägelse för den wälwilliga hågkomst som visades mig wid Sällskapets sista årshögtid; - och 
derjämte mina lika hjertliga önskningar af framgång åt Sällskapets ädla och allmänt nyttiga 
werksamhet. Blir denna framgång under de kommande åren proportionsvis lika stor, som under d. 
förflutna, så skulle i sanning ett stort steg framåt vara taget.             
  Ett sådant är i sjelfva verket redan taget. Minnes du sommaren 1813 och den simskola jag då höll, 
den första egentliga simskola som i Sverge en hel sommar varit igång. Minnes du hur torftigt allt var? 
Intet tak till skydd för de badandes kläder. Ingen simbrygga att för läraren begagna under lektionerna. 
– endast en liten ökstock i hvilken läraren satt och hvilken för varje gång måste ros fram och tillbaka 
emellan badstället och Åslandet. Så ringa var det senapskorn som då utsåddes,  –  och nu!  –        

                                                             
37 Telegrammet förvaras i RA, Fryxellska samlingen, vol E 3649. 
38 Svarsbrevet förvaras i UUB, sign Y 7 b, nr 217. 
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    Ära vare åt Grahl, som instiftade och åt din i äfven så mycket annat ärorike fader som uppmuntrade, 
skyddade och befordrade den nya inrättningen.  
Gymnastiken i vårt land har gått framåt under mycket puffande, trumpetande och med stöd af stora 
gång efter annan gifna statsanslag – Simkonsten har gått framåt utan sådana hjälpmedel, endast 
genom sitt eget wärde, och genom bemödanden af enskilda personers oegennyttiga nit för saken.  
      Hälsningar                     
      And Fryxell 

 
Såvitt känt är reagerade Lars Fredrik Svanberg inte på formuleringarna i brevet om ”Grahl, som 
instiftade” och ”din … fader [Jöns Svanberg] som uppmuntrade, skyddade och befordrade …”.  
 Det kan dock icke uteslutas att Lars Fredrik – på sätt och vis – ”godkänt” uppgifterna om Jöns 
Svanbergs ”promotion” 1796. Han synes nämligen något ha varit involverad i utformningen av 
US 1859, där berättelsen finns med, genom att lämna uppgifter om de år 1816 promoverade 
”hvilka han uppgaf ur minnet, emedan listan på hans promot.kamrater förkommit” (Boggiano, 
brev till Anders Fryxell, 27 jan 1862, i RA, Fryxellska samlingen E 3649). 
 
 
 
Även Marklins promotion från 1807 är en konstruktion 
 
Den andra, sägenomspunna promotionen, den som Marklin skulle ha ordnat 1807, med den 
välkända historien om den flytande bordsskivan och ölglasen, har i princip samma grund. Den 
härrör på liknande sätt från den eklöfskrans som sällskapet 1857 tilldelade ”Magister Gabriel 
Marklin, såsom Jubelmagister” den 17 augusti 1857. Hur den historien ”förbättrats” i flera 
sammanhang visas utförligt i kapitlet Den flytande bordsskivan och om ”simskolan” före 1813, 
nedan s 87. 
 



 40 

1846 års promotions uppgifter om 1796 förnekas på en gång  
 
Den i anslutning till promotionen i Uppsala år 1846 myntade föreställningen att Upsala Sim-
sällskap skulle ha stiftats femtio år tidigare, 1796, ifrågasattes på en gång i två stockholms-
tidningar, Aftonbladet och Post och Inrikes tidningar. Så här gick det till. 
 
 
Grahl höll tal vid promotioner i Stockholm 
 
Samma dag som promotionen i Uppsala, tisdagen den 2 september 1846, hölls även en sim-
promotion i Stockholm vid Åbomska siminrättningen å Riddarholmen och "Den förrättades af Hr 
Hofpredikanten, Prosten Grahl" enligt en uppgift i Post- och Inrikes Tidningar den 4 september, 
och den tidningen uppger att man ur A. B. (tidningen Aftonbladet) lånat uppgifterna. Och strax 
därefter, den 8 september, hölls ytterligare en promotion av Stockholms simsällskap. 

I den af hrr Norstedt anlagda siminrättningen firade Stockholms simsällskap sin tjugonde 
årshögtid i går, den 8 september då sällskapets direktor, professor J. Svanberg,39 represente-
rad för dagen af kongl. hofpredikanten C. G. Grahl, utdelade den större belöningen för ut-
märkt skicklighet  i simkonsten åt [namnlista] ... . (Aftonbladet 9 september 1846) 

Vi har ingen information om att Grahl, den 2 september, kände till de planerade och just då pågå-
ende hyllningarna av Svanberg som 50-årig jubelmagister i Uppsala, men det måste ha stått klart 
för honom en vecka senare, den 8 september. Vid båda promotionerna i Stockholm, den 2 och 
den 8, var Grahl promotor och vid båda höll han tal. Dessa tal är väl kända, dels genom 
översiktliga referat av bägge och dels genom en – av allt att döma välgjord – avskrift av det 
senare. Vi börjar med referaten, som stod att läsa i Aftonbladet  den 9 september 1846. 

Hr hofpredikanten Grahl, hvilken som nyss är nämndt förrättade promotionen vid detta till-
fälle, liksom åtta dagar förut i Åbomska simskolan, hade vid det till cermoniens inledning i 
går hörande talet att undvika omsägelser af hvad han yttrat förra gången men han drog sig rätt 
fintligt ur detta äventyr. Begge talen innehöllo väl historiska öfversigter öfver simöfningarnas 
bruk på olika orter och tider, och denna gemensamhet kunde ej aflägsnas; men vid det förra 
tillfället behandlade talaren sitt ämne mer i allmänhet, och vid det sednare stadnade han med 
sina betraktelser inom vår nord särskildt. Han talade förra gången om forntidsfolkens och i 
synnerhet Grekernas sträfvanden att vid uppfostran på samma gång utbilda själens och krop-
pens anlag, så att de måtte harmoniskt understödja hvarandra; och huru man under den föl-
jande medeltiden ansåg kroppsöfningar äga ett alldeles öfvervägande företräde framför själs-
bildningen; hvaremot man under de följande århundradena, näst före vårt, föll i en motsatt 
ensidighet, och för själens utbildning åsidosatte kroppens, till dess att man slutligen, i vår tid, 
börjat återkomma till det antika uppfostringssättet, i hvilken simkonsten ingår såsom en vä-
sentlig och högst viktig afdelning. 

Därefter övergår Aftonbladet till att referera vad Grahl sagt vid den andra promotionen, den 
8 september. 

                                                             
39 Svanberg var, enligt SS 1827-1927, "från sällskapets stiftande (1827) till sin död 1851 dess förste direktor, ett 
uppdrag som icke enbart var en hedersutmärkelse utan som nog även innebar en del arbete och omtanke för säll-
skapet" (s 64). Vi känner icke till vari hans insatser bestått, utöver att vara promotor åren 1829, 1833 och 1839 
(SS 1877, s 51) och vi vet inte om han här, den 8 sep, var inplanerad eller om hans namn här bara är en konventionell 
skrivning och en följd av att han "var" direktor. 
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I går hänvisade talaren deremot på den ovanliga skicklighet i alla slags idrotter som utmärkte 
våra nordiska ättefäder, och att simkonsten var en ifrigt och med framgång idkad ridderlig 
öfning, ända intill det vekliga tidevarf, som inom hela vår verldsdel föregingo det nuvarande. 
Det är följaktligen blott en återgång till våra förfäders raska och härdiga väsende, som åsyftas 
med de återinförda metodiska kroppsöfningarne för ungdomen och i de nu mera allmänt 
spridda simskolorna. (Aftonbladet 9 sep 1846) 

Efter att ha tagit del av detta referat är det naturligt att ställa sig frågan: Vad sade Grahl egent-
ligen den 8 september?  Nu befinner vi oss i den lyckliga situationen att ha ytterligare ett referat – 
eller snarare en utskrift – av hans tal och det trycktes redan den 9 september, i Post och Inrikes 
Tidningar.40 Den tidningens referat inleds på sedvanligt sätt med uppgifter om tid, plats och pro-
motor och promoverade. 

Simpromotionen. Vid Stockholms Sim-Sällskaps Tjugonde årshögtid sistlidne gårdag, i Hrr 
Norstedts Siminrättning å Riddarholmen lemnade Sällskapets Direktor, Professoren och Le-
damoten af Kongl. Nordstjerne-Orden, m. m. D:r J. Svanberg41 genom Hof-Predikanten, 
Prosten och Kyrkoherden, Carl Gustaf Grahl, större belöningen för utmärkt skicklighet i 
Simkonsten, åt [namnlista]. 

Vidare lämnas uppgifter om dem som erhållit den mindre belöningen, och den present som sim-
läraren fått, och en vid tillfället framförd sång trycktes även. Därefter återges Grahls tal, och det 
har i tidningen satts inom citattecken, vilket indikerar att det är ett ordagrant återgivande. 
 
 
Grahls tal går tillbaka på en reklambroschyr från 1814 
 
Nu är det vidare så att detta av Grahl år 1846 hållna tal i mycket stora delar återgår på och över-
ensstämmer med den reklambroschyr eller "adress" som distribuerats i Uppsala 32 år tidigare, 
1814, inför simskolans start detta år. Den broschyren återges nedan, i avsnittet ”Hur argumen-
terade simskolornas pionjärer?”, s xx –yy vilken sidhänvisning är detta som 19 av mig numrerade 
stycken, och där med en mängd utvikningar och kommentarer, och den intresserade läsaren 
hänvisas dit. Där gör vi även några hänvisningar och jämförelser hit till "talversionen" 1846. Här 
ska jag dock endast flyktigt beröra Grahls historiska översikter och hans flerstädes mycket 
vältaliga argumentation för simkonsten och i parallelltexter återge (med rak stil) vad han skrivit 
1814 och vad han sagt (med kursiv stil) i sitt tal 1846. De inledande parentessiffrorna är mina 
tillägg och avvikelser och tillägg mellan 1814 och 1846 har markerats medelst understrykningar. 
Avsnitten markerade (1), (3), (4) och (5) återges här primärt endast för att belägga det ovan sagda 
om talets förlaga.  

(1) Mer än länge har den klagan blifvit förd, att Sveriges talrika sjöar och strömmar bortrycka 
en oändelig mängd menniskor, och man har grundeligen bevist, att vattnet i våra dagar nästan 
årligen uppslukat mer än hundrade menniskolif.  (Broschyr 1814) 

(1) Mer  än länge har den klagan blifvit förd, att Sveriges talrika sjöar och strömmar årligen 
utsläcka sinom hundrade människolif, och mången torde härvid erinra sig de smärt-
sammaste förluster.  (Tal 1846)  

                                                             
40 Talet, i avskrift från Post- och Inrikes Tidningar har även tryckts i Larsson 1860, s 40-41, där det presenteras så 
här: ”Följande tal, vid tillfället hållet af promotor, hvilken, som läsaren har sig bekant, är svenska Simskolornas 
stiftare, finnes intaget i Post- och Inrikes Tidningar:” Larsson vidhåller alltså sin kompromiss. 
41 Se anmärkningar i not 39. 
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Det andra stycket riktar sig till invånarna i Upsala stad. Dock ingår där den under (1) återgivna 
formuleringen ”mången ... torde härvid erinra sig de smärtsammaste förluster.” Nästföljande 
stycken, nr 3, 4 och 5 är praktiskt taget identiska. 

(3) Nödens ur böljornas höjda rop och värnlösas, anförvandters och vänners jemmer påkalla 
icke blott vårt medlidande; nej! de uppfordra all vår verksamhet, att, till mensklighetens, 
statens och vårt eget bästa mota en förödelse, som det står i vår makt att förekomma. 
(Broschyr 1814) 

(3) Nödens ur böljornas höjda rop, samt värnlösas, anförvandters och vänners jämmer, 
påkalla icke blott vårt medlidande; – nej! de uppfordra all vår verksamhet  att  till 
mensklighetens, Statens och vårt eget bästa mota en förödelse, som det står i vår makt att 
förekomma. (Tal 1846) 

(4) Ej afvändes det onda med yttre medel och anstalter:  dessa  äro  svaga värn,  och sällan  
till hands vid den plötsligt påkommande  faran.  (Broschyr 1814) 

(4) Ej afvändes det onda genom yttre medel och anstalter: dessa äro svaga värn, och sällan 
till hands vid den plötsligt påkommande faran.  (Tal 1846) 

(5) Skall menniskans lif blifva oberoende af sjöfaror, så måste skyddsmedlet vara liksom 
införlivadt med henne sjelf: hon måste äga den enkla, ofta innom få dagar inhämtade konsten 
att simma.  (Broschyr 1814) 

(5) Skall menniskans lif blifva oberoende af sjöfaror, så måste skyddsmedlet vara liksom 
införlivadt med henne sjelf: hon måste äga den enkla, ofta inom få dagar inhemtade konsten 
att simma.  (Tal 1846) 

 
Den här parallelläsningen visar klart att Grahl i Stockholm år 1846 använt sin broschyr från 1814 
som manus, och att han rimligtvis även lämnat det – dock något modifierat – till redaktören för 
tryckning i Post och Inrikes Tidningar.  
 Styckena (13) och (14) innehåller några påtagliga förändringar som vi nu här skall titta lite 
närmare på. I broschyren 1814 skrev han, och i talet 1846 sa han, så här: 

(13) Ett Simsällskap bildades i Upsala. Der en väsentlig del af Rikets Ungdom samlas, der 
Rikets Försvarare, Embetsmän, ungdomens och folkets Lärare utbildas, der borde och först 
Simkonsten bosättas. (Broschyr 1814) 
(13) Ett Simsällskap bildades derföre42 för nu 1/3 sekel sedan i Upsala: – der en väsentlig del 
af Rikets ungdom samlas, landets Försvarare, Embetsmän, ungdomens och folkets Lärare 
utbildas, – der borde och först Simkonsten bosättas. (Tal 1846) 

I broschyrversionen framställs Upsala Simsällskaps stiftande som något som bara skett och några 
detaljer eller övriga upplysningar ges inte alls, men i talversionen, anger Grahl indirekt Upsala 
Simsällskaps stiftelseår till 1813 och det gör han genom uttrycket ”1/3 sekel”, dvs 33 år, och 
räknat från ”nu” dvs 1846 ger just 1813. Årtalet nämner han dock icke här; men det gör han i 
nästa stycke. Där är det vidare fråga om rejäla omskrivningar, eller snarast en nyskrivning, och 
där har liksom tidigare de verbala skillnaderna, här markerats med understrykningar i tal-
versionen. 

 (14) Invånare i Upsala Stad! vid Simsällskapets första högtidsdag förledet år, hvilken Svea 
Rikes Erkebiskopp äfven som länets Höfdinge täcktes hedra med Deras uppmuntrande 

                                                             
42 Ordet ”derföre” antyder en kausal relation som vi skall beröra senare. Se avsnitt ”Är Upsala Simsällskap ett här 
finns en marginalanteckning jag inte kan tyda…resultat av ett kungligt initiativ?”, nedan s 71. 
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närvaro, sågen I mig visa den lätta och från all fara skiljda method, hvarmedelst Simkonsten 
kan läras. I sågen då äfven tjugufem hurtiga Ynglingar beherrska det Element, hvari sinom 
tusende andra förlora sansning och lif. I sågen tillika Sällskapets Ordförande Herr Professor 
Svanberg, sjelf utmärkt i konsten, utdela den medborgerliga Ekelöfskransen, så väl till en 
belöning för förvärfvadt välde öfver vattnet, som till en uppmaning, att genom utbredd 
färdighet i Simkonsten, rädda äfven andras helsa och lif. (Broschyr 1814) 
 (14) Detta företag, som ägde allmänt väl till sitt enda syftemål, gynnades af Kyrkans och 
Ortens högste Styresmän, och i deras närvaro utdelades år 1813 den medborgerliga Eklöfs-
kransen första gången såsom belöning för förvärfvadt välde öfver vattnet, och såsom en upp-
maning, att, genom utbredd färdighet i Simkonsten, rädda äfven andras hälsa och lif. 
  (Tal 1846) 

 
Broschyrversionen (rak) riktar sig, som synes, till ”invånare i Upsala Stad” och där nämns att 
Svanberg skötte utdelningen, och tidpunkten anges där bara indirekt genom ”förledet år”, dvs 
1813, men i 1846 års talversion (kursiv) är namnet på utdelaren, Svanberg, borta, och där 
preciseras tidpunkten explicit till 1813 och det framhålls även att detta var för ”första gången”. 
 Polemiken i Grahls tal i Post och Inrikes Tidningar mot de i Uppsalatidningarna, Corre-
spondenten  och Upsala, en vecka tidigare meddelande uppgifterna om ”50:de” resp ”femtionde” 
årshögtid är inlindad och indirekt, men om man ser dem som ändringar i ett gammalt manus är 
den övertydlig.  
 
 
 Correspondenten har lämnat ”oriktig uppgift” om Upsala Simsällskaps ålder 
 
Men inte nog med det, i Aftonbladet samma dag, dvs den 11 september, är polemiken explicit och 
framförd rakt på sak; här är det fråga om en "oriktig uppgift" i en uppsalatidning om Upsala Sim-
sällskaps ålder. 
 

– Berättelsen i Upsala Correspondenten Nr 7343 angående Upsala Simsällskaps årshögtid 
d. 2 ds innehåller en oriktig uppgift om detta sällskaps ålder. Ehuru vi redan för flera år 
tillbaka meddelat en rättelse i ett då gjordt enahanda misstag, anse vi oss böra anmärka 
densamma.                           
  Uti en till Upsala stads innevånare af trycket utgifven adress d. 22 April 1814 finnes 
nemligen omförmäldt, att ett stadgande44 uti instruktionen för d. v. H. K. H. Arffurstens upp-
fostran föranledt Upsala Simsällskaps stiftelse år 1813. Stiftarna voro hrr Gabr. Marklin, 
Rud. Carling, Ol. Carling, O. A. Robsahm och C. G. Grahl, hvilka uppsatte sällskapets bland 
dess handlingar förmodligen ännu befintliga stadgar,45 som uppgifva det vara sällskapets 
syftemål att uti Sverige göra simkonsten allmänt känd och värderad. – Professoren, m. m. hr 
doktor J. Svanberg täcktes benäget åtaga sig att vara sällskapets direktor, och till ledamöter 
deraf kallades d. v. Svea rikes erkebiskop, länets höfding, n. v. biskopen m. m. hr d:r J. J. 
Hedrén, m fl. – Sällskapet har såleds blott 1/3 sekel nu ägt sin tillvaro.        

                                                             
43 Se ovan s 33. 
44 Om detta ”stadgande”, se avsnitt ” Är Upsala Simsällskap ett resultat av ett kungligt initiativ?”, nedan s 71. 
45 Författaren vet att stiftarna uppsatte stadgar. Några kvarlevor, eller säkra spår efter dessa stadgar har icke kunnat 
påträffas utöver ovanstående formulering om "syftemålet att uti Sverige göra simkonsten allmänt känd och värderad" 
och nästan exakt samma ordval ("att uti hela riket göra simkonsten känd och värderad") i AB den 11 mars 1859. 
Överensstämmelsen inbjuder till olika tolkningar, men det kan inte uteslutas att de förkomna stadgarna innehållit just 
dessa ord. En annan möjlighet rörande stadgarna antyds i not 79.  
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  Visserligen öfvades simning i Upsala, liksom annorstädes, redan före år 1813. Uti en 1814 
af O. A. Robsahm utgifven afhandling Om nyttan af Bad, anföres ock att den i synnerhet var 
öflig bland studerande af Wermlands, Nerikes och Norrlands nationer, och att dervid någon 
högtidlighet föreföll; men då dessa simkonstens vänner ej sammanhöllos genom något 
föreningsband och ej ådagalade någon verksamhet för sakens befordran, kunna de ej så 
egentligen sägas hafva utgjort ett sällskap. 

Polemiken i Aftonbladet den 11 september 1846 är tydlig och rakt på sak. 1796 är en ”origtig 
uppgift”. Det är 1813 som gäller. 
 Men texten är oklar och reser flera frågor. För det första är det oklart vad det är för ”enahanda 
misstag” som avses, men rimligtvis är det något som har med saken, dvs Upsala Simsällskaps 
ålder att göra. För det andra framgår det inte alls vad det är för en för ”flera år sedan meddelad 
rättelse” som åsyftas, och slutligen, vem är ”vi”, dvs vem har skrivit notisen och även tidigare 
meddelat en rättelse. Frågorna kan ej med säkerhet besvaras. Författaren ådagalägger dock tydligt 
att han är initierad. Han ger ett korrekt datum på den grahlska broschyren, och han preciserar 
innehållet i den på sätt som reser ytterligare frågor46 och han kompletterar Robsahms uppgifter 
från 1814 genom att här tillägga förnamn (dock endast initialer resp. förkortningar) på stiftarna. 
Vi har alltså sett att författaren är initierad, men vem är han? Aftonbladsnotisen har observerats 
av Arne Bergstrand47 och han ställer sig samma fråga ”vem är vi” och ger följande svar, som han 
säger ”ligger nära till hands”. (Not 15, s 15-16) ”Lars Johan Hierta ... hade 1814 promoverats till 
simmagister i Uppsala (se Hellstén, a. a.48 s. 10 f) och kände sålunda de lokala förhållandena 
bättre än senare tiders sportjournalister och krönikeskrivare.”49  Hierta, liksom även Fryxell och 
kanske Robsahm, kan icke uteslutas som författare, men jag vill här framföra en annan kandidat, 
nämligen Grahl själv. Han var ju vid detta tillfälle påtagligt engagerad i saken. Han var vidare 
”mera” initierad än Hierta, han hade ju varit med om stiftandet, medan Hierta bara var barnet 
(13½ år) då han promoverades 1814 och ett år yngre då Upsala Simsällskap stiftades 1813. 
Vidare har Grahl ett personligt intresse av att de rätta förhållandena klargörs, och, som vi ovan 
sett, besatt författaren en detaljkännedom som vore svårförklarad hos någon annan. Till detta 
kommer ett par skrivtekniska detaljer som vi ska beröra i nästa kapitel. 

                                                             
46 Se ”Är Upsala Simsällskap ett resultat av ett kungligt initiativ?”, nedan s 71. 
47 "C. J. L. Almqvist och simkonsten Några simhistoriska notiser" i Idrott Historia och Samhälle. Svenska idrotts-
historiska föreningens årsskrift 1983, not 15, s 13-17. Henrik Sandblad framhåller i Olympia och Valhalla (s 41, not 
20) att Bergstrands ”funderingar om Upsala Simsällskap s. 15 f. dock är svagt grundade”. Vad Sandblad därvid 
syftar på klargör han icke men det torde vara formuleringen om att ”Upsala simsällskap inte tycks kunna leda sina 
anor längre tillbaka än till 1813.” 
48 I föreliggande skrift citerad och förkortad som US 1859, stundom dock Hellstén eller Hellsten 1859. 
49 Bergstrand skjuter här lite grann vid sidan av målet. 1796 är inte en konstruktion av "sportjournalister och 
krönikeskrivare" utan rimligtvis av 1846 år promotionsarrangörer. 
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Vilka var stiftarna? 
 
Flera källor utpekar Grahl, Marklin, Robsahm och bröderna Carling 
 
Vi har nu sett sammanlagt fyra berättande källor som listar namnen på 1813 års stiftare av Upsala 
Simsällskap. De två upplagorna av Robsahms Om nyttan af Bad från 1814 och 1815, Afton-
bladets notis från 1846 och den längre artikeln i Aftonbladet från 1859. Låt oss i en tabell se hur 
dessa berättande källor ordnat namnen. 
 
Upsala Simsällskaps stiftare 1813 enligt fyra källor 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Robsahm 1814     Robsahm 1815      Aftonbladet 1846  Aftonbladet 1859       
 Marklin Marklin Gabr. Marklin O. A. Robsahm 
 Carling Carlingar Rud. Carling Gabr. Marklin 
 Grahl Grahl Ol. Carling O. Carling 
 m.fl Robsahm O. A. Robsahm Rud. Carling 
   C. G. Grahl Grahl 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Översiktligt ger sammanställningen vid handen att antalet stiftare ökat med tiden, men det har 
nog sin grund i Robsahms oartiga framställningssätt rörande bröderna Carling. År 1814 nämner 
han dem som ”Carling” och 1815 som ”Carlingar”. Viktigare att lägga märke till är dock att i de 
skrifter där författaren är helt säkerställd, d.v.s. endast Robsahms, nämner författaren sig själv 
icke i den ena, (1814) och placerar sig, som seden bjuder, sist i den andra (1815). Författaren, 
eller författarna, till de två Aftonbladsartiklarna är icke helt säkerställd(a) och den inbördes 
ordningen mellan namnen uppvisar påtagliga olikheter, men med ett undantag: Grahls namn står i 
båda fallen sist. Detta indikerar, men bevisar ingalunda, att han är författare, d.v.s han har på 
övligt sätt placerat sitt eget namn sist.  
 Ytterligare två sammanställningar över namnen är kända. Båda ingår i Robsahms första brev 
till Marklin, se nedan vid markeringsnot 69. I Robsahms egen skrivning listar han namnen, med 
adressaten Marklin artigt först, så här: 

de rätta driffjädrarna  –  de sanna Wattenhjulen som satte speleverket i gång.  –  Marklin, O. Carling 
och Rudolf, Rsm [Robsahm] och Grahl, tillförordnad lärare 

I Grahls brev till Robsahm, som endast är känt via avskriften hos Robsahm, är ordningen denna: 
Marklin har erhållit, enligt vår öfverenskommelse, (Carlingarnas, Rsms [Robsahms] och Grahls) del 
af Sällskapets stadgar och vederbörlig kallelse, men på dag och månad ännu ej svarat derpå  –  – 

Robsahm sätter, som synes, sig själv ej allra, utan näst sist. Det har dock Grahl gjort i sitt brev.  
 

* 
 
Det är måhända överflödigt att påpeka att inget ifrågasättande av namnuppgifterna om dessa 
Upsala Simsällskaps stiftare är känt. Att alla sex källorna härrör från två av stiftarnas (Grahls och 
Robsahms) pennor reducerar källvärdet endast obetydligt. Vid Marklins namn vill jag dock (se 
nedan s 53) sätta ett stort frågetecken. 
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Svanberg ej med bland stiftarna men blev direktor 
 
Vidare kan vi lägga märke till att Jöns Svanberg inte någonstans – i de här sex källorna – nämns 
bland stiftarna, utan att han, enl. AB 1846, ”täcktes benäget åtaga sig att vara sällskapets 
direktor”, och ”till simsällskapets direktor valde dessa stiftare professorn J. Svanberg …” 
(AB 1859). Robsahm nämner inte alls Svanberg i Om nyttan af bad.50 
 
 
Ett enahanda misstag och vem skrev i Aftonbladen 1846? 
 
Vi såg ovan (s 42) att den här behandlade Aftonbladsnotisen från 11 september 1846 innehöll 
några uppgifter om ”enahanda misstag” och en ”för flera år tillbaka meddelad rättelse”. Vad som 
därmed avses har icke med säkerhet kunnat klargöras, men det kan icke uteslutas51 att det är fråga 
om följande notis som stod att läsa i Aftonbladet den 4 september 1832. (Se även ovan AB 1859 
vid markeringsnot 28 som explicit hänvisar till nedanstående.) 

De båda så kallade Simskolorna på Riddarholmen hafva haft sin vanliga års-högtid till utdelande af 
kransar åt dem som utmärkt sig för framsteg och skicklighet i simkonsten. Uti Herr Lindhs badinrätt-
ning ägde högtidligheten rum i söndags, och uti den s. k. Åbomska inrättningen, som nu äges af ett 
bolag, i går. Vid den förra utdelades kransar åt 11, och vid den sednare åt 18 ynglingar.     
  Dessa inrättningar gifva, bland många andra, bevis derpå, huru framgången af en nyttig sak ofta 
beror på en enda persons nitfulla vilja. Det var en studerande, numera Hof-Pred. och Kyrkoh. Hr C. G. 
Grahl som år 1812 först organiserade ett Simsällskap i Upsala. Dess öfningar, prof och årshögtider, 
som alltsedan fortgått i samma skick, och blifvit upptagna på flera andra ställen, hafva utom allt tvifvel 
varit en stor anledning så väl till de nuvarande Simskolornas anläggning i hufvudstaden, som till en 
mera utbredd håg öfver hela riket för denna utmärkt nyttiga gymnastik. (Aftonbladet, 4 sept 1832) 

Notisen är intressant ur flera synpunkter. Den lyfter på ett oförblommerat sätt fram Grahl, och 
bara Grahl. De övriga stiftarna nämns inte alls. Det skrivsättet indikerar annan författare än 
Grahl. Min argumentation ovan har ju bl a byggt på att Grahl – i de texter jag velat tillskriva 
honom, AB 1859 och AB 1846 – framhävt sig själv på ett blygsamt och inlindat sätt. Den 
blygsamheten har dock icke förbjudit – som jag se det – Grahl att i AB 1859, inom citattecken 
och med angivande av källa (Aftonbladet 1932, nr 207) åberopa ovanstående tydliga framhävande 
av honom. Vi vet dock, som sagt, inte vem författaren till AB 11 sept 1846 är eller vem som 
viskat i redaktörens öra. Det kan ha varit Anders Fryxell; han förrättade promotionen detta år, 
liksom även åren 1827 och 1835, vid den Lindhska simskolan i Stockholm. Jag tror dock att det 
är Grahl som skrivit den.  
 

                                                             
50 I de ”klargörande breven”, se nedan s 46 ff nämns Svanberg på flera ställen, men aldrig som stiftare. 
51  Arne  Bergstrand, se not 47 ovan, ansluter sig till denna tolkning, dock med en något skarpare formulering: 
”Förmodligen åsyftas ... en notis i AB 4/9 1832”. 
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Upsala Simsällskap stiftades den 10 maj 1813 
 
 
Några brev som klargör saken 
 
Gabriel Marklins namn har vi i den här framställningen mött flera gånger. Han har nog främst 
gått till historien som en stor samlare och som ett välkänt uppsalaoriginal. I Upsala Simsällskaps 
historia bör han främst bli ihågkommen för att han bevarat och till eftervärlden överlämnat nedan 
återgivna brev. Promovendiförteckningarna i US 1859 synes också grunda sig på av Marklin 
samlat material, se Boggianos brev 27 dec 1862 till Fryxell i RA, Fryxellska samlingen, E 3649. 
En kärleksfull beskrivning av hans liv och gärning ger Gunnar Brusevitz, under rubriken 
Överlevnadsgeni med samlarmani i Upsala Nya Tidning den 14 mars 1998.  
 Hans privata brevsamling är – rimligtvis till stor del – bevarad och den förvaras nu i Uppsala 
Universitetsbibliotek (UUB). I den samlingen ingår några brev som ett par av Upsala 
Simsällskaps stiftare – Grahl och Robsahm – skrivit till honom i mycket nära anslutning till 
stiftandet, det första bara en vecka därefter. Till underlag för den fortsatta framställningen återges 
här, i avskrift, dessa brev; även här har vi satt in ett antal markeringsnoter för att underlätta 
återsökningen. I Riksarkivet, Fryxellska samlingen, vol E 3652, förvaras vidare ett brev, skrivet 
av Grahl men även undertecknat av Svanberg, genom vilket Anders Fryxell kallades till medlem i 
Upsala Simsällskap; även detta brev återges i avskrift.  
 
 
Grahls första brev till Marklin, 17 maj 181352 
 

Käraste Broder! 
53För ditt visade förtroende i afseende på kansler saken är jag dig mycken tacksägelse skyldig, och 

äger dervid det hugnande medvetandet, att fastän många såsom simmare äro mig öfverlägsne, lik-

väl ingen känner en mera lefvande åhåga att, utan ett egennyttigt beräknande af tid och möda, 

befordra den ädla simkonstens utbredande. 

 54Vi sågo förra året att vår korporation stödde sig på en vacklande grund, att den utan lagar, 

utan bestämda förhållanden saknade nerf och styrka och var i fara att upplösas vid minsta anstöt. – 

Jag meddelade derföre Robsahm och Carlingarne ett project till Stadgar, hvilket den 10 dennes 

[dvs den 10 maj 1813] gillades och hvarmedelst Upsala Simsällskap formerades – Din kända 

nitälskan för Simkonstens väl berättigade det nya förbundets medlemmar till en så viss förhoppning 

om ditt bifall, att de vid stiftningen ansågo Dig såsom i andanom närvarande, och således såsom en 

af de första grenarne på detta lifsens träd, hvars välgörande alster visserligen i en framtid skall 

rädda sinom tusende av våra likar55.  –  som Kallelsebref är för dig icke behöfligt, är jag blott 

                                                             
52 UUB sign G 170 b, Vol 1, A-G, nr 285 
53 Markeringsnot 
54 Markeringsnot 
55 Markeringsnot 
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anmodad att öfverlämna, å Sällskapets vägnar, dess stadgar  –  För erforderliga tillägg och 

förbättringar är naturligtvis vårt Sällskap dig högeligen förbundet. 

 56Då det för sällskapets väl var nödvändigt att allt fåfängligt och löjligt utgallrades, måste de 

prunkande tittlarna af Kansler och Professorer alldeles försvinna  –  dessa liknade glittrande katt-

gull; den dermed utstoferade ådrager sig väl barnets beundran men också mannens medömkan. Vi 

äro nu som starkast betänkte på att föröka vårt sällskap med tjenliga och värdiga medlemmar, vi 

måste väl kunna finna åtminstone så många att kostnaden för diplomer m. m. ej må öfverstiga 2 à 3 

Rd, äfvensom i synnerhet Sällskapet må kunna äga bestånd.57 – Till att vara en af medlemmar 

fordras icke oundgängligt att kunna simma, emedan mången, som icke kan denna konst, med mera 

värma omfattar den, än en annan, som i Simkonsten är fullkomnad – 

Vår egen erfarenhet bevisar nog detta. – Ej heller behöfver för en Sällskapets medlem att vara 

Studerande, eller någon tid boendes i Upsala, eller af en viss ålder. Sällskapet emottar med skyldig 

vördnad de äldre personer, som inser vigten af Simkonstens allmännare kännedom, och på något 

sätt dertill kraftigt medverkar. – 

 Jag måste nu sluta  –  emottag Simsällskapets hjertliga hälsningar   – 

    Vänskaps förtroende 

     Grahl58 

 
 
Grahls andra brev till Marklin, 6 dec 181359 
 

 60Upsala d. 6 december 1813 
 

Käraste broder. – Först och främst får jag nu utbedja mig öfverseende för min långvariga tystnad, 

den mångfaldiga göromål svårligen kan ursäkta; sedan ägnar jag dig min varma tacksägelse för 

dina goda råd och ditt hjertliga deltagande i Sällskapets angelägenheter. – Om minnet annars ej 

bedrar mig, måtte min förra skrifvelse till dig afgått vid slutet av Maj månad; för att således 

därifrån fortsätta min berättelse om Simkonstens framsteg härstädes, får jag nu nämna, det jag vid 

den tiden äfven började min simundervisning och dervid hugnades af ett betydligt antal elever och 

amatörer. – Pingstdagen [6 juni] bjuden till ÄrkeBiskoppen förklarade denne [Lindblom] sitt 

synnerliga välbehag öfver företaget och utlät sig, det han ansåg för sin skyldighet att anmäla och 

rekommendera detsamma hos Kronprinsen [Carl (XIV) Johan].   d. 15 juni utdelade prof. Svanberg 

                                                             
56 Markeringsnot 
57 Markeringsnot 
58 Markeringsnot 
59 UUB sign G 170 b, Vol 1, A-G, nr 286 
60 Markeringsnot 
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prisbelöningen åt 25 skicklige simmare, och denna akt förhöjdes af Ärkebiskoppens, Landshöf-

dingens, Rect. Magnifici och ett talrikt antal andra åskådares närvaro  – om aftonen inmarscherade 

vi i staden med eklöfskransade hufvuden under det några utvaldet goda röster afsjöngo en foster-

ländsk sång  – med trefalldigt hurrande betygade vi Ärkebiskoppen, Landshöfdingen, Rector, 

Svanberg, Nordmark och Bredman vår erkänsla för deras deltagande, och rönte dervid nya 

vedermälen af deras välvilja  –  korteligen: glädje och anständighet utmärkte denna dag .  –   

 Vid min afresa öfverlämnade jag åt en förträfflig Vermlänning And. Fryxell och hans kusin J. 

[Jan Magni] Fryxell ledningen af simöfningarna  –  mitt förtroende föll ej på ovärdiga, ty deras nit 

och verksamhet hedrade så dem som Sällskapet. Med en förundransvärd hastighet blefvo några, 

ifrån att kunna intet, förträffliga simmare. Jag hiner ej nu omnämna methoden.  –  Som det ligger i 

menniskans natur att begär efter grannlåt och detta ofta mera stimulerar till det goda och nyttiga 

än sjelfva saken, så ansåg jag nödigt att till simkonstens bästa begagna denna omständighet och 

har derföre öfverenskommit med Prof. Svanberg, att de prisbelönte skola erhålla graverade 

diplomer.61 Jag ville gerna att Sällskapet åtog sig denna härför blifvande kostnad, men kan det 

svårligen genomdrifva det, och skall derföre sjelf ligga i förslag derföre62.  Ärkebiskopen är 

sällskapets protector, Svanberg Director, Prof Nordmark och Bredman, Theol Doct Hedrén och 

Hesselgren, Brukspatron Robsahm, Bergskoll. Secret. Robsahm, Kronobefalln [rimligtvis lands-

hövding Fock], Grahl jämte flere andre äro medlemmar.  –63 

 Posttimman är inne  –  farväl 

      Grahl 
PS Kallelsebrefven herr Major Gyllenhal och Hollberg64 medföljer 

                                                             
61  ”skola erhålla graverade diplomer” är futurum. Detta brev är dagtecknat 6 dec 1813, och i Robsahms andra brev 
till Marklin, dagtecknat 24 dec 1813 (se vid not 73) heter det att ”diplomet graveras nu [presens] i Stockholm. De två 
kända och bevarade diplomen med dateringen 1813, är rimligtvis inte tillkomna detta år. De är utfärdade för Herr 
Nils Jacob Sillén, [UUB, sign X 240 (Sillén)] och Herr Anders Fryxell [RA, Fryxellska samlingen, E 3652] och 
dagtecknade Upsala den 14 Junii 1813 och undertecknade av både Jöns Svanberg och CarlGust. Grahl. Av allt att 
döma är diplomen daterade senare. Parentetiskt kan även nämnas att diplomet ej är graverat utan satt, och att idéen 
(principbeslut?) med diplom är äldre; de omtalas i föregående brev, se vid not 57. 
62 Markeringsnot. 
63 Markeringsnot. 
64 Det av Grahl till Marklin för vidare befordran till [överfältläkare Lars] Hollberg lämnade kallelsebrevet synes ha vi 
nått adressaten och denne svarade även. I den Marklinska samling (UUB sign G 170 C, Brev till Marklin 2, H–P, 
nr 412) ingår följande svars- och tackbrev: 
   Wenersborg d: 25 dec 1813 
 Högädle och Höglärde herr Magister 
För 3ne dagar sedan hemkommen från en Commendering att organisera ett Sjukhus nära Eda Skantz för en 
deromkring liggande Brigade under Öfverste Gahns befäl är det först idag på flinthårda Juldagen som jag får blott 
med några rader aflägga min ödmiuka tacksamhet för så meddelte Insekter som den heder mig blifvit genom tit visad 
att blifva medlem i SimSociteten i Upsala, ehuru jag för egen del icke lärer blifva någon lumen, vill jag i min ort 
söka uppmuntra Ungdom till denna nyttiga konst, som så mången gång räddat menniskors lif– – –här finns en 
marginalanteckning jag inte kan tyda 
   Hollberg 
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Grahls tredje brev till Marklin, 2 maj 181465 
 

Ups 18 2/5 14 

Käraste broder. Som hurtigast får jag nu berätta dig att efter all anledning måste Simningen här 

allvarligt behjertas  –  Närliggande skrifvelse66 hvaraf jag upplagt och gratis utdelt 250 exemplar, 

gör god verkan redan  –  Landshöfdingen och Erkebiskoppen gynna den goda saken  –   

    Mer en annan gång  –  farväl 

     Vänskapl. 

     Grahl 

[PS] I denna vecka utger Robsahm en skrift om nyttan af bad.  – 
 

 
Robsahms första brev till Marklin, 20 juni 1813,67 med avskrift av brev från Grahl till Robsahm 
 

Medevi 20 juni 1813 

Kära hjertanes Bror Marklin! Det förundrar, ej utan skäl, att Bror ej täcktes svara på 

Simsällskapets i Upsala skrifvelse om huruvida Bror gillar den nya förändringen  –  den är 

längesedan nu Bror communicerad68. För det historiskas skull ville man ha reda på de egentliga 

Organisationslemmarna  – de rätta driffjädrarna  –  de sanna Wattenhjulen som satte speleverket i 

gång.  –  Marklin, O. Carling och Rudolf, Rsm [Robsahm] och Grahl, tillförordnad lärare.69  –  

Bror skall veta att en ordentlig Secreterare är nu statuerad, Erkebiskopens [Lindbloms] egen 

handsecreter en Ramström  –  att plan, med ett ord är att vända [kron-]Prinsens [Carl (XIV) 

Johans] uppmärksamhet på hela Gymnastiken, för att få simningen att ingå mer allmänt än hittills i 

allmänna undervisningen; med ett ord: att få ett simsällskap sådant som i Köpenhamn.  –70 

Följande är innehållet av Grahls brev som jag fick i går: [19 juni 1813] 

Dina önskningar för Simsällskapets väl äro mig heliga och skola, såvidt jag förmår, 

uppfyllas. Marklin har erhållit, enligt vår öfverenskommelse, (Carlingarnas, Rsms 

[Robsahms] och Grahls) del af Sällskapets stadgar och vederbörlig kallelse, men på 

                                                             
65 UUB sign G 170 b, Vol 1, A-G, nr 287 
66 Härmed avses reklambroschyren ”Till Invånarne i Upsala Stad”. Den är nu känd i två exemplar, det ena i RA, 
Fryxellska samlingen, vol E 3652 och det andra i UUB, sign Sv. Gymn. o. idr. Kaps./Simning Simsällskap [Uppsala] 
67 UUB sign G 170 d, nr 748 
68 Markeringsnot. 
69 Jfr ordningen i uppräkningen av stiftarna i samanställningen på sid 42 kolla sidnumret. Här, i Robsahms brev till 
Marklin, nämns han som adressat, artigt, först. Författaren nämner sig själv inte sist men med en förkortning. Grahl 
har hamnat sist, och det är nog främst för att han fått en bestämning, ”tillförordnad lärare”. 
70 Ang ”Köpenhamn”, se nedan s 60 ff. 
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dag och månad ännu ej svarat derpå  –  –  och så länge han ej yttrat huruvida han är 

nöjd eller ej med förändringen kan hans namn ej införas71 och uppges för höga 

vederbörande. Den dag är redan randad, då Upsala Simsällskap vill träffa med 

Köpenhamns och detta bebådar visserligen framtida jemngodhet.72 Vårt Sällskap äger 

nu bland sina Hedersmedlemmar Svanberg, Nordmark, Bredman och Doctor 

Hesselgren samt till Beskyddare Ärkebiskopen. De två sistnämnda tror jag nästan mest 

lifvas af nit för den goda saken. I går den 13 juni hölls vid Pilen högtidlig simpromotion 

af Svanberg hwarvid Ärkebiskoppen, Landshöfdingen, flere Professorer och en del af 

den nobla staden voro närvarande. Tjugotre blefvo Simmagistrar, hvilka derpå om 

aftonen, under sång, med blottade ekkransade hufvud, intågade i staden och med 

trefaldiga hurrarop utanför Erkebiskoppens, Landshöfdingens och de vid akten 

närvarande Professorernas hus betygade sin erkänsla för deras godhet, att för 

simpromotionens skull skilja sig kanske något tidigare än eljest från ett dundrande 

kalas hos Biskop Almqvist. Nu nyss voro Räntmästar Hjertas gossar här med anhållan 

från fadern, att jag skulle lära dem simma.  –  Om onsdag reser jag härifrån men har åt 

tvenne unga raska vermlänningar Fryxell uppdragit att i sommar härstädes förrätta 

mitt kall.  –  –  –  – [Dessa fyra streck ger vid handen att Robsahm här gjort vissa uteslutningar, 

förhoppningsvis endast avslutnings- och hälsningsfraser.] 

 

Täckes Du nu Bror svara mig härpå, adressera Ditt bref antingen direkt på Medevi, så skall jag 

öfversända det till Secreteraren Claës Ramström hos Ärkebiskoppen i Upsala  –  eller på Upsala. 

 
 
 

Robsahms andra brev till Marklin, 24 dec 181373, adresserat till Gabriel Marklin, Skara, Höberg 
 
 Upsala Julafton 1813 

God afton Käre Bror!  Från Medevi i somras tillskref jag Dig. Af Grahl hörde jag sedan att du 

täcktes minnas mig och bifogade mig någon biljett i hans bref som för honom förkommit. Nåväl! 

Jag är nu här som passagerare några dar i Upsala, och blir stockholmsbo en tid bortåt. 

Vikström [?] har varit god och herbergerat mig som härligast i famnen af natural [oläsligt] 

palladium. Hartman [?] har äfven varit här. Och vi har haft dubbelt roligare om Du funnits.  –  

                                                             
71 Markeringsnot 
72 Markeringsnot 
73 UUB sign G 170 d, Vol 3, R-Ö, nr 749 
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Vår skyddsGud Linné sväfvade dock öfver oss, Bror saknades såsom hans engel och cherubin. 

Brors namn har jag sett i WettenskapsAkademins – – –  [svårläsligt] – – – 

Stadgarne och Diplomet graveras nu i Stockholm och Sigillet äfvenledes. Nu är plan i spelet  –  
74och sällskapet står Bror såsom f. d. dess lärare i en väsentlig förbindelse för all forden och 

blifvande ynnest. 

   Din Rsm [Robsahm] 

 
Upsala Simsällskaps kallelsebrev till Anders Fryxell, den 1 dec 181375. Brevet är skrivet och 
undertecknat av Grahl, men innehåller även Jöns Svanbergs namnteckning.  
 

Ehuru öfverträffande insigter föranlåtit senare tider att i flere afseenden följa de forntida Grekers 
och romares efterdömen blef likväl af veklighet, falsk förfining eller bristande känsla för en 
fullständig uppfostran, den af Dem högt värderade Simkonsten nästan alldeles förgäten. Sällan 
hyste man mer än en flyktig önskan att göra sig oberoende af sjöfaror, och ännu mera sällan 
betänkte man Simkonstens ovärderliga fördelar i hänseende till menniskans physiska utbildning, 
dess nödiga härdande och hälsa. De förderfliga följderna af Simkonstens förfall hafva dock i våra 
dagar derpå väckt Nationernas uppmärksamhet. 76Simkonsten upplivades på flere ställen, och der 
njuter man nu den upplyftande anblicken af en talrik mängd människor som modigt beherrska det 
element, i hvilket många tusende andra förlora sansning och lif77 – der uppstämmer nu en kraftfull 
och behjertad ungdom ur böljorna glädjens och hälsans sånger, medan nödens därifrån höjda rop 
hos oss ännu ofta påkalla vårt bistånd och uppmana oss att såsom en förbrytelse emot Mensklig-
heten, Staten och oss sjelfva anse försummandet af den konst, som ensam kan häfva det onda.  
 Vid härvarande Akademi har äfven derföre78 ett Sällskap sig bildat med allvarlig föresats att 
ibland Sveas Barn allmängöra den ädla konsten att simma. Detta Upsala Simsällskap har lärt 
känna och värdera Eder Herr Anders  Fryxel l .  Ni har på ett hedrande sätt visat Eder såsom en 
man med känsla för Sällskapets viktiga ändamål, och kraft att lyckligt medverka till dess ernående 
och till vedermäle af synnerliga aktning kallar Det Eder derföre att såsom Dess Medlem deltaga i 
bemödanden, dem åtminstone en pröfvande eftervärld skall lemna sitt bifall. 
Upsala d. 1 Dec. 1813 
                      Jöns Svanberg 
                    Sällskapets n. v. Director 
                      CarlGust Grahl 
                  Sällsk. secreterare och Lärare i Simk. 

 
Denna korrespondens, dessa sex – eller om vi räknar med avskriften, sju – brev mellan stiftarna 
och tidigt involverade personer är tillkomna i mycket nära anslutning till sällskapets stiftande och 
kan rimligtvis användas som ett facit rörande flera frågor där vi tidigare sett motstridiga eller 

                                                             
74 Markeringsnot 
75 RA, Fryxellska samlingen, sign E 3652. 
76 Markeringsnot 
77 Markeringsnot 
78 Som kausal markör har vi tidigare, först vid not 42, stött på ordet ”derföre” och den däri givna innebörden be-
handlas nedan å sid 72. Här antyds en helt annan kausal relation, nämligen att Upsala Simsällskap bildats som en 
följd av de ”förderfliga följderna af simkonstens förfall” och att den ”upplivades på flere ställen”. Jag tror att för-
fattaren här träffat huvudet på spiken, och att det just ”derföre” bildats ett sällskap ”med allvarlig föresats att 
bland Sveas Barn allmängöra den ädla konsten att simma”. 
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ofullständiga uppgifter. Brevens autenticitet kan icke ifrågasättas men de reser även åtskilliga 
frågor. 
 Marklin – mottagaren av de flesta breven – framstår som oinformerad om sällskapets tidigaste 
historia, och det rimligtvis som en följd av att han vid denna tid ej varit engagerad i simskolan 
och sällskapets göranden och låtanden. Han framstår inte alls som någon aktiv sällskapsmedlem 
utan snarare som en passiv informationsmottagare. Breven innehåller ju en lång rad uppgifter 
som en verksam sällskapsmedlem rimligtvis borde ha känt till. Grahl berättar, i sitt första brev, 
om stiftandet. I det andra, sju månader senare, om simskolan och om promotionen och om att han 
överlämnat simlärarsysslan åt kusinerna Fryxell. Där nämner han vidare att han överenskommit 
med Svanberg om att de promoverade skola erhålla graverade diplomer. Det tredje brevet är väl 
snarast att se som ett missiv till Broschyr 1814 som han översänt för kännedom 
 
Exakt när stiftades Upsala Simsällskap?  
 
I den tidigare framställningen har bland annat framförts att Upsala Simsällskap stiftades ”vårtiden 
1813” (AB 1859, ovan vid markeringsnot 25). Stiftelsetiden preciserades till ”maj 1813” av en 
annan av de medverkande stiftarna, Robsahm, i boken Om Nyttan af Bad, se nedan s 58-59. Här, i 
Grahls första brev till Marklin, betonas inte stiftelsedatumet utan snarare bara nämns en passant 
som ”den 10 dennes [maj], se ovan mellan markeringsnot 54 och 55. Denna uppgift finns ej 
anledning ifrågasätta.  
 Tidigare har framkastats hypotesen att simsällskapets stiftande ej skulle ha varit en formell 
och medveten handling, utan snarare en etikett som senare krönikeskrivare åsatt ett icke klargjort 
skeende. Det gäller om 1796 men inte om 1813. Enligt Grahls första brev till Marklin stiftades  –  
det ord som Grahl först använder är ”formerades” –  Upsala Simsällskap genom att dess stadgar 
”gillades” ovan nämnda dag. I nästa mening använder han dock ordet ”stiftningen”.  
 
 
Om stadgarna 
 
Det bör uppmärksammas att det saknas uppgifter om att stadgarna fastställdes eller antogs; 
stadgarna endast ”gillades”. Vad som därmed exakt avses är ej klargjort, även om ordet gilla bär 
med sig en betydelse som ligger snubblande nära stadfästa. Om den närmare utformningen av 
stadgarna saknas uppgift. Däremot framgår det av Grahls första brev till Marklin att de gillade 
stadgarna (i utkast eller färdigställda?, i original eller i avskrift?) överlämnats till Marklin för 
”erforderliga tillägg och förbättringar” här finns en marginalanteckning jag inte kan tydamen 
därmed försvinner de in i historiens dimma. Robsahm efterlyser dem i sitt första brev till Marklin. 
Därav framgår vidare att Marklin ej inkommit med några ”tillägg eller förbättringar”. (”… att 
Bror ej täcktes svara på … skrifvele[n] om huruvida Bror gillar den nya förändringen  –  den är 
längesedan nu Bror communicerad”.) Rimligtvis för att understryka saken återger han Grahls 
formulering, (se avskriften i Robsahms första brev till Marklin) om att ”så länge han [Marklin] ej 
yttrat huruvida han är nöjd eller ej med förändringen kan hans namn ej införas och uppges för 
höga verderbörande”. Den här formuleringen ger vid handen att stiftandet förutsattes vara en 
något mera formell och kanske mera grannlaga uppgift och att Marklins namn var viktigt. Det 
behövdes för att stadgarna skulle kunna ”uppges för höga vederbörande” och man ville inte sätta 
upp hans namn utan hans medverkan. Stadgarnas vidare öden och äventyr har ej kunnat klargöras 
men rörande deras innehåll kan följande nämnas. 
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 Författaren till AB 1859 – som ju antagits vara Grahl – har formuleringen att Upsala Sim-
sällskap stiftades 1813 ”med bestämmelse att uti hela riket göra simkonsten känd och värderad”. 
(Se ovan vid markeringsnot 25.) En nästan likalydande formulering återfinns i Aftonbladet den 
11 september 1846 (vid markeringsnot 45) där författaren – som även antagits vara Grahl – 
skriver så här: ”Stiftarna … uppsatte sällskapets bland dess handlingar förmodligen ännu 
befintliga stadgar, som uppgifva det vara sällskapets syftemål att uti Sverige göra simkonsten 
allmänt känd och värderad.”  
 Längre än så här synes man icke kunna komma i sökandet efter Upsala Simsällskaps 
ursprungliga stadgar.79 Vetskap saknas om det däri ingick några organisationsbestämmelser och 
huruvida de titlar som förekommit var verkliga positioner och sysslor eller bara Ad hoc-
formuleringar: ”Protector” och ”Director” i Grahls andra brev till Marklin och ”en ordentlig 
Secreterare” i Robsahms första brev till samme Marklin. Till denna lista kan även fogas den titel 
som Grahl satt på sig själv i slutet på kallelsebrevet till Fryxell och i reklambroschyren från 1814, 
”Ups. Simsällsk. Secr. o. Lärare i Simkonst.”. Värt att notera är också att formuleringen 
”tillförordnad lärare” (om Grahl) – i Robsahms första brev till Marklin – ger vid handen att Grahl 
inte bara var lärare utan även att han var tillsatt (”tillförordnad”) men det upplyses inte av vem 
och hur det gått till. Sällskapet hade också ”hedersmedlemmar”. En av dessa var Svanberg. 
Slutligen kan här framhållas att det första tillfället då Svanberg finns belagd som ”firmatecknare” 
är i kallelsebrevet till Fryxell från slutet av år 1813. 
 
 
Vilka var stiftarna –”de sanna Wattenhjulen som satte speleverket igång” – och 
skall Marklin räknas med? 
 
Sammanställningen ovan (s 42) över Upsala Simsällskaps stiftare bekräftas i huvudsak av bre-
vens uppgifter. Vid Marklins namn måste dock sättas ett stort frågetecken. Kanske skall till och 
med namnet strykas. Utifrån Grahls första brev till Marklin kan följande personer noteras: ”Jag” 
[dvs Grahl], ”Robsahm” [och – får vi förutsätta de tvenne bröderna Carling] ”Carlingarne”. På 
grund av Marklins personliga kvalifikationer ansågs han dock ”vid stiftningen såsom i andanom 
närvarande”. Robsahm har i sitt första brev till Marklin samma namnuppgifter, men han 
preciserar Carlingarne, och Marklin innesluter han utan vidare i stiftarnas krets (Marklin, 
O. Carling och Rudolf, Rsm [Robsahm] och Grahl). Robsahm formulerar sig som om han vore 
medveten om att han varit med om att skapa historia. Det gäller ”de rätta driffjädrarna – de sanna 
Wattenhjulen som satte speleverket igång” och detta skall klargöras för ”det historiskas skull”. 
 
 
Vilken typ av sällskap stiftades? 
 

                                                             
79 Det kan även vara så att vi här efterfrågar och söker efter något som aldrig funnits, dvs traditionella stadgar med 
organisationsbestämmelser och liknande. Robsahms andra brev till Marklin antyder en lösning. Där heter det att 
”Stadgarna och Diplomet graveras nu i Stockholm”. Det kan ej betraktas som helt säkerställt att ”Stadgarna” och 
”Diplomet” slutgiltigt blev två skilda dokument. Det kan vara så att Upsala Simsällskaps ursprungliga stadgar, hur de 
nu än må ha sett ut, vid graveringen [eg sättningen] av diplomet omformulerades och reducerades till ”Förbindelsen 
att efter yttersta förmåga befordra och utbreda den särdeles välgörande simkonsten” och att de knappast innehållit 
något ytterligare. 
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Då stadgarna – hur de nu än såg ut – är förkomna kan några säkra uttalanden om dessas innehåll 
inte givas. Breven innehåller dock flera formuleringar och påståenden som rimligtvis kan ligga 
till grund för uttalanden i denna fråga. Grahl skriver i sitt första brev till Marklin: 

Vi äro nu som starkast betänkte på att föröka vårt sällskap med tjenliga och värdiga medlemmar, vi 
måste väl kunna finna åtminstone så många att kostnaden för diplomer m. m. ej må öfverstiga 
2 à 3 Rd, äfvensom i synnerhet Sällskapet må kunna äga bestånd.  – – – Till att vara en af medlemmar 
fordras icke oundgängligt att kunna simma, emedan mången, som icke kan denna konst, med mera 
värma omfattar den, än en annan, som i Simkonsten är fullkomnad – – Ej heller behöfver för en 
Sällskapets medlem att vara Studerande, eller någon tid boendes i Upsala, eller af en viss ålder. 
Sällskapet emottar med skyldig vördnad de äldre personer, som inser vigten af Simkonstens 
allmännare kännedom, och på något sätt dertill kraftigt medverkar. (Mellan markeringsnot 56 och 58) 

Av dessa citat framgår att Upsala Simsällskap initialt inte alls ej var någon sammanslutning av 
simmare (det ”fordras icke oundgängligt att kunna simma”) utan vad som gällde var att med 
”värma omfatta” simkonsten”, inse ”vigten af Simkonstens allmännare kännedom och [att] på 
något sätt dertill kraftigt medverka”. Upsala simsällskap, sådant det avspeglas i dessa brev, synes 
alltså snarare ha varit en stödförening till simskolan och en viktig funktion var vidare att 
organisera och genomföra simundervisningen och simskoleavslutningarna/promotionerna och 
bl a att finansiera de vid dessa utdelade belöningarna/diplomen. 
 På liknande sätt bör nog formuleringarna i AB 1859 och AB 1846 läsas. 

till ledamöter kallades alla, som man visste intressera sig för syftemålet, deribland ock n. v. biskopen 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 sim-
konsten”. (AB 1859, se ovan vid markeringsnot 27) 

och till ledamöter deraf kallades d. v. Svea rikes erkebiskop, länets höfding, n. v. biskopen m. m. hr d:r 
J. J. Hedrén m fl. (AB 1846, se ovan s 42–43) 

 Vad här sagts om Upsala Simsällskap gäller – såvitt kan bedömas – de övriga tidiga simsäll-
skapen. De var inte sällskap för och av simmare och med simning (tävlings-, motions- eller ens 
för skojs skull) på programmet, utan de var – före tävlingsidrottens insteg i slutet av seklet –
sällskap som på lite olika sätt sökte befrämja simkunnighet, t ex genom att ordna och understödja 
simskolor och då kanske främst dessas avslutningsceremonier (promotioner). Att kalla dessa 
tidiga simsällskap för idrottsföreningar är därför missvisande. 
 
 
Upsala Simsällskaps sigill 
 
Av Robsahms andra brev till Marklin, se ovan vid markeringsnot 74, framgår att sigillet, liksom 
även ”Stadgarne och Diplomet” nu graveras i Stockholm. Brevet är daterat den 24 dec 1813 och 
sigillet bör således ha färdigställts omkring årsskiftet 1813/14. De första kända avtrycken av 
sigillet är daterade 14 Junii 1813 och finns på Nils Jacob Silléns diplom (UUB sign X 240 
[Sillén] och på Anders Fryxells (med samma datum och i RA, Fryxellska samlingen, E 3652). 
 Här bör även Grahls andra brev till Marklin nämnas. Det är daterat tre veckor före Robsahms, 
den 6 dec 1813, där det heter att Grahl överenskommit med Svanberg att ”de prisbelönte skola 
erhålla graverade diplomer”. Kronologin reser här vissa problem. Två uppgifter, den ena i 
presens ”Diplomet graveras nu i Stockholm”, och den andra i futurum ”skola erhålla graverade 
diplomer” är tillkomna drygt ett halvt år efter datum vid det första kända sigillavtrycket. 
Rimligtvis förhåller det sig så att diplomen färdigställts, daterats och distribuerats en god tid efter 
den första promotionen. I den riktningen talar även avsaknaden av omnämnanden av diplom i de 
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få beskrivningar av den första promotionen som föreligger. Där påträffades endast ord som ”den 
större belöningen”, ”den mindre belöningen” och ”prisbelöningen” men ingenting om diplom. I 
den riktningen talar vidare det faktum att det första ”samlingsdiplomet”, avseende de promo-
verade 1813, ej är ett samtida dokument, ty det är tryckt å samma ark som det för år 1814. (Det 
enda kända exemplaret förvaras i RA, Fryxellska samlingen, sign. E 3652; Boggiano hade dock 
1862 ”en, i min ego befintlig” sådan sammanställning; se hans brev till Fryxell.) 
 Hur såg sigillet ut? Det ursprungliga sigillet framgår av nedanstående bild. Sigillet har vidare 
förekommit i lite olika utföranden, med eller utan knorr på delfinens stjärt. Vad som hänt med 
originalstampen har icke kunnat utrönas, men det har cirkulerat uppgifter om att den, dock oklart 
vilken version, försvunnit i samband med källarinbrott, byte av personer på centrala poster inom 
sällskapet, flyttningar och liknande.  
 
 
 
Bilder av sigill här 
 
 
 
 
 
 
UPSALA SIM-SÄLLSKAPS  UPSALA SIMSÄLLSKAP  U P S A L A  S I M S Ä L L S K A P  
SIGILL  [utan årtal] å diplom   1796   [med år ta l]  å senare  1796 1986    å nyckelring vid 190-års- 
daterat 1813        medaljer och förtjänsttecken  jubileet.  Andra sidan har texten:     

          ÖSTRA AROS UPPSALA 1286-1986 
 
 
 
Bilder av sigill här 
 
 
 
 
 
 
UPSALA SIMSÄLLSKAPS SIGILL.       STOCKHOLMS SIMSÄLLSKAPS SIGILL 
med punkt  [ .]  och  s t järna  [*]  synes      med p i lgr imssnäcka                                                    
vara  den  vanl igas te  vers ionen  å               
senare  d ip lom och  trycksaker80 
 
Ingenting om förlagor till eller betydelsen av symbolerna i Upsala Simsällskaps sigill är känt. Om 
Stockholms Simsällskaps sigill, som har påtagliga likheter, lämnar dock Erik Bergvall följande 
uppgifter i Berättelse över Stockholms Simsällskaps verksamhet 1827-1927, s 88. 

                                                             
80 Det näst äldsta kända, ett lackavtryck, finns på Hedda Rundblads diplom från 1859, nu i Upsala Simsällskaps 
arkiv, serie L4a, vol 1, och det äldsta, där sigillet synes ha använts som stämpel, på sammanställningen över 
”Simmprof vid Upsala vid Upsala Simm-inrättning fastställde för Fruntimmer … Upsala den 26 juli 1858”, nu i 
Upplandsmuséets samlingar tillhörande Upsala Simsällskap. 
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Stockholms simsällskaps sigill upptager från begynnelsen en delfin över tre strömmar inom en 
eklövskrans. Detta sigill återfinns exempelvis i ett bevarat diplom från 1829 och har alltid gällt som 
simsällskapets officiella sigill. 

Skillnader och likheter mellan Upsalas och Stockholms ser läsaren lätt själv. Upsalas delfin är 
t ex betydligt ”gladare”. Parentetiskt kan nämnas att Göteborgs Simsällskaps sigill även uppvisar 
påtagliga likheter med Uppsalas. Det har en glad delfin inom en eklövskrans. 
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Upsala Simsällskaps bakgrund 
 
 
Till Upsala Simsällskaps bakgrund hör självfallet – dock oklart hur – den omfattande argu-
mentation för simning som i olika sammanhang tidigare förekommit. Det faktum att åtskilligt av 
denna befordrats till trycket – och således är lätt åtkomlig – får ej förleda oss att tro att denna 
varit huvudsaken. Den argumentationen har bl a Wiberg och Sandblad sökt göra reda för och det 
saknas här anledning att ytterligare gå in på denna. Dessa författare har ju, som flera gånger 
tidigare påpekats, sökt samband mellan denna och det förmenta svanbergska stiftandet 1796.  
 Att söka göra reda för motiv, bevekelsegrunder, inspirationskällor, kulturella, ekonomiska och 
andra orsaksfaktorer är ofta mycket svårt, då dylika endast undantagsvis kan beläggas eller göras 
troliga. Man måste alltså städse vara medveten om att den allra största delen av historien tog 
stiftarna och de övriga involverade personerna med sig i graven och att det endast är brottstycken 
som kommit att ingå i arkiv och bibliotek, och att kvarlevorna normalt inte utformats för att 
tillfredsställa dagens kunskapsbehov. I detta kapitel vill jag dock lyfta fram några förhållanden 
som tidigare ej beaktats. 
 
 
Simskola år 1812 
 
I de tidigare återgivna breven finns några detaljer som med fördel kan tolkas som att sim-
sällskapet – föga förvånande – har en förhistoria och som framgått finns flera formuleringar till 
stöd för denna uppfattning. Några gånger nämns årtalet 1812. Formuleringarna är värda att 
granskas och lämpligen kan granskningen börjar med de som innehåller detta årtal. 

(1) De första undervisningsåren 1812–14 meddelades undervisningen af läraren sittande i en liten eka 
och derifrån hållande stången med simgördeln. (US 1896, s IV, se ovan s 17) 

(2) Den första rationella undervisningen meddelades i Upsala 1812 af Studeranden C. G. Grahl, 
sedermera Hofpredikant, Kyrkoherde och Prost. (US 1896, s III) 

(3) Den första nationella undervisningen meddelades i Upsala 1812 af n. v. prosten C. G Grahl … 
(AB 1859, se ovan s 21, markeringsnoterna 21-22) 

(4) Det var en studerande, numera hofpredik. och kyrkoh. hr C. G. Grahl som år 1812 först 
organiserade ett simsällskap i Upsala. (AB 1832, markeringsnoterna 28 – 29, och ovan s 45.) 

(5) Det var en studerande, numera hofpredik. och kyrkoh. hr C. G. Grahl som år 1812 (1813) först 
organiserade ett simsällskap i Upsala. (AB 1859, ovan s 21, markeringsnoterna 28-29, samt 
US 1896, s III, ovan s 26) 

(6) Det är Grahl som 1813 i maj och första hälften juni öppnade första simskolan, – som samma år 
(kanske redan 1812) började använda simgördeln. – som 1813 stiftade simsällskapet och vars nit 
har största förtjänsten af nämnda inrättning. (Anders Fryxell brev 21 aug 1861 till G Larsson) 

 
Här bortses helt från frågan om vad som är ursprungligt och vad som är om- eller lätt turnerad 
avskrift. Men hur skall man förhålla sig till dessa uppgifter? Citat nr 1 och 2 härrör från US 1896, 
som ju håller på ”Svanberg-1796-hypotesen” och med denna är simskola och undervisning 1812 
väl förenlig. Nr 3 kommer ur AB 1859, som förordar ”Grahl-1813” men innehåller 1812 och den 
formuleringen, liksom nr 4, som likaså synes förorda ”Grahl-1813” men nämner 1812. Nr 3 och 4 
är alltså prima facie svårförenliga med föreställningen att Grahl 1813 stiftat Upsala Simsällskap.  
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 Det bör dock betänkas att det här är fråga om texter som tillkommit ganska lång tid efter 
stiftandet, och tillägget inom parentes i AB 1859, ”1812 (1813)”, se nr 5, bör ses som ett föga 
lyckat försök att då undgå att reda ut ett par – som man då såg det – betydelselösa detaljer i 
Upsala Simsällskaps tillkomsthistoria. Det författaren till AB 1859 inte brydde sig om att göra 
reda för, var åtskillnaden mellan den av Grahl 1812 [så smått] inledda simundervisningen och det 
av Grahl m fl 1813 stiftade simsällskapet. Rimligtvis är det så texterna skall läsas. Den skenbara 
motsättning mellan 1812 och 1813 försvinner. Det vore för övrigt ganska underligt om Upsala 
Simsällskap, ur intet och på en gång, bara stiftades. Anders Fryxells påpekande, även med be-
aktande av hans verbala osäkerhetsmarkör ”kanske redan 1812”, se nr 6, pekar i samma riktning. 
 Det kan nu ännu en gång vara på sin plats att gå tillbaka till texten i AB 1859 och där läsa den 
historieskrivning som följer på citat nr 3 som ju innehåller årtalet 1812, (mellan markerings-
noterna 21 och 22). 

Denna framgång och det bifall saken vann af Erkebiskopen Lindblom, Landshöfdingen Fock, 
Professorerna Svanberg och Zetterström, samt akad.räntmästaren Hjerta med flere, uppmuntrade till 
åtgärder för företagets framtida bestånd och vidsträcktare omfång. I förening med sedermera med. 
dokt. O. A. Robsahm, akad.adjunkten Gabr. Marklin, profess. O. Carling och lekt. Rud. Carling 
stiftade prosten Grahl vårtiden 1813 Upsala simsällskap … . (Se vid markeringsnot 23-25) 

Med ”saken” avses här rimligtvis den av Grahl år 1812 bedrivna simundervisningen. Det framgår 
vidare att de personer som biföll den representerade samhällets toppskikt, ärkebiskopen, lands-
hövdingen, ett par professorer, akademiräntmästaren, samt några ej specificerade ”med flere”81. 
Med ”företagets framtida bestånd” avses likaledes rimligtvis simundervisningen, och för att säkra 
denna stiftades Upsala Simsällskap. Så gick det till. 
 
 
Simkanslern 
 
I de ovan återgivna breven finns det vidare ett antal formuleringar som klart pekar på en 
förhistoria och vi kan nu gärna ställa några frågor på sin spets. (1) Finns där några detaljer eller 
uppgifter som pekar på en lång förhistoria?, (2) finns där några detaljer eller uppgifter som pekar 
på en organisation eller sammanslutning? och, (3) slutligen, finns där några uppgifter eller 
detaljer som stöder ”Svanberg-1796-hypotesen”?  På den första frågan är svaret ”Nej”, på den 
andra frågan är svaret ”Ja, men det var inte Upsala Simsällskap”. Mitt svar på den tredje frågan 
är ”Nej, inte någonting”. Till det nu nämnda bör fogas ytterligare en fråga. (4) Finns det några 
detaljer eller uppgifter som stöder föreställningen om ”Grahl-som-omorganisatör-av-något-
äldre”?  Ett svar på den frågan har redan givits ovan. Ja, Grahl [m fl] ”omorganiserade” 1813 den 
1812 påbörjade simskolan. Ett annat svar har givits i den traditionella historieskrivningen och det 
är det som tidigare i framställningen kallats den Larssonska kompromissen. Ja, Grahl omorga-
niserade år 1813 Upsala Simsällskap som stiftats av Jöns Svanberg år 1796. Några formuleringar 
i breven kan måhända kasta ljus över dessa frågeställningar. 
 

(1) För ditt visade förtroende i afseende på kansler saken är jag dig mycken tacksägelse 
skyldig…(Vid markeringsnot 53) 

                                                             
81  Med ”med flere” avses måhända de personer som nämns i avsnittet ”En liten maskinskriven lapp i Upsala 
Simsällskaps arkiv”, nedan sid 69. 
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(2) Vi sågo förra året [1812] att vår korporation stödde sig på en vacklande grund, att den utan 
lagar, utan bestämda förhållanden saknade nerf och styrka och var i fara att upplösas vid minsta 
anstöt. (Vid markeringsnot 54) 

(3) Då det för sällskapets väl var nödvändigt att allt fåfängligt och löjligt utgallrades, måste de 
prunkande tittlarna af Kansler och Professorer alldeles försvinna.  (Vid markeringsnot 56)  

(4) Kära hjertanes Bror Marklin! Det förundrar, ej utan skäl, att Bror ej täcktes svara på Sim-
sällskapets i Upsala skrifvelse om huruvida Bror gillar den nya förändringen  –  den är länge-
sedan nu Bror communicerad. (Vid markeringsnot 68) 

(5) –  och så länge han [Marklin] ej yttrat huruvida han är nöjd eller ej med förändringen kan hans 
namn ej införas  (Vid markeringsnot 71) 

(6) och sällskapet står Bror [Marklin] såsom f. d. dess lärare i en väsentlig förbindelse för all forden 
och blifvande ynnest. (Vid markeringsnot 74) 

I nr 1 möter oss det förbryllande uttrycket ”kansler saken”, i nr 2 att vi ”sågo förra året” och där 
talas det även om ”vår korporation”, och vidare i nr 3 att det var ”nödvändigt att allt fåfängligt 
och löjligt utgallrades” och däribland ”tittlarna Kansler och Professor”. I nr 4, och med en upp-
repning i nr 5 talas det vidare om ”förändringen” och vi måste då ställa oss frågan om förändring 
i eller från vad. I nr 6 slutligen talas det om ”Bror [Marklin] såsom f. d. dess lärare”. 
 Allt detta pekar entydigt på en förhistoria, men hur lång var den och vad var det för 
”korporation [som] stödde sig på en vacklande grund” och som skulle förändras, och vad var det 
som var ”fåfängligt och löjligt” och som skulle utgallras.  
 År 1812 hade simskolan så smått börjat. Grahl är – såvitt känt  – den ende som varit verksam 
vid denna. Inga andra omnämnanden om denna, förutom AB 1832, AB 1846 och AB 1859 (och 
kanske även Fryxells brev till Larsson) är kända. Vi har knappast anledning ifrågasätta dessa 
uppgifter. Det har tidigare påpekats att en lång rad av samhällets toppar stödde simskolan, men i 
övrigt vet vi i mycket lite om verksamheten vid den. Den samhälleliga uppslutningen, och även 
den senare framgången, ger dock vid handen att 1812 års verksamhet inte kan ha varit obetydlig 
och inte heller okänd. Det kan helt enkelt inte bara ha varit fråga om att några studenter gått iväg 
och under lättsamma former badat (med öl från en flytande bordsskiva) och därefter, som det 
heter hos Robsahm, kombinerat det med ”någon högtidlighet”. 
 Här kan vi nog inte mer än gissa, och försöka pussla ihop de bitar vi känner och de formu-
leringar som finns att tillgå. Till frågan om Upsala Simsällskaps bakgrund skriver Robsahm så 
här i sina två upplagor av Om Nyttan af Bad. 
 

Vi sakna likväl vidare ej ställen, der detta helsomedel icke blott in thesi år afgjordt men äfven 
utfördt, såsom vid Upsala Universitet, der simöfningar i senare decennier ömsom idkats, i 
synnerhet af Norrlands, Nerkes och Vermlands nationer, stundom utmärkte med någon 
högtidlighet då deras landsmän vunnit sin öfning, men nu nyligen förnemligast, då ett 
nybildadt Simsällskap (Maj 1813) af Hrr Marklin, Carling, Grahl m. fl. lyckats vinna Höga 
Vederbörandes bifallande uppmärksamhet vid en firad högtidsdag. – Med tillförsigt väntar 
man af Sällskapets nitiska lärare, Carl Gustaf Grahl, en instruktiv framställning af härdande 
fostringar, så behjertansvärda inom familjernas som vid städernas och landsbygdernas 
skolverk. (1:a uppl Upsala 1814) 
 

Vi sakna likväl vidare ej ställen, der detta helsomedel blifvit vårdadt, som vid Upsala 
Universitet, der simöfningar i senare decennier ömsom idkats, i synnerhet af Norrlands, 
Nerkes och Vermlands nationer, stundom utmärkte med någon högtidlighet då deras 
landsmän vunnit sin öfning, men nu nyligen förnemligast, då ett nybildadt Simsällskap (Maj 
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1813 af Herr Marklin, Carlingar, Grahl och Robsahm) lyckats vinna förmäns bifall vid en 
firad högtidsdag. [Nästa mening överensstämmer exakt med den i 1:a uppl, se ovan.] (2:a 
uppl, Stockholm 1815, som dock å titelsidan har årtalet 1814) 

 
Robsahm ger här, i bägge upplagorna, föga preciserade uppgifter om simövningar vid Upsala 
Universitet och bland några namngivna studentnationer. Uppgifterna och formuleringarna om 
”Upsala Universitet” bör tas med en stor nypa salt. Det förtjänar understrykas att det inte kan vara 
fråga om någon verksamhet i universitetets regi utan rimligtvis avser Robsahm ”simöfningar” 
bland studenter vid universitetet. Och han säger ju faktiskt – och föga förvånande – att ”sim-
öfningar … idkats … af [tre olika] nationer”. Därefter ger han, även till den delen föga precise-
rade uppgifter om Upsala Simsällskaps tillblivelse. Han gör dock ingen som helst koppling 
mellan de två. Kan den avsaknaden tas som intäkt för att ingen sådan koppling finns? Självfallet 
inte. Vi kan utifrån ovanstående inte dra någon som helst slutsats om den saken. 
 Det ligger i sakens natur att en offentlig simskola, hur liten och informell den än må ha varit, 
måste ha varit en sak som uppmärksammats, och det inte minst med tanke på det stora stöd den 
senare fick och kanske även tidigare fått. 
 Även följande dokument, som påträffats i Upplandsmuseets samling med handlingar rörande 
Upsala Simsällskap, är mycket svårtolkat, men där finns en detalj som pekar på samband mellan 
simskolans förhistoria och något ytterligare. Det är daterat 1812. Baksidan har noteringen ”Utur 
Marklinska Samlingen 1871 af (oläsligt)-berg”. Det har en handkolorerad ram och pappers-
kvalitén och pikturen motsäger icke att dateringen är korrekt. 
 
 

DjupSidNödige Herr SimKansler! 
 

Undertecknad har i sin dörr funnit en biljett från någon af SimKanslerns Professorer, 
med anmodan att infinna sig hos Djupbemälte Herre. – Men hvi tvingas han att yttra, 
det hans öfriga flyende akademisejur ej någonsin tillåter mer gymnastiska öfningar. 
Deras tid är förbi.                          
Nu egnad åt att genomdyka inre källorna för lifvet och döden och lagarne för dem.
 Han beder alltså vördnadfullast ner i dyn, att Kanslern täcktes yttra för Simbröderna, 
det hans afsked ej sker utan sår, att deras minnen ständigt skola genomsimma hans 
själ, ehvarest Ödet fäster hans framtida länk i fosterlandskedjan.        
   Han beder att Kansleren värdes kommunicera denna Afskedsskrift med några 
vissa djupa Simbröder. –                     
  Hans förhoppning hvilar för öfrigt allravördnadsfullast ner i dyn vid Kanslernes 
öfverseende ynnest, att densamma icke onådigt upptas – helst hans fria val är honom 
ingen hemlighet, och han dessutom nu i denna period och följande så behöver 
djupaste lugn.                         
  Han beder nemligen att Kanslern täcktes fridlysa hans boning för alla 
Wattengumsar  –  och förutser med glädje den tid, då han akademiskt ledig och fri får 
öfverlemna sig åt alla sina älsklingsyrken och verka för Simkonstens väl.     
  Titlade kunskaper bevisa ej stort. Men Statens Organisation är sådan, att Hon 
fordrar Diplom, innan hon tilldelar sina förtroenden och embetsposter. Dessa titlar 
böra stå – men stå ej alltid tillbaka för duglighet. Han nödgas äfven söka     
                     vinna dem. 
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Upsala – Vårfloden             Ström Ros    
 1812 

 
Den spontana reaktionen, för en nutida läsare, är väl att detta är rent svammel, och en andra 
genomläsning förändrar endast detta omdöme obetydligt. För en dåtida läsare bör det dock ha 
framstått som meningsfull jargong och äktheten torde ej kunna ifrågasättas. Men, vad säger det 
egentligen? Årtalet 1812 indikerar att det är tillkommet året före det grahlska stiftandet 1813 och 
dateringen(?) till ”Upsala – Vårfloden 1812” ger vid handen att det är skrivet före den tid på året 
då 1812 års simskola rimligtvis bedrevs. Den två gånger upprepade titeln ”SimKansler” och ordet 
”Simbröder” liksom även ett par andra formuleringar om simning och vatten indikerar någon 
form av sammanslutning där simning spelat en central roll. En nära till hands liggande tolkning är 
att detta är – ja författaren skriver ju – en ”Afskeds-skrift” och en sådan riktad till …, ja till vem 
eller till vadå?   
 Rimligtvis förhåller det sig så att Upsala Simsällskaps förhistoria måste sträckas längre till-
baka än till den Grahlska simskolan 1812. Här kan det vidare vara på sin plats att märka ord. Jag 
skriver att Upsala Simsällskaps förhistoria, inte att dess historia, måste sträckas ut. Att Upsala 
Simsällskap stiftades år 1813 står helt klart, och att 1796 är en långt senare gjord konstruktion är 
vidare höjt över allt tvivel, men förhistorien till den Grahlska simskolan 1812 och det Grahlska 
stiftandet år 1813 är ännu ej skriven. Man bör vidare vara klara över att den historien till allra 
största delen är skriven i vatten och att nästan alla samtida spår av den försvunnit. Det finns dock 
några, t ex de ovan återgivna breven, denna ”avskedsskrift” samt Robsahms skrifter. 
 Ordet ”kansler saken” i Grahls första brev till Marklin (ovan vid markeringsnot 53) indikerar 
dock en otvetydig koppling mellan avskedsskriften och det som Grahl försöker göra reda för i sitt 
första brev till Marklin.  
 
 
 
Köpenhamns simsällskap och simskolor 
 
I litteraturen om Upsala Simsällskaps tillblivelse – som då praktiskt taget alltid har förutsatts ha 
ägt rum år 1796 – har en lång rad obekräftade hypoteser förts fram. I föreliggande skrift avstås 
medvetet från att kritiskt granska dessa argument, då den implicita frågeställningen varit felaktig. 
Att söka göra reda för motiv, bevekelsegrunder, inspirationskällor, kulturella, ekonomiska och 
andra orsaksfaktorer är ofta mycket svårt då dylika endast undantagsvis kan beläggas eller göras 
troliga. Här vill jag dock lyfta fram en sannolik inspirationskälla. 
 I breven återfinns stadsnamnet ”Köpenhamn” två gånger; se ovan vid markeringsnoterna 70 
och 72. Det har där snarast nämnts en passant, men omnämnandena kan användas som argument 
i en liten, men ej helt avsomnad, debatt om den svenska gymnastikens – och simskolornas –
 ursprung.  
 Signe Prytz sökte, i avhandlingen P. H. Ling og hans gymnastikpædagogiske indsats, hänföra 
ett och annat i den svenska gymnastikhistorien till Danmark. Hennes resultat och synpunkter 
ifrågasattes av Albert Wiberg i ett par uppsatser, som han sedermera utgivit i samlingsvolymen 
Gymnastikhistoriska studier, Forskningar och strövtåg i äldre svensk gymnastik- och idrotts-
historia. Där argumenterar han grundligt och i skarpa ordalag för föreställningen om att bl a 
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”Gymnastikbestämmelsen i 1807 års skolordning”82 – där bl a simning  nämns – i huvudsak är att 
ses som resultat av svenska förhållanden och svensk debatt och att utländsk, främst danskt, 
inflytande är negligerbart. I en sammanfattande översikt skriver Wiberg så här, och märk att han 
även anser att Upsala Simsällskaps tillblivelse [1796] på något sätt – dock oklart hur – tillhör 
bakgrunden till 1807 års skolordning. 

Vad de uppräknade övningarna [i skolordningen, se not 82] beträffar, bör erinras därom, att simnings-
intresset [i Sverige] varit i ständigt stigande under 1700-talets senare hälft. Redan 1765 hade P. A. 
Gadd föreslagit, att simning skulle införas bland läroverkens ämnen. Under 1770- och 1780-talen blev 
intresset allt mera framträdande och fick sitt främsta uttryck i Patriotiska sällskapets pristävlan 1787 
om simningskonstens utbredande bland rikets ungdom. I Arvid Faxes med anledning därav publicerade 
prisskrift uttalades önskvärdheten av att simning infördes såsom läroämne vid de allmänna läroverken. 
Gustaf Halldin upptog simning på sitt kroppsövningsprogram ”för den arbetande hopen” alltifrån 1792, 
och 1794 framhöll Fischerström nödvändigheten av skolordningarnas överseende och reformerande, så 
att bl. a. Simning infördes bland läroämnena. År 1796 infördes simning såsom läroämne på Adolf 
Modéers läroplan för sockenskolorna, och samma år [1796] tog sig intresset uttryck i Uppsala sim-
sällskaps grundande. Att simning upptages i 1807 års stadga är sålunda fullt förståeligt utifrån svenska 
förutsättningar, och det är opåkallat att härvidlag söka utländska förebilder (s. 11).  

I avsnittet ”När började Lings gymnastiska intresse?” söker Wiberg göra reda därför och hävdar 
att ”Lings förbindelse med Uppsala och vistelse där i december 1797 torde ha spelat en viss roll 
för utvecklingen av hans gymnastiska idéer” och han fortsätter: 

Särskilt simning hade där blivit en idrott på modet. – – – Särskilt synes Benjamin Franklins propa-
ganda för simningen ha gjort intryck i vårt land redan på 1770-talet. I varje fall hade intresset i Uppsala 
blivit så starkt, att vårt första simsällskap där grundades 1796 (s 99–100 kolla sidnumret). 

I sin fortsatta framställning frågar sig Wiberg ”Vad bör det Nachtegallska institutets gymnastik-
övningar ha gjort för intryck på Ling?” och han ger följande svar: 

Säkerligen detsamma som det gör på oss, nämligen att det icke är fråga om några egentliga nyheter. De 
övningar, det är fråga om, äro precis desamma som redan under 1770-talet och tidigare livligt 
diskuterats i Sverige och som under 1790-talet omvittnats genom t. ex. idrottstävlingarna i Falun 1792, 
Fischerströms ”tal” 1794, tidningsartiklarna om folkliga idrotter 1795 och Uppsala Simsällskaps grun-
dande 1796 (s 110–111 kolla sidnumret). 

Wibergs argumentation haltar betänkligt då han utgår från att Jöns Svanberg – på riktigt – stiftat 
Upsala Simsällskap 1796 och han synes även utgå från att detta även bedrivit ordentlig sim-
undervisning. Det första är klart felaktigt och det andra är en grov extrapolering av krönikörernas 
beskrivning av sällskapets verksamhet. Denna har ju som vi flera gånger tidigare sett ofta 
sammanfattats med Fryxells välfunna, men notoriskt oklara, formulering: 

Det äldsta Upsala simsällskapet 1796-1811 höll ingen simskola, meddelade ej undervisning i Sim-
konsten, utan höll blott tillsammans dess vänner till glada öfningar, fester, promotioner, stundom smått 
karrikerande de filosofiska. (Se ovans s 27 kolla sidnumret, Fryxells brev till Larsson 1861.) 

Det bör nämnas att Henrik Sandblad icke delar Wibergs attityd rörande det danska inflytandet. Se 
t ex Olympia och Valhalla, sidorna 23 och 67, och på sid 46 kolla dessa sidnummer, i not 40 
                                                             
82 Så här lyder bestämmelsen, i avskrift från Wibergs bok (s 10) och som hänvisar till ”1807 års skolordning, 
kap. IX § 5”. 
Då Wi anse tilfällen för Ungdomen til tjenliga kroppsöfningar äfwen så angelägna för des hälsa, som bidragande at 
utweckla kroppens förmögenheter, och gifwa den wighet, färdighet och styrka; så är Wår Nådiga wilja, at, … wid 
hwarje Lärostad, efter ställets beskaffenhet, så kallade Gymnastiska anstalter inrättas skola, der Ungdomen, under 
lofstunderna och tilsyn af någon Lärare, få öfwa sig, at klifwa, hoppa, voltigera, simma, m. m. hwartil tjenliga 
inrättningar böra göras, och den klokhet och försiktighet iakttagas, som kunna göra dessa öfningar för Ungdomen 
nyttiga, utan at de blifwa för densamma wådliga. 
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skriver han att ”Wiberg … är alltför angelägen om att betona att det ena som det andra intresset 
ingivits honom [Ling] i Sverige av svenska förhållanden, och att vistelsen i Danmark därvidlag 
föga betytt.” 
 Finns det då några tecken på danskt inflytande eller dansk inspiration rörande Upsala 
Simsällskaps tillkomst? Ingenting om Danmark har tidigare anförts rörande förhistorien eller 
bakgrunden, men i de ovan anförda breven finns – som vi sett – ett par formuleringar där 
Köpenhamn explicit nämns; se Robsahms första brev till Marklin, ovan vid markeringsnot 70 och 
avskriften av Grahls brev till Robsahm i Robsahms första brev till Marklin, ovan vid marke-
ringsnot 72. 
 Båda breven är skrivna av stiftarna och i mycket nära anslutning till det formella stiftandet; 
drygt en månad därefter. Innebörden av formuleringarna är inte solklara, men i det första citatet 
och läst efter bokstaven gäller det ju att (i Uppsala) få ett ”simsällskap sådant som i Köpenhamn”. 
Vilken tanke Grahl sökte uttrycka då han skrev att den ”dag är redan randad, då Upsala 
Simsällskap vill träffa med Köpenhamns” är oklar, men att ”detta bebådar … framtida jemn-
godhet” ger vid handen att han på något sätt vill göra en jämförelse, och en rimlig tolkning är att 
han tror eller vill Upsala Simsällskap skall bli lika bra eller omfattande som Köpenhamns. 
 Att Grahl och Robsahm kände till Köpenhamns vid brevskrivartillfället 1813 är klart, men 
kände de även till det tidigare och har det på något sätt stått modell för eller inspirerat till 
simskolan 1812 och sällskapets stiftande 1813? Ja, rimligtvis är det så och det kan med fog även 
hävdas att stiftarna och tillskyndarna icke varit okunniga om Nachtegalls simskoleverksamhet i 
Köpenhamn. 
 I tidningen Stockholms Posten, nr 27, den 1 februari 1805, finner vi följande brev från en 
resande svensk och som här återges i avskrift från Wibergs bok Gymnastikhistoriska Studier, s 3. 

För några få år sedan kände man dylika öfningar blott af beskrifningar. Wid Christianis Institut utom 
Köpenhamns Westerport och en annan god Skola hade man börjat anskaffa ställningar, då en man, 
Hr Nachtegall, nu Professor i Gymnastiken, 1799 helt och hållet uppoffrade sig åt denna Wetenskap 
och öppnade ett Gymnastiskt Institut. Bifall har från nästan alla sidor mött honom; förnämare och 
ringare Folks barn ha mottagit hans underwisning i de för kroppens härdande och wighet, själens 
munterhet och styrka, så wigtiga gymnastiska öfningarna. Man anser redan här den Skola, det Institut 
för dåligt, der det felas. Jag har tillbragt mången timme hos Professor Nachtegall, med nöje sett de 
muntra Gossarna af alla stånd och åldrar klättra uppför stockar och rep, hänga på händer och fötter, 
balancera och voltigera, allt under kunnige och försigtige Lärares tillsyn, som förekommer hwarje fara. 
Men icke allenast i den unga Professorns Trädgård, utan wid Kadett Akademier och Instituter, wid 
Uppfostringshus och Fattigskolor äro planer med ställningar för dylika öfningar.      
 Just nyss kommer jag äfwen tillbaka från Nyholmen, der jag warit åskådare af Simmöfningarna 
under Professor Nachtegalls, Herrar Mönsters83 och Thomsens tillsyn. Man skulle tro sig wara bland 
Amerikas Wildar, då man här ser tjugo eller flera raska Gossar på en gång oförskräckt störta sig i sjön 
och simma. All fara är så temmeligen förekommen genom skicklige Simmares närvaro och genom den 
försiktigheten att låta de mindre öfwade simma i så kallad sele.84 I synnerhet roade mig att se huru de 
större summo med de mindre på ryggen. Så skola menniskorna lära att segra öfwer ett så wåldsamt 
element som vattnet. – Ehuru öfningarna ännu äro i sin början, ser man dock många redan simma 2, 3 
à 4 tusen alnar med kläder. Ett särskildt Sällskap har nyligen förenat sig till Simningskonstens widare 
utbredande genom Premier.85 

Brevet är publicerat i Stockholm i februari 1805, och Wiberg skriver att det ”är uppenbarligen 
tillkommet 1804”. När det är tillkommet vet vi dock ej, men rimligtvis är det så att uppgifterna 
hänför sig till 1804. Här finns det flera detaljer som pekar på likheter med Uppsala. Den ena är att 
                                                             
83 Markeringsnot. 
84 Markeringsnot. 
85 Markeringsnot. 
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”de mindre öfwade simma i så kallad sele”, vilket rimligtvis är samma sak som vanligtvis brukar 
benämnas simgördel och flera källor – ingen dock samtida – anger att Grahl nyttjade sådan i 
Uppsala. Den andra överensstämmelsen gäller just förekomsten av ett sällskap. Det har tidigare 
framhållits att Upsala Simsällskap initialt inte var ett sällskap av och för simmare, utan snarast en 
stödförening för simskolan med uppgift att bl a finansiera tryckningen av diplomen. Uppgifterna i 
brevet tyder på en snarlik funktion i Köpenhamn, ty där heter det ju, vid markeringsnot 85, att 

Ett särskildt sällskap har nyligen förenat sig till Simningskonstens widare utbredande genom Premier. 

Om de köpenhamnska premierna på något sätt stått modell för de uppsaliensiska belöningarna 
kan vi självfallet ej avgöra. Till saken hör vidare att premier/belöningar för simkunnighet ej synes 
vara något unikt. Sådana omnämns bl a i Göteborg år 1811 (se nedan s 103) och år 1788 hos Faxe 
(se nedan s xx  kolla sidnumret) och ytterligare i Danmark (se s 65) och i Trondheim 1803 (se s 
65 kolla sidnumret). 
 Det finns dock två säkerställda – men till sin innebörd ytterst obestämda – omnämnanden av 
Köpenhamn i de samtida breven. Stockholmspostens brev från 1805 är en rimlig men föga trolig 
kunskapskälla. Parentetiskt kan nämnas att Wiberg, i sin diskussion av hithörande frågor, hävdar 
att brevet ”säkerligen uppmärksammats av [ärkebiskop] Lindblom” (s 3 kolla sidnumret).  
 Mera troligt, men ej belagt, är att kunskapen om Köpenhamns simskolor och -sällskap för-
medlats via Carl Ulric Broocman.86 Robsahm tillhörde, enligt en uppgift hos Christensson (SLÅ 
1998–1999, s 56, not 33), Broocmans umgängeskrets. Huruvida även Grahl tillhörde denna är 
okänt, men att Grahl och Robsahm samarbetat flitigt står i öppen dager. Robsahm talar vidare i 
Om nyttan af bad (1 uppl, s [2], 2 uppl s [24]) om ”den ädla B r o o c m a n s  skrifter”, och i Ett 
ord om Gymnastik (s 51), skriven efter Broocmans död, ger han en snarast panegyrisk samman-
fattning av hans insatser. I Om Drunknades räddning (1 uppl, s [35], 2 uppl s 9) talar han varmt 
om honom som ”författaren till Magazin för Föräldrar och Lärare”. 
 Denne Broocman utgav åren 1810–1812 en liten tidskrift med titeln Magasin för föräldrar och 
lärare i vilken han bl a redogjorde för sina besök vid utländska utbildningsinrättningar. I andra 
häftet från 1811 s 48-53, med rubriken Om Gymnastikens framsteg i Danmark sedan 1799, finns 
följande redogörelse från Nachtegalls gymnastiska institut. Att Broocman skrivit texten synes 
klart, men det är nog inte en ögonvittnesskildring. Till rubriken har nämligen fogats en not som 
säger: ”Sammandraget efter den Berättelse härom som finnes i Penia för 1810 N:o 3, 4 och 5. ” 

Man kan med säkerhet påstå, att Gymnastiken de sednare åren uti intet land gjort större framsteg, 

än i Danmark. Ifrån att för 12 år sedan vara nästan okänd, har den icke allenast gjort sitt första insteg, 

utan vunnit allmänt förtroende och bifall, Regeringens beskydd, understöd och befordran såsom en 

viktig National-angelägenhet, och således utbredt sig åt alla sidor. Det är Professor Nachtegall, som 

genom sitt outtröttliga nit för saken i synnerhet härtill bidragit; han har först givit Gymnastiken lif i sitt 

Fädernesland och sedan oupphörligt arbetat för dess lyckliga framgång, hvarvid han visserligen blifvit 

understödd af många ädla landsmäns synnerliga deltagande.             

  I det berömda Institut, som Hofpredikanten Christiani på 1790 talet hade inrättat utanför Köpen-

                                                             
86 Om honom, se t ex Sandblad Olympia och Valhalla, Wiberg Gymnastikhistoriska studier, Ohlson Det pedagogiska 
problemet …  samt Prytz, P. H. Ling og hans … samt i dessa böcker anförd litteratur. Bergvall vill i Boken om 
simning, (1948)  s 49, tillskriva Broocman det nyss återgivna resebrevet från Köpenhamn, medan Wiberg i 
Gymnastik-historiska studier, (1942) s 3, not 3, lämnar frågan om ”vem som skrivit brevet … därhän”. I NFSL, 
(1946) bd VI, sp 217, vet Wiberg att det skrivits av Broocman. Saken har inte kunnat avgöras men jag tror att 
Bergvall (1948) och Wiberg (1946) här har rätt. 



 66 

hamn, såg och deltog Nachtegall såsom lärare i de gymnastiska öfningar, hvari eleverna der under-

visades. Detta väckte hos honom idén att inrätta ett särskilt Institut, endast egnadt åt Gymnastiken. Det 

öppnades 1799 såsom en privat anstalt, och hade i början blott fem elever, som dock innan årets slut 

ökades till 25. Institutet gjorde genast mycket uppseende och ådrog sig innan kort Regeringens 

uppmärksamhet, så att det fick sin egen tjenliga Lokal med tillhörande Maschiner. 87Det besök af 

nuvarande Konungen och det värde Hertigen af Augustenburg syntes sätta på Gymnastiken, då han 

sände sina Prinsar att undervisas af Herr Nachtegall, förskaffade honom och hans inrättning allt mer 

förtroende bland Köpenhamns invånare.88 Redan 1800 mottog han till undervisning eleverna från den 

Schouboeska Skolan, och 1801 från alla Kadettakademierna och det Danska Militära Institutet. Än mer 

utvidgades hans verksamhet, då han 1804 utnämndes till Professor och Gymnastiken fick en egen 

lärostol. Det militära gymnastiska Institutet inrättades, der Lärare i konsten skulle tilldanas för hela 

Danska och Norrska armén. 89Från alla Regementen sändes utvalda Subjekt till Köpenhamn att 

mottaga denna nya … undervisning, den de sedan praktiskt borde använda till gymnastiska öfningar 

med Rekryterna.90 Saken hade god framgång, till dess kriget gjorde något afbrott. – – – Endast på 

första sommaren lärde 400 Rekryter att simma, flere ibland dem med uniform och vapen.     

  Simkonstens utbredande var nemligen ifrån början äfven Professor Nachtegalls ögnamärke och 

ifriga önskan. Han utgaf derföre 1804 en egen Inbydelse till patriotiska mäns deltagande uti ett 

Sällskap91 hvars ändamål endast skulle vara att befrämja nämnda konst. Förslaget saknade icke bifall; 

det vann Regeringens understöd och många tecknade sig att årligen bidraga med en viss summa. Så 

började sällskapet med att sommaren derpå låta anställa kappsimningar och premie-utdelningar, och att 

gifva en fri undervisning i simma åt folkets barn, hvarmed man sedermera oafbrutet fortfarit. 

Simöfningarne, som utgöra en så väsentlig del af Gymnastiken, hafva ock svårligen i något europeiskt 

land vunnit större fullkomlighet, än här, hvarest färdigheten bringas till en ovanlig höjd. – – – Sådan 

utomordentlig färdighet, hvilken alltid på ett tjenligt sätt belönas och uppmuntras af Regeringen vinna 

väl ganska få; men äfven en vida mindre, som förvärfvas af mängden, är tillräcklig för att rädda ur de 

faror, för hvilka den alldeles oskicklige är blottställd. 92 I sanning, det är upplyftande att se denna 

talrika mängd menniskor af olika åldrar, små och stora, på en gång fullkomligt beherrska ett element, 

                                                             
87 Markeringsnot 
88 Markeringsnot 
89 Markeringsnot 
90 Markeringsnot 
91 Broocman har rimligtvis komprimerat historien något. Så här skriver Nachtegall i Penia (1810, nr 4, s 53). ”I 
December 1809 skete min første offentlige Indbydelse til et Selskab, hvis Formaal skulde være at fremme 
Svømmekonstens Udbredelse, og det lykkedes mig at samle et saa betydeligt Antal Medlemmer, at Selskabet dels 
ved den Understøttelse, som Deres Majestæt strax ogsiden aarligen har forunt Samme, og dels ved de af 
Medlemmerne sammenskudte Bidrag, saae sig i Stand til allerede den derpaa følgende Sommer at indbyde til en 
offentlig Veddesvømning og at opmuntre 20 af de mest udmærkede Svømmere ved passende Præmier i Penge.” I 
resebrevet, ovan vid markeringsnot 85 såg vi att ”Ett särskildt Sällskap har nyligen förenat sig till Simningskonstens 
widare utbredande genom Premier” och i en kronologisk-tabularisk sammanställning (Penia, nr 4, s 63) anger 
Nachtegall vid årtalet 1804 ”Selskabet til Svømmekonstens Udbredelse”. Det är alltså fråga om två skilda sim-
sällskap (1804 och 1809) som Broocman här ovan behandlat som ett. 
92 Markeringsnot 
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för hvilket så många tusende andra bäfva och fasa  *).93              

  Regeringens omsorg att utbreda Gymnastiken har dock icke endast sträckt sig till Militären; utan 

äfven ibland Allmogen och andra folkklasser, ja i alla landets skolor önskar den se dessa öfningar 

införda. Till sådant ändamål inrättades år 1808 det civila gymnastiska Institutet, der Nachtegall 

anbefalldes hålla föreläsningar och anställa öfningar med dem, som ämnade sig till Skol-lärare, 

särdeles med Seminaristerna. Af egen nit för saken hade han redan fyra år tillförne börjat gifva 

Blaagaards Seminarister en sådan undervisning.94 - - -              

  Medan detta skett från Regeringens sida, hafva icke heller enskilda saknats, som på allt sätt sökt 

befordra Gymnastikens utbredande i Danmark. - - - 

Broocman avslutar sin framställning med följande ”Önskan”: 
Måtte ingen fördom afhålla oss att i detta hänseende taga lärdom och efterdöme af våra grannar! 

Måtte i synnerhet den så angelägna s i m k o n s t e n  af ungdomen allmännare blifva lärd och öfvad. 

Förene sig äfven i vårt land patriotiske män till dess utbredande. 

Härtill kan nämnas att Broocmans förlaga, Nachtegalls redogörelse med titeln Udsigt over Gym-
nastikken i det sidste Aartiende i tidskriften Penia eller Blade for Skole- Industrie- Medicinal og 
Fattigvæsen (1810, nr 3 [s 33]- 47, nr 4 s 53-64 och nr 5 s 67-80 kolla sidnummer) berättar en hel 
del om både militära och civila simskolor, om kungligt stöd och uppmuntran, och om premier: 
”Æresabel med Sølvqvast” (nr 3 s 41), ”passende Prœmier i Penge” (nr 4 s 53),”smaa passende 
Opmuntringstegn, som ved de aarlige Examina uddeltes til de flinkeste og flittigste bland 
Børnene” (nr 4 s 56) ”strœnge Svømmeprover, … saa passende som betydelige 
Opmuntringstegn” (nr 5 s 71). Norge var, som vi vet, vid denna tid en del av det danska riket, och 
Nachtegall ger även (i nr 5 s 68) några glimtar därifrån, bl a om ”Prœmier” och om en 
”Svensker” simlärare från 1803–1804. 

I Trondhjem havde Mekanikus Barlien og Bogtrykker Stefenson tillige med flere Indvaanere besluttet i 
1803, at ophjelpe Svømningen, ved at holde en Lœrer og udsœtte Prœmier. De antoge en Svensker, 
som underviste endel i 1803 og 1804. 

 Det kan inte med säkerhet beläggas att Upsala Simsällskaps tillkomsthistoria på något sätt 
inspirerats av Köpenhamns och Nachtegalls inrättningar, men det finns onekligen ett betydande 
antal detaljer som pekar i den riktningen. Låt oss anföra några. För det första är det tidsmässiga 
avståndet dem emellan rimligt. (Här kan inflikas att det tidsmässiga avståndet mellan Patriotiska 
Sällskapets tävlingsskrifter från 1788 och det därmed flerstädes sammankopplade och försant-
hållna svanbergska stiftandet 1796 framstår som lite väl långt. Dessa 8 år har t ex Sandblad 
komprimerat till ”strax”. Så här skrev han i Olympia och Valhalla: ”Även Faxes tanke på ”be-
löningar eller hederstecken upptogs av Svanberg, när han i sällskapet strax införde simpro-
motionerna med deras kransar.”) För det andra är det rumsliga avståndet dem emellan 
överkomligt. Vid den här tiden företog flera i den pedagogiska debatten involverade personerna 
resor till bl a Danmark. Därom finns rikhaltiga uppgifter bl a i Wibergs Gymnastikhistoriska 
studier. Till detta kommer de två omnämnandena av stadsnamnet Köpenhamn i stiftarnas brev 

                                                             
93 Markeringsnot. Broocmans asterisk-not lyder som följer: ”I Paris har man präktigare och grannare inrättningar för 
detta ändamål.” (Om denna, se van Leuwen, Thomas A P, The Springboard in the Pond; An intimate History of the 
Swimmingpool, MIT Press 1998. Källa: http://www.let.leidenuniv.nl/mijlpalen/springboard.html) 
94 Markeringsnot 
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samt Broocmans ovan återgivna redogörelse, och slutligen har vi funnit en rimlig förmedlande 
länk, nämligen Broocman. 
 Till underlag för den fortsatta framställningen återger jag här nedan de två ställen i breven där 
”Köpenhamn” ingår.  

att plan med ett ord är att vända [kron-]Prinsens [Karl (XIV) Johans] uppmärksamhet på hela 
Gymnastiken, för att få simningen att ingå mer allmänt än hittills i allmänna undervisningen; att få ett 
simsällskap sådant som i Köpenhamn. (Robsahms första brev till Marklin, ovan vid markeringsnot 70) 

Den dag är redan randad, då Upsala Simsällskap vill träffa med Köpenhamns och detta bebådar 
visserligen framtida jemngodhet (Avskriften av Grahls brev till Robsahm i Robsahms första brev till 
Marklin, ovan vid markeringsnot 72) 

Båda orterna hade, vid den här tiden, simsällskap. Köpenhamns hade några år på nacken och 
hade statsmakternas stöd. I Uppsala hade man ett nybildat som man söker permanenta och till 
vilket man även önskade statsmaktens stöd. Ja man inte bara önskade, utan Robsahm formulerar 
sig som så att man hade ”plan … att vända Prinsens uppmärksamhet på hela Gymnastiken, för 
att få simningen att ingå mer allmänt än hittills i allmänna undervisningen;” Det man önskade 
och planerade – eller inte bara lekte med tanken och hoppades på – var att i Uppsala ”få ett sim-
sällskap sådant som i Köpenhamn.” Brevskrivarna är klara över att deras mål ej är förverkligat i 
en handvändning utan det är något som ”bebådar … framtida jemngodhet”. 
 Det kan vidare noteras att i både Köpenhamn och i Uppsala är det inte fråga om något sällskap 
av simmare – vilket beteckningen ”simsällskap” prima facie ger vid handen – utan det gäller 
sällskap som på lite olika sätt skall befrämja simkonstens utbredande. I båda fallen skall 
sällskapet utdela belöningar. I Uppsala blev det dock snarast endast symboliska sådana, be-
nämnda ”den större/mindre belöningen” och kransar samt – efter något år – diplom. I Köpen-
hamn var det fråga om premier, och dessa kunde som vi nyss sett ta sig ytterst skilda former. 
 Mycket litet är känt om de ekonomiska förhållandena för Upsala Simsällskap under dess 
tidigaste tid. Vid markeringsnot 57 finner vi Grahls formulering att ”vi måste väl kunna finna 
åtminstone så många [medlemmar]att kostnaden för diplomer m. m. ej må öfverstiga 2 à 3 Rd, 
äfvensom i synnerhet Sällskapet må kunna äga bestånd” vilket ger vid handen att en av 
sällskapets medlemmars viktigare funktion var att ställa upp som finansiärer, idag skulle vi väl 
säga sponsorer. Att det vid denna tid knappast fanns någon kassa framgår av Grahls uttalade 
bekymmer rörande just finansieringen av diplomen. Se vid not 62 ”Jag ville gerna att Sällskapet 
åtog sig denna härför [diplomen] blifvande kostnad, men kan det svårligen genomdrifva det, och 
skall derföre sjelf ligga i förslag derföre. Kanske fanns det dock en slags kassa. Lars Johan 
Hierta, som promoverades 1814 och som indirekt nämns i ett av breven som en av ”Räntmästar 
Hjärtas gossar” har i sina Sjelfbiografiska anteckningar  några notiser om ekonomin. Han säger 
att ”Grahl hopsamlade medel” och att hans far ”lemnade bidrag till den lilla fonden”. Utöver det 
här anförda är intet känt om ekonomin hos Upsala Simsällskap vid dess första tid. Den 
sammantagna bilden ger vid handen att ekonomin både var rudimentär och ansträngd, och även 
att verksamheten var blygsam, medan den i Danmark var diversifierad och omfattande. Det är 
nog i det perspektivet vi ska se stiftarnas brevs formuleringar om önskat bistånd och få ett 
”sådant som i Köpenhamn”. 
 En stark indikator på ett köpenhamnskt inflytande är dock det faktum att ”Köpenhamn” två 
gånger nämnts i de ovan återgivna samtida breven. Det kan helt enkelt inte bara vara 
tillfälligheter att man i breven har två formuleringar där stadsnamnet Köpenhamn ingår och där 
både avsändare och adressat ”vet” vad saken gällde fastän den ej närmare utsagts.  
 Hur de flesta av personerna i Upsala Simsällskaps tidigaste historia blivit medlemmar är inte 
känt. Ja, man vet inte ens om det fanns fler än de namn vi tidigare stött på. De finns där ju bara 
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noterade med sina namn och titlar. Om Marklin får vi dock veta att för hans del var ”Kallelsebref 
… icke behöfligt” (efter markeringsnot 55).  
 I slutet av 1813, den 6 december synes man i Uppsala ha försökt skaffa ytterligare med-
lemmar. Då sände Grahl, via Marklin, kallelsebrev till Gyllenhal och Hollberg (se vid not 64 där 
även Hollbergs tack- och svarsbrev återges). Några dagar tidigare, dagtecknat den 1 december, 
sändes även det kallelsebrev till Anders Fryxell som vi ovan, efter not 75, återgivit.  
 I mitten på det brevet, mellan markeringsnoterna 76 och 77 finns det en formulering som nu 
närmare ska granskas och som även nedan återgivits i den mittersta kolumnen. De övriga två 
kolumnerna innehåller utdrag ur Broocmans Köpenhamnredogörelse 1811 och Grahls broschyr 
från 1814. De verbala överensstämmelserna har här makerats medelst understrykningar och 
kursiveringar. 
 
Broocman 1811, om Köpenhamn,   Grahl-Svanbergs kallelsebrev    Grahls broschyr 1814, se stycke  
ovan mellan markeringsnot 92 och 93  1813 till Fryxell, ovan mellan    nr (14) vid not xx kolla 
notnumret nedan             
             markeringsnot 76 och 77               
 
             Simkonsten upplivades på flere              
I sanning, det är        ställen, och der njuter man nu den            
upplyftande att se denna      upplyftande anblicken af en     J sågen då äfven      
talrika mängd menniskor af olika     talrik mängd människor      tjugofem        
åldrar, små och stora, på en gång   som           hurtiga Ynglingar     
fullkomligt beherrska ett element, för  modigt beherrska det element i    beherrska det Element, hvari  
hvilket så många tusende andra    hvilket många tusende andra    sinom tusende andra     
bäfva och fasa.        förlora sansning och lif      förlora sansning och lif. 95 
 
De språkliga överensstämmelserna, mellan kallelsebrevet 1813 (som här uttalar sig om ”sim-
konsten [som] upplivades [märk imperfektumformen] på flere ställen”) och Grahls broschyr från 
1814 (som här beskriver händelserna vid 1813 års promotion i Uppsala), är tydliga – se 
kursiveringarna – men inte märkliga. De har ju samma författare, Grahl. Märkligare – och 
intressantare – är de verbala överensstämmelserna, i det ovan återgivna, mellan Broocmans 
Köpenhamnsredogörelse 1811 och kallelsebrevet till Fryxell 1813; se understrykningarna. Vid 
bedömningen av detta kallelsebrevs källvärde måste detta ”lån” beaktas. Kallelsebrevet mister ju 
här något av sin originalitet. För mig står det nämligen klart, och jag hoppas även för läsaren, att 
Grahl på något sätt haft tillgång till Broocmans text. Om han haft den på skrivbordet eller i 
bakhuvudet vill jag låta vara osagt och det saknar för övrigt betydelse. Den sammanfattande 
bedömningen blir alltså att Upsala Simsällskaps stiftare känt till, inspirerats av och försökt 
efterlikna Köpenhamns. Grahl och de övriga stiftarna gjorde nämligen just precis det som 
Broocman uttalade i sin ”Önskan” efter Köpenhamnsredogörelsen, se ovan s 63:  
 
                                                             
95 Grahl framstår som vältalig, men nyckelformuleringarna återanvänder han gärna. Talet vid promotionen i 
Stockholm 1846 avslutade han så här:  

Af denna simskolas elefver hafva 23 … större belöningen, och 26 … den mindre. Alla dessa uppmanas nu 
vid denna årshögtid ådagalägga det välde, som de under sin utmärkt nitiska och skickliga lärares ledning 
förvärvat sig över det element, hvari sinom tusende andra förlora sansning och lif, samt att sedan här 
emottaga de belöningar, som blifvit dem tillekrända. 

Och AB 1859, avslutas med följande mening: 
Till oberäknelig vinst för kommande slägten stundar således den dag, då varje väl uppfostrad qvinna kan i 
sin välanständiga simdrägt liksom en levnadsfrisk najad beherska det element hvaruti andra förlora sans och 
lif. 
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Måtte ingen fördom afhålla oss att i detta hänseende taga lärdom och efterdöme af 
våra grannar! Måtte i synnerhet den så angelägna s i m k o n s t e n  af 
ungdomen allmännare blifva lärd och öfvad. Förene sig äfven i vårt land patriotiske 
män till dess utbredande. 

Inte bara Grahl (se föregående sida) utan även Robsahm har, i simpropagandaskriften Om 
Drunknades räddning hämtat formuleringar från Broocmans Danmarksredogörelse. 

Måtte ingen fördom afhålla oss att i detta hänseende taga lärdom och efterdöme af 
våra grannar! Simöfningar borde tidigt utgöra en väsentlig del af ungdomens fysiska 
uppfostran …    Fädernesland! …  Förene sig i dig patriotiska män till Simkonstens 
utspridande i hela din bygd (uppl 1813 ej pagina, uppl 1815, s 8-9). 

 
I ytterligare ett avseende kan vi måhända spåra ett danskt inflytande på Upsala Simsällskap. Att 
simsällskapet och dess simskola var  – både till avsikt och funktion – en uppsalabornas simskola 
står klart. Men Upsala Simsällskap och dess simskola var även – både till avsikt och funktion – 
en i Uppsala placerad simlärareutbildningsinrättning. Att den Nachtegallska simskolan hade 
denna dubbla roll – både som simskola och som simlärareutbildningsinrättning – framgår tydligt 
av Broocmans redogörelse ovan, se t ex mellan markeringsnoterna 82 och 83 och efter not 87. 
 Tanken att man i Uppsala eftersträvade samma dubbla roll har jag försökt renodla nedan i 
avsnittet vad ska det stå här…………………….. och hur det gick med den saken har jag försökt 
göra reda för i kapitlet ”Från Upsala spred sig simkonsten”. 
 Med risk att övertolka källorna må slutligen nämnas ytterligare en detalj som kan tyda på 
köpenhamnsk inspiration. Nachtegall skriver, i Penia, nr 4 s 59: 

I Aaret 1807 bemitteredes studenterne … De bleve, … af mig oplœrte i Gymnastikken, og 
underkastede sig en Examen, i Overvœrelse af en Kommission, bestaaende af Konferenceraad Malling, 
Justiticeraaderne Bärens og Bang, Professor Engelstoft og Prœsten Mønster,96 hvilke af mig vare 
indbudne for at give Examen offentelig Trovœrdighed. 

Var det inte detta, att ge examen offentlig trovärdighet, ungefär detsamma som Professor Jöns 
Svanberg, Ärkebiskop Lindblom, Landshövding Fock, Akademiens ProKansler m fl gjorde i 
Uppsala då de 1813 ställde upp som promotor och åskådare vid den första promotionen. 
 

* 
 

Om alla dessa likheter mellan Köpenhamn och Uppsala beror på tillfälligheter eller på inspiration 
och efterapningar går nu självfallet inte att med säkerhet avgöra. Likheterna är dock så många 
och så påtagliga att ett danskt inflytande kan fastslås. Att externa faktorer på detta sätt påvisats 
innebär självfallet inte att andra uteslutits. Interna, uppsaliensiska, faktorer måste rimligtvis 
läggas till, men några säkra sådana har inte kunnat påvisas. I nästa avsnitt redovisas en, dock till 
sin genes ytterst svårbestämd, källa och den innehåller uppgifter som tyder på ”föräldragene-
rationens” medverkan vid tillkomsten av Upsala Simsällskap. 

                                                             
96 Denne Mønster synes ha spelat en långt större roll för de köpenhamnska simsällskapen än detta lilla omnämnande 
ger vid handen. Se Penia 1810 nr 4 s 55, nr 4 s 56, nr 4 s 58, och särskilt nr 5 s 73, samt nr 5 s 79. Han omnämns 
även i resebrevet från 1805, se ovan vid markeringsnot 83. Hans relationer till Lindblom hoppas jag kunna åter-
komma till i annat sammanhang. 
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En liten maskinskriven lapp i Upsala Simsällskaps arkiv 
 
 
 
I Upsala Simsällskaps arkiv, serie L3, vol 1, i ett buntomslag med påskriften ”L7 Småtryck 
1766–1960 sp[ridda] år” ligger inne i ett särtryck ur tidningen Fyris 1895 nr 59 en liten 
maskinskriven lapp (en genomslagskopia) med följande text. [Understrykningarna, och en 
bokstav inom hakparentes, är mina tillägg.] 

 
Att lappen påträffats i arkivet utgör på intet sätt någon ”garantistämpel”. Vem som skrivit den, 
vem som infogat den i arkivet, var den hör hemma, och vad noteringen ”(not s. 73)” har för 
innebörd  osv, osv, har vi inte den blekaste aning om. Att den är maskinskriven indikerar att den 
är högst ca 100 år gammal, dvs den är tillkommen omkring 100 år efter den händelse den söker 
göra reda för. Den uttalar sig primärt om Lars Gustaf Berglund, f 1767, d 1843 och bokhandlare i 
Uppsala 1788–1840–1841. (Om honom, se Hånell, A, Anteckningar om svenska bokhandlare 
intill år 1935, del II, Stockholm och Uppsala, Stockholm 1935, s 565-568. Hånells avsnitt om 
Berglund avslutas med orden ”Han var en av de sju framsynta män som stiftade den första 
simskolan i Uppsala”.) Dess källvärde är således ytterst begränsat, och dess uppgifter är i några 
avseenden uppenbart ogrundade. Här står det ju att dessa personer ”stiftade den första simskolan i 
Uppsala” och att detta skedde ”år 1814”; årtalet för simskolan är alltså fel men namnet på läraren 
är – så måste vi se det – korrekt.  
 De andra namnen och de övriga rätt svävande uppgifterna har icke detaljkontrollerats, men de 
är inte orimliga och de ger vid handen att Grahls egna uppgifter, i de tidigare relaterade breven, ej 
är fullständiga rörande Upsala Simsällskaps tillkomsthistoria. Han hade rimligtvis flera personer 
inom stadens borgerskap bakom ryggen, och inte bara dem han och Robsahm uppgett.  
 Några detaljer i ”lappens” namnuppräkning bör observeras. Titlarna ger vid handen att det här 
är fråga om betydelsefulla personer: En räntmästare och en apotekare, och om järnhandlare Erik 
Häger berättar Herbert Lundh en hel del i Uppsala stads historia, del IV. Där karaktäriseras han 
som en ”mycket anlitad” (s 381) och ”erfaren” (s 420) kommunalman. Handlaren Littorin nämner 
Lundh som ”en av stadens mest välkända och välsituerade representanter för handel och 
köpenskap” (s 274) med en ”lång(a) bana som aktiv kommunalman” (s 300).  
 Namnen i lappen ger ytterligare ledtrådar rörande simsällskapets tidigaste tid. Av de, förutom 
Grahl, sex däri ingående namnen återkommer fyra som efternamn på några av de promoverade 
under sällskapets första tid. (Dock rörande ”Häger” med en något annorlunda stavning, men det 
har rimligtvis sin grund i att bokstaven  æ  saknats i skrivmaskinen.) Se de ovan i ”lappen” av 
mig understrukna ”föräldranamnen”. De tidigaste promovendiförteckningarna, sådana de 

              (not s. 73)         
 Även i andra förhållanden än som bokhandlare sökte Lars Gustaf Berglund ga[g]na 
det samhälle vilket han tillhörde. Och sålunda var det väl förtjänt att bringas till efter-
världens kännedom, att han, som var en stor vän av kroppsövningar, år 1814 tillsammans 
med akad. räntmästaren C. D. Hjerta, apotekare Görges, rådman tillman, handelsidkare 
Häger och Littorin samt källarmästaren Lindeman stiftade den första simskolan i 
Uppsala – då en stor nyhet – och som lärare vid denna nyttiga inrättning tjänstgjorde 
C.G.Grahl, något längre fram i tiden kyrkoherde och prost i Nora. 
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återgivits i US 1896, innehåller för år 1813 Claes Tillman, för år 1814 Lars Johan Hjerta, Claes 
Tillman och Claes W. Littorin, för 1815 Carl P. H. Hjerta, Per Ludv. Hæger, Sven Littorin samt 
Ant. Ulr. Littorin, för 1816 C. U. Littorin och P. L. Hæger, samt för 1817 C. P. H. Hjerta. 
Släktskapsrelationerna har inte detaljkontrollerats; det skulle kräva en omfattande släktforskning. 
Efternamnsöverensstämmelserna ger dock onekligen vid handen att det här är fråga om föräldrar 
och barn. I fallet Hjerta är det klart att så är fallet. Därav följer således att ”föräldragenerationen” 
vid denna tid ej varit overksam vid tillkomsten av simskolan och Upsala Simsällskap.  
 Detta rimliga tillägg till Upsala Simsällskaps tillkomsthistoria är föga förvånande. 
 
Tillägg2003-11-25: Några av de ovan skisserade oklarheterna och frågorna kvarstår, men en del 
kan nu faktiskt besvaras. Texten på lappen är en – i det närmaste korrekt – avskrift av not 1 å 
sid 73 i M B Swederus Boklådorna i Uppsala 1616–1907 som utkom i Uppsala 1907. Till de 
övriga här ovan skisserade frågorna kan dock ytterligare en fogas: Varför har lappen inte avsatt 
några spår i simsällskapets egen historieskrivning? Vidare kan ytterligare en detalj nämnas. Här 
ovan har jag en grundlös och felaktig gissning rörande bokstaven æ. Lappens text är till den 
delen en korrekt avskrift ur Swederi bok. 
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Är Upsala Simsällskap ett resultat av ett kungligt initiativ? 
  
 
I litteraturen om Upsala Simsällskaps tillkomst har det framkastats en lång rad hypoteser som vi 
här ej haft anledning att gå närmare in på då de förutsatt att Jöns Svanberg på riktigt stiftat 
sällskapet år 1796. I de av stiftarna – här dock endast Grahl och Robsahm – utgivna skrifterna 
anger de själva en förklaringsgrund som ej tidigare uppmärksammats och som vi nu ska försöka 
göra reda för. Vi börjar med ett utdrag ur reklambroschyren från 1814 som Grahl distribuerat i 
Uppsala inför simskolans start detta år, och här återges även ”motsvarande” text, med kursiv stil, 
ur Post- och Inrikes Tidningar, den 9 september 1846, som innehöll en utskrift av det tal som 
Grahl hållit vid en simpromotion i Stockholm detta år. (Se ovan s 40 ff.) 
 
 
Prins Oscar skulle simma 
 

Äfven från Thronen vinner nu Simkonsten uppmärksamhet: den höge Hjelte, som afgjort Europas öde 
och befästat Sveriges urgamla ära, gaf nogsamt tillkänna det värde Han satte på denna konst, då han 
bjöd att densamma skulle bibringas Hans Son. (Broschyr 1814) 

Uti vårt fädernesland vann simkonsten uppmuntran äfven från Thronen: Den höge hjelte, som hos sitt 
tacksamma folk lefver i oförgänglig hugkomst, då han bjöd att densamma skulle bibringas då varande 
Ungdomsfursten, vår nu regerande högt älskade konung. (Tal 1846) 

 
Den här texten skrevs ursprungligen 1814 och då var Carl (XIV) Johan adopterad kronprins till 
Carl XIII och rikets faktiske regent. Det är han som avses med den "höge Hjelte, som afgjort 
Europas öde". Carl Johan avled dock 1844 och vid talversionens tillkomst, år 1846, ”lefver han i 
oförgänglig hugkomst”. Det var han som enligt båda versionerna ”bjöd att densamma [dvs 
simkonsten] skulle bibringas Hans Son”, eller i 1846-versionen ”vår nu regerande högt älskade 
konung”, dvs Oscar I. Reklambroschyren fortsätter så här: (Talversionen är nästan identisk; enda 
skillnaden är att ”Hans” ersatts med ”en”) 

Med den upplysta faderliga omsorgen förenade sig visserligen dervid Hans välgörande afsigt, att, 
medelst det kraftigt verkande exemplet, utbreda ett allmännare förtroende för denna herrliga kropps-
öfning. 

Det retoriska budskapet är inlindat men enkelt: Carl Johan har anbefallt att Oscar skall lära sig 
simma. Alltså, Gack Du åstad och gör sammalunda!  Broschyren, och talet, fortsätter så här: 

Denna tanke lifvade äfven min själ och tände den glada förhoppning, att Simkonsten efterhand kunde 
blifva nationell, Svenskarna derigenom, till icke ringa vinst äfven i militäriskt hänseende, segrande 
täfla med öfriga folkslag, och således Lejonet97 ej längre betydelselöst resa sig öfver våra strömmar. 
(Broschyr 1814) 

Denna tanke uppfattades, och tände den förhoppning, att simkonsten efterhand kunde åter blifva 
nationell, Svenskarne äfven i detta hänseende täfla med de öfriga folkslagen, och således Götha Lejon 
ej längre betydelselöst resa sig öfver våra strömmar. (Tal 1846) 

1814 lyfter Grahl fram sig själv och skriver att denna tanke ”lifvade även min själ”, men 1846 är 
det bara fråga om att tanken ”uppfattades”. Texten från 1814 ger vidare vid handen att Grahl 
omfattade de då vanliga revanschistiska tankarna och talar om att simkonsten kunde vara till 

                                                             
97 ”Lejonet” (Broschyr 1814) och ”Götha Lejon” (Tal 1846) är en metafor för Sverige.  
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”icke ringa vinst … i militäriskt hänseende,” [och] ”segrande täfla med öfriga folkslag”. År 1846, 
dvs åtskilliga år efter Wienkongressen 1815, är det inte längre något tal om ”militäriskt 
hänseende” och att ”segrande täfla med öfriga folkslag” utan då gäller det att ”i detta hänseende 
[dvs rörande simkonsten] täfla med de öfriga folkslagen”. Efterföljande stycke i broschyren och 
talet har berörts tidigare i samband med diskussionen kring stiftelseåret. (Se ovan, s 41) Här vill 
jag bara fästa läsarens uppmärksamhet på det lilla ordet ”derföre” i talversionen. 

Ett Simsällskap bildades i Upsala. Der en väsentlig del af Rikets Ungdom samlas, der Rikets 
Försvarare, Embetsmän, ungdomens och folkets Lärare utbildas, der borde ock först Simkonsten 
bosättas. (Broschyr 1814) 

Ett simsällskap bildades derföre för nu 1/3 sekel sedan i Upsala: − der en väsentlig del af Rikets 
ungdom samlas, der landets Försvarare, Embetsmän, ungdomens och folkets lärare utbildas, − der 
borde ock först simkonsten bosättas. (Tal 1846) 

I Grahls text från 1814 ges knappast någon kausalanalys alls till Upsala Simsällskaps bildande 
utan där ges främst endast en allmän bakgrundsteckning där kungligheterna snarast framstår som 
retorisk utfyllnad. I talet 1846 har han dock genom tillägget av ordet ”derföre” antytt, ja kanske 
till och med hävdat, en kausal relation mellan Carl Johans ”uppmuntran” av simkonsten ”då han 
bjöd att densamma skulle bibringas … Ungdomsfursten” (Oscar) och Upsala Simsällskaps 
tillkomst. Låt oss renodla denna tanke och formulera den sålunda: 
 
A) Carl Johan påbjuder att simkonsten skall bibringas Oscar. 
B) Detta påbjudande, inspirerade Grahl (”denna tanke lifvade även min själ”).   
C) Ett Simsällskap bildades ”derföre” [dvs som en konsekvens av A och B] i Uppsala.  
 
Är det inte detta det budskap Grahl faktiskt ger i sina texter? Att Upsala Simsällskap är en, om 
inte direkt så åtminstone en indirekt, följd av ett kungligt initiativ. 
 Den här tolkningen av innehållet i broschyren och talet hävdas dock tydligt i en artikel i 
Aftonbladet några dagar senare, den 11 september 1846,98 och där medelst en tydlig kausal-
markör, ordet ”föranlett”. 

Uti en till Upsala stads innevånare af trycket utgifven adress d 22 april utgifven adress finnes nämligen 
omförmäldt, att ett stadgande uti instruktionen för d. v. H. K. H. Arffurstens uppfostran föranlett 
Upsala Simsällskaps stiftelse år 1813. 

Jag tillstår gärna att den ovan gjorda analysen av broschyren 1814 (och talversionen 1846) är 
gjord med ledning av Aftonbladet 11 sep 1846 som ”facit”.  
 Påståendet, att Carl (XIV) Johan anbefallt simkonsten åt Oscar (I), framfördes vidare flera 
gånger av Robsahm, en annan av Upsala Simsällskaps stiftare. Han gör det dock utan att på något 
sätt sammankoppla det med Upsala Simsällskaps tillblivelse. I förordet till första99 upplagan 
(1814) till Om Nyttan af Bad skriver han: 

Om det är af ett högtidligt värde för Svea Folk, att H. Kongl. Höghet Kronprinsen [Carl (XIV) Johan] 
Sjelf innehar och anbefallt nämnda gymnastik [simgymnastiken] för sin egen Son Prins OSCAR: 

Och i Ett Ord om Gymnastik (s 53) formulerar Robsahm sig kraftigare men knappast tydligare: 
                                                             
98 Vi har tidigare återgett delar av denna artikel, och även framkastat hypotesen att Grahl var författare, eller den som 
viskat i redaktörens öra. Utöver de där framförda argumenten må här tilläggas att det är svårt tänka sig någon annan 
som med sådan säkerhet, som den här ådagalagda, skulle kunna uttala sig om – och precisera – innebörden i ett 33 år 
gammalt, och i det här diskuterade avseendet ytterst oklart, aktstycke. 
99 I andra upplagan (1815) finns en obetydligt avvikande formulering: ”Om det är af ett högtidligt värde för Svea folk 
att H. K. H. Kronprinsen Sjelf innehar och anbefallt Simkonsten för sin egen Son Prins OSCAR;”  
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Kraftigt insåg detta den lagra Hjelte, som Försynen skänker de STORA CARLARS och GUSTAFVERS 
thron då Han tidigt bjöd att Simgymnastiken äfven skulle läras Hans Son. 

 Här finns det anledning ställa sig frågan om Carl Johan verkligen anbefallt att Oscar skulle 
lära sig simma? och om detta har någonting med Upsala Simsällskaps stiftande att göra? Som 
framgår av det följande torde vi kunna besvara den första frågan med ett ”svagt ja”, medan andra 
ledet i frågan snarast måste besvaras med ”ej belagt och föga troligt”. 
 
 
Simning utvecklar själsstyrka 
 
Grunden till Grahls och Robsahms vältaliga formuleringar torde vara det brev – eller den 
instruktion – som Carl Johan skrivit, och dagtecknat den 29 okt 1812, till Oscars nyutnämnde 
guvernör, baron Cederhielm. (Mr le Baron de Cederhielm! J’ai prié le Roi de Vous nommer 
Gouverneur du Prince Oscar mon Fils, et Sa Majesté a bien voulû m’accorder ma demande.) 
I detta brev100 finns det faktiskt en formulering om simning som vi nu ska söka göra reda för.  
 Inledningsvis konstaterar brevskrivaren att det blir Ni, baron Cederhielm ska ”former la coeur 
de mon fils et developper son esprit”101 och vidare att; ”ses heureuses dispositions vous 
seconderont”102. Brevet, eller rättare den franska avskriften, omfattar sexton sidor och Ora-
översättningen (se not 100) består av fyra tättskrivna. Här är inte platsen att närmare göra reda för 
dess innehåll och de olika tolkningarna/översättningarna utan vi kan på en gång gå till det avsnitt 
som rör kroppsövningarna och där vi även finner en liten formulering om simning. 

La réligion, l’histoire, la géograhie, [eg géographie] la statistique, les mathematiques, l’écriture, le 
dessein et les exercises du corps seront la base de l’instruction de mon fils pendant deux ans, – – –  il 
faut … accoutumer mon fils de bonne heure à braver les saisons, et à tirer le plus grand parti de ses 
forces, à fin qu’ une vie trop sédentaire n’influe pas à l’avenir sur sa manière de voir et d’agir. Des 
voyages sur les montagnes, dans les mines, la natation et l’équitation sont des exercices qui 
developpent l’énergie de l’ame en rappellant la guerre  et en reveillant l’idée du peril qui doit toujours 
être présente pour devenir familière. 

Religionskunskap, historia, geografi, statistik [här snarast statskunskap], matematik, välskrivning, 
teckning och kroppsövningar skall vara grunden i min sons utbildning under två år, – – – Det är … 
nödvändigt att tidigt vänja min son vid att trotsa årstiderna och att dra den största nytta av sina krafter 
så att inte ett alltför stillasittande liv i framtiden påverkar hans sätt att se och handla. Resor bland 
bergen, i gruvorna, simning och ridning är övningar som utvecklar själsstyrka genom att påminna om 
krig och genom att väcka tanken på faran, som alltid bör var närvarande för att bli bekant. 

 
Har Carl Johan verkligen anbefallt att Oscar skulle lära sig simma? Texten är oklar och lånar sig 
till åtminstone tre tolkningar: Carl Johans formulering om att bl a ”simning och ridning är 
övningar som utvecklar själsstyrka” kan, för det första, vara en allmänt hållen formulering, utan 
                                                             
100 Brevet är icke känt i original men en avskrift (Copie de la lettre de S. A. R. Monseigneur le Prince Royal au 
Baron de Cederhielm en date de Stockholm le 29 Octobre 1812)  ingår i Bernadotteska arkivet (BFA), Oscar I:s och 
Drottning Josefinas arkiv, vol nr 40. En översättning har under lång tid, rimligtvis fram till 1943, funnits i Ora 
herrgård i Faringe socken, och den har 1992 införlivats i BFA, där den nu i går i Småsamlingar 9. Hans Majestät 
Konungen har genom protokoll över hovärenden den 22 maj 2000 givit mig tillstånd att få tillgång till dessa hand-
lingar. 
101 Denna formulering har Söderhjelm och Palmstierna i boken Oscar I, tolkat som ”formandet av hans hjärta och 
utvecklandet av hans intelligens” (s 16); Ora-översättningen har här ”billda min Sons hjerta och utveckla hans för-
stånd”. 
102 Söderhjelm och Palmstierna tolkar detta som att Carl Johan hävdat att Oscar var ”begåvad av naturen”, medan 
Ora-översättningen har ”De lyckliga anlag han äger, skola dervid understödja Eder”. 
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imperativ innebörd, men den kan även, för det andra, vara förenlig med att Oscar redan kunde 
simma och att detta var en syssla som han borde fortsätta med. Slutligen kan den tolkas som en 
uppmaning till Cederhielm att lära Oskar simma. Den sistnämnda tolkningen är icke given och 
långtifrån självklar, men är den som Grahl gjort i broschyren 1814, som han sedan skärpt i talet 
1846 och som även Robsahm torgfört i sina ovan återgivna skrifter. (Christensson har, i SLS 
1998–1999, och rimligtvis via Robsahms skrifter, observerat saken. Hans skrivning ”Karl Johan 
anbefallde sonen Oscar att ta lektioner” ger – helt utan grund – vid handen att instruktionen riktat 
sig till Oscar och håller även de tre tolkningsmöjligheterna öppna. Han ser den dock snarast som 
en illustration till hur ”viktig simkonsten ansågs vara under 1800-talets första decennier”. 
Pihl Atmer har också, i BHT 40/2000, s 17, observerat saken och har – på alldeles egen hand –
 kommit fram till ”att prins Oscar redan omkring 1814–15 hade lärt sig simma”.) 
 
 
Ett kungligt initiativ? 
 
Har nu detta, denna kungliga formulering, någonting med Upsala Simsällskaps stiftande att göra? 
Att formuleringen, eller snarare tolkningen därav, har använts i stiftarnas propaganda är oveder-
sägligt, men utgör den en bakgrundsfaktor eller delförklaring till Upsala Simsällskaps till-
blivelse? Självfallet kan det tänkas att instruktionens formulering om simning inspirerat Grahl, ja 
det är ju faktiskt det han säger i ”första” versionen, dvs i broschyren från 1814: ”Denna tanke 
lifvade äfven min själ”. Kronologin sätter dock käppar i hjulet, åtminstone för den grahlska 
simskolan 1812, för instruktionen är dagtecknad därefter, den 29 oktober 1812.  
 
 
Försökte stiftarna mygla hos Carl Johan? 
 
Saken kompliceras vidare av att det finns några formuleringar i de i den marklinska samlingen 
tidigare återgivna breven som snarast tyder på en relation åt andra hållet, dvs från Upsala 
Simsällskap och till Carl Johan. I Robsahms första brev till Marklin, se ovan mellan markerings-
noterna 69 och 70, där han skriver: 

Bror [Gabriel Marklin] skall veta att en ordentlig Secreterare [i simsällskapet] nu är statuerad, 
Erkebiskopens [Lindbloms] egen handsecreter  en Ramström − att plan, med ett ord är att vända 
[kron-] Prinsens [Carl Johans] uppmärksamhet på hela Gymnastiken, för att få simningen att ingå 
mer allmänt än hittills i allmänna undervisningen; 

Saken berörs även i Grahls andra brev till Marklin (se ovan, s 47) knappt ett halvt år senare, 
dagtecknat den 6 december 1813, där han berättar om ett besök hos ärkebiskop Lindblom på 
pingstdagen den 6 juni 1813, dvs två veckor innan Robsahm dagtecknade ovannämnda brev. 

Pingstdagen [6 juni 1813] bjuden till Ärkebiskoppen förklarade denne [Lindblom] sitt synnerliga 
välbehag öfver företaget och utlät sig, det han ansåg för sin skyldighet att anmäla och rekommendera 
detsamma hos Kronprinsen [Carl Johan]. 

Stiftarna Grahl och Robsahm synes alltså tala med kluven tunga. I sina utåt riktade publikationer 
talar de om inflytande från Carl Johan till Upsala Simsällskap, men i sin interna korrespondens 
talar de om ett inflytande från Upsala Simsällskap till Carl Johan. Att Robsahm och Grahl 
utnyttjat Carl Johans formulering om Oscars simning i sin propaganda är ovedersägligt och att de 
önskade Carl Johans bistånd i simningsfrågan torde även stå klart. I det senare avseendet har vi 
även uppgifter om den ”förmedlande länken” och den är Lindblom. Han ”utlät sig, det han ansåg 
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för sin skyldighet att anmäla och rekommendera detsamma hos” Carl Johan. Om det blev 
någonting med den saken har icke kunnat utrönas, men Robsahm har, i sin skrift Ett Ord om 
Gymnastik från 1815 en liten formulering som tyder på ansatser därtill (s 53). 

Redan äro i Stockholm och Upsala fostringsplaner färdiga att gillas af Honom … . 

* 

Hur har då Grahl och Robsahm fått kännedom om innehållet i instruktionen? På den punkten 
tiger källorna, men det kan inte uteslutas att information om instruktionen förmedlats av 
Lindblom. Det kan självfallet ej heller uteslutas att innehållet blivit känt i ganska vida kretsar; en 
avskrift/översättning har ju, som vi sett ovan i not 100, under lång tid funnits i Ora herrgård. 
 Slutligen vill jag framhålla att jag tror, dock utan påtagliga indikatorer därpå, att Lindbloms 
roll i Upsala Simsällskaps tillkomsthistoria är mera omfattande än vad som framgått av det 
tidigare anförda. Detta är en fråga som jag hoppas kunna återkomma till i annat sammanhang.103 
 

                                                             
103 Det är nog fråga om tillfälligheter, men jag kan inte undgå att nämna att Carl Johan både inledde (och avslutade, 
se nedan, not 138) sin svenska karriär i anslutning till personer som flitigt figurerat i simsällskapens tidigaste 
historia. På flera håll (se t ex Gustav Åsbrink, Svea Rikes Ärkebiskopar från 1164 till nuvarande tid, s 382) berättas 
om hur Lindblom i Helsingör 1810 mottog Carl Johans förklaring ”att han antoge den evangelisk-lutherska läran, 
såsom han själv försäkrade, på grund av en övertygelse som han länge hyst.” Lars Elgklou berättar vidare, i Familjen 
Bernadotte, (s 17) att vid valriksdagen 1810 i Örebro i ”riksdagens Hemliga utskott förordades också valet av 
Bernadotte” och att: 

 Från Prästerskapets klubb berättas om att självaste ärkebiskop Jakob Axel[sson] Lindblom höjde glaset 
till Carl Johans ära, med orden: ”Den nye frälsarens skål.” Omedelbart efter att orden flugit ur munnen på 
honom kom snabbt tillrättaläggandet: ”Den gamle icke till förgätande.” Det hade varit en åtskilligt våt 
afton hos själasörjarna. Hans Järta minns att han på nattkröken sett ärkebiskopen ledas hem i spetsen för ett 
dussin andra, mer eller mindre vingliga präster. 

Ärkebiskop Lindbloms insatser för gymnastiken har uppmärksammats men hans faktiska insatser (om de nu 
överhuvudtaget varit några) vid Upsala Simsällskaps tillkomst har icke närmare kunnat bestämmas.  En icke helt 
orimlig hypotes är att den varit större än de här granskade källorna visat och att Grahl måhända varit ”Lindbloms 
man”. Lindblom var ju, enligt bl a Wiberg i ”Gymnastikhistoriska studier, beryktad för sin förmåga att i tysthet 
skaffa lämpliga medhjälpare” (se sid 8 och där anförd litteratur). 

I vart fall har vi Grahls ord på att bland flera nämnda framhålls Lindblom:  ”Vårt Sällskap äger nu bland sina 
Hedersmedlemmar Svanberg, Nordmark, Bredman och Doctor Hesselgren samt till Beskyddare Ärkebiskopen. De 
två sistnämnda tror jag nästan mest lifvas af nit för den goda saken”. Ovan efter not 72. Dock, mot den här 
framkastade hypotesen om Lindblomskt inflytande talar det faktum att han i alla här relaterade sammanhang endast 
framställs som en som ställt upp i efterskott, och aldrig som initiativtagare. Om detta har att göra med Grahls 
oförmåga att se sina göranden och låtanden som resultat av yttre inflytanden, tidsandan o dyl undandrar sig min 
bedömning. Till saken hör vidare att både Lindblom och Broocman aktivt medverkade i denna tids pedagogiska 
reformsträvanden och att Lindblom hade en hel del kontakter med Danmark och de där verksamma – jag hoppas 
läsaren accepterar ordleken – simsällskaparna. 
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”Ehuru de endast kunde simma hundsim” 
 
 
Panegyriken om Jöns Svanberg 
 
Av den tidigare framställningen har framgått att det betraktats som ett sedan många år fastslaget 
faktum att Upsala Simsällskap stiftades år 1796 av Jöns Svanberg. Vi har även sett att en mycket 
stor del av historieskrivning rörande detta utgår från den år 1858 i tidningen Upsala-Posten 
införda historiska översikten som publicerades i anslutning till referatet av sällskapets 
simpromotion detta år. Vi har dock sett att Upsala Simsällskap stiftades år 1813, men att detta 
stiftelseår, med benäget bistånd av senare krönikörer, bringats i förgätenhet. 
 Det är dock lätt att visa att man redan 1858 friserade historien och detta på minst två sätt. Dels 
genom att blåsa upp och överdriva Svanbergs insatser, och dels genom att negligera Grahls. Läs 
ännu en gång de allmänna lovorden om Svanberg och jämför dessa med de sparsmakade 
formuleringar som, i samma aktstycke, ägnas åt Grahl. 

... Jöns Svanberg, som i Upsala och snart sagdt i hela Sverige grundlade den allmännare öfningen af 
simkonsten ... (här följer hundsimsskrönan) ... en varm vän av simkonsten ... (stiftade Upsala 
simsällskap 1796 och flyttade samma år till Stockholm) ... och med honom försvann ock det intresse,, 
som han väckt och genom sin personliga närvaro upprätthållit. ... Imellertid återkom S. 1811 till 
Upsala såsom Math. inferior. professor vid universitetet, 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 även på sin höga ålderdom hvarje år reste in till Upsala från sitt 4 
mil från staden belägna prebendepastorat för att bevista simöfningarna och förrätta pro-motionerna. 
(UP 1858, se ovan efter markeringsnot 12) 

Efter 1813, då studenten, numera prosten C. G. Grahl var simlärare, och för vilket år den först tryckte 
katalogen öfver de promoverade är utgifven, hafva öfver 500 simmare erhållit den större belöningen 
samt omkr. 100 den mindre. (UP 1858, se ovan s 16) 

Grahl framställs ju här bara som en simlärare i raden. Panegyriken rörande Svanberg torde vi 
kunna bortse från, och det är belysande att se med vilken finess författaren balanserar formu-
leringar med sanningar. Utan tillgång till facit ger texten t ex vid handen att Svanberg skötte 
promotionerna åren 1811 till 1850, dvs till och med sista sommaren han levde; han dog 15 jan 
1851. Tillgängliga handlingar utvisar att Svanberg endast förrättat två promotioner under de tio 
sista åren av sitt liv, nämligen 1841 och 1843, men var Jöns Svanberg någon simpropagandist? 
och har han överhuvudtaget sagt någonting om simning?  
 
 
Svanbergs insatser svårfångade, men han hävdade att simning kunde ”härda emot 
förkylningar” 
 
Jöns Svanberg framstår mer och mer som en i simningshistorien mycket svårfångad person. Hans 
insatser beskrivs praktiskt taget alltid på en mycket hög abstraktionsnivå. Han stiftade Upsala 
Simsällskap, men om vad han gjorde när han ”stiftade” tiger källorna och berättelserna. Han var 
en tillskyndare, en gynnare och han befrämjade, men vari hans konkreta insatser bestod – utöver 
att underteckna diplom och förrätta promotioner – vet vi mycket lite, eller knappast något alls. 
Och detta gäller hela hans livstid. Det är alltså inte via sina handlingar, utan via de ovan rela-
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terade berättande källorna som Svanberg träder fram inför nutiden och dessa har ofta karaktären 
av lovsånger eller hyllningstal. Det är nog ej heller helt klart om de bör tolkas efter bokstaven. 
 

Jöns Svanberg, som i Upsala och snart sagdt i hela Sverige grundlade den allmännare öfningen af 
simkonsten. (UP 1858) 

Den i allt hänseende vördnadsvärde Professor J. Svanberg var en varm vän af simkonsten, och med 
hans alltid ungdomligt lifliga lynne var det således naturligt, att han för denna konst sökte intressera 
kamrater och vänner. (AB 1859) 

 
Och sorgligt nog är materialet om Upsala Simsällskaps tidigaste simlärare lika påvert. Om de 
flesta av dem vet vi bara att de varit simlärare och grunden till detta är normalt bara deras namn 
under promovendiförteckningarna. Undantaget är Grahl. Från honom har vi en reklambroschyr, 
ett tal och flera brev samt tidningsartiklar bevarade. Det är, lindrigt sagt, förvånande att Grahl 
hittills fått en så undanskymd plats i den svenska simhistorien, medan Svanberg lyfts fram, trots 
att inte en enda rad av hans hand om simning har anförts, inte ens dikterat eller refererat.  
 Helt tyst i simningsfrågan har Svanberg dock ej varit. Han skrev ett betänkande, dagtecknat 
den 7 dec 1812, till ”ÄrkeBiskopen [Lindblom] och Kungl Upfostrings Commitén” som svar på 
frågan ”huru sådane anstalter måtte vidtagas, at öfning och skicklighet til den nya medborgerliga 
bestämmelse, som igenom allmänna beväringsmanskapets upprättande åsyftas, redan vid 
allmänna uppfostringsverken måtte grundläggas?” Svaret föreligger i två versioner, dels i manus i 
Svanbergsamlingen i UUB, sign A 640, nr 106, dels i koncept i Uppsala universitets arkiv, 
UUB sign B I c:14, 7 dec 1812. Skillnaderna mellan de två versionerna är marginella och här 
nedan ges de i konceptet avvikande formuleringarna inom hakparenteser.  
 

Vid denna Academie äro dels äldre anstalter til [till] evertuerande i dylika exerciser, såsom ridning, 
fäktning, [fäcktning,] redan ifrån längre tider tillbakas vidtagne, dels ock ytterligare inrättningar til 
[till] utvidgande deraf [däraf] nyligen påtänkta öfver hvilka likväl [”likväl” saknas i konceptet] 
Consistorium Academicum [Consistorium] ännu ej [icke] tilltror sig at något detailleradt [detaljeradt] 
yttrande afgifva; dock misstänker [förmodar] Consistorium at detta [de, jemte hvad som tillförne 
gifvet är,] sannolikt äro de enda som vid detta Universitet kunna vidtagas, så framt icke til äfventyr 
[äfventyro] man ville föreslå någon inrättning för uppmuntrande til [till] simning och kappspringning, 
hvaraf [i synnerhet] förstnämnde exercise i synnerhet torde vara af utmärkt nytta til at härda emot 
förkylningar. (Ej betonat/fet e dyl i originaltexterna.) Men hvarken af denna, eller af [”af” endast i 
manus] någon anan Gymnastisk inrättning[,] skulle Consistorium vid et [ett] Universitet våga lofva 
sig lämna [samma] fördelar som [af] en dylik vid de lägre undervisningsverken, hvarest den mindre 
talrika, och ännu under sträng faderlig discipline [disciplin] stående ungdomen på bestämda tider kan 
uppbådas, at i hvarje föreskrifven öfning deltaga.  

 
Något påtagligt engagemang för simning ådagaläggs icke av Svanberg i denna enda av hans hand 
påträffade formulering där ordet ”simning” ingår. Han säger ju endast, och snarast en passant, att 
”simning … i synnerhet torde vara af utmärkt nytta til at härda emot förkylningar”. Om Svanberg 
ådagalagt ytterligare argumentation i sina ingenstädes refererade tal – om han nu överhuvudtaget 
hållit några – vid promotionerna vet vi inte. Det ovan angivna är faktiskt den enda argumentation 
vi med säkerhet kan tillskriva honom i simningsfrågan. (Jag bortser här från argumentationen i 
kallelsebrevet till Fryxell. Det har Svanberg undertecknat, men det är ju skrivet av Grahl.) 
 Däremot finns det två yttranden om simning som flerstädes tillskrivs honom, ”Vi voro 
avtodidakter allesammans” (se ovan vid markeringsnot 20) och ”Ehuru de endast kunde simma 
hundsim” (vid markeringsnot 13). Detta senare yttrande ska vi nu följa. 
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 Ursprungskällan till detta, liksom till mycket övrigt i sällskapets historieskrivning, är den (1) 
historiska notis som var införd i Upsala-Posten 1858. Den kom sedan praktiskt taget ograverad 
att ingå i (2) i Hellsténs lilla matrikel (US 1859), i (3) Larssons bok Några Upplysningar om 
Sverges Simsällskaper och Simskolor (Larsson 1860), samt (4) i Eckmans matrikel (US 1896). 
Därefter har den i lite varierande former kommit att ingå i sällskapets efterföljande jubileums-
skrifter (5) US 1921, (6) US 1946, (7) US 1971 och (8) US 1996.  
 
 
Hundsimskrönans metamorfos 
 
Den ursprungliga versionen från UP 1858, och som upprepats 1859, 1860 1896 återges här i av-
skrift från den sistnämnda. 
 

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 förtrytelse104 berätta, hurusom några ryska fångar, 
hvilka kunde simma, af svenskarne begapades såsom underverk, och detta ”ehuru de endast 
kunde simma hundsim.”  Allt ifrån sin tidigaste ungdom en varm vän af simkonsten och högt 
uppskattade fördelarne af dess allmännare utbredande, företog sig Prof. Svanberg vid sin 
ankomst till Upsala, der han 1787 blef student, att för denna konst söka intressera kamrater 
och bekanta samt i dess utöfning meddela undervisning. 

 
25 år senare, i US 1921, s 18, skriver Fredrik Lundberg så här: 
 

Alltifrån sin tidiga ungdom var Svanberg en varm vän av simkonsten och visste att högt 
uppskatta fördelarna av dess allmännare utbredande. Huru ringa denna nyttiga konst vid 
denna tid var känd och idkad i vårt land kan man förstå därav att S. ofta med förtrytelse105 
brukade berätta hurusom några ryska fångna soldater, som kunde simma, begapades såsom 
underverk, och det, ”ehuru de endast kunde simma hundsim”. Vid sin ankomst till Upsala 
som helt ung student 1787 företog han sig därför [ej kurs i orig.] att för denna konst söka 
intressera kamrater och bekanta meddela undervisning i dess utövning. 

 
Femton år senare, 1936, hade historien om de hundsimmande ryssarna legat till grund för en liten 
radiosketch. Den sändes 5 december 1936 och uppmärksammades av Jöns Svanbergs dotter-
dotter, Hélène Ångström. (Om Hélène Ångström, född Pilo, gift med Knut Ångström, se Sven 
Widmalm, Det öppna laboratoriet.) I anledning av radioprogrammet skrev hon följande brev till 
dåvarande chefredaktören för Upsala Nya Tidning: 
 

Herr Redaktör Axel Johansson                     
 Kan och vill Ni göra något av omstående?                  
 Eder tillgivna Hélène Ångström 

Den 5 te  Dec 1936 kom jag av en händelse att bli åhörare till en radiosketch av radiochefen106 Erik 
Bergvall. Han låter därvid Prof. Jöns Svanberg uppträda på en promenad utefter Fyrisån tillsammans 
med vännerna Bredberg [rimligtvis felskrift för Bredman], Marklin, Löwenadler och Leander varvid de 
blevo vittnen till huru en rad ryska krigsfångar glatt kastade sig i strömmen och simmade varvid några 

                                                             
104 Märk att förtrytelsen  är vid berättandet. 
105 Förtrytelsen  är fortfarande vid berättandet. 
106 Ett litet missförstånd. Erik Bergvall var vid den här tiden (1915-1945) chef för Stockholms stadion. 
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gummor (förmodligen lågo de som brukligt den tiden och klappade kläder vid en av stadens 
klappbryggor – jag minns dem väl) började voja sig av fruktan att de skulle drunkna – så ock S-gs 
vänner varvid han hånade dem, som ej kunde simma. Det beslöts då, att de skulle bilda ett simsällskap 
med dessa, som första medlemmar och S-g som lärare. Han uppmanade sedan medlemmarna att var i 
sin stad verka för denna idrott och detta ingick sedan som ett löfte* vid de s. k. Simpromotionerna då 
Svanberg under sin lifstid och sedan hans son, kemisten Lars Svanberg under sin levnad fungerade 
som promotor.                         
  Personligen högst intresserad av denna sketch skrev jag till radiobolaget och anhöll om en kopia 
av denna sketch. Jag var dum eller rättare lat nog att ej kopiera det original de ur sitt arkiv då sände 
mig som lån med hela iscensättningen med de olika talande personerna.         
  Tidpunkten för denna sketch låter sig bestämma genom närvaron av de ryska krigsfångarna från 
1808–09 års krig.107  – Upsala simsällskap med dess tävlingar gjorde Upsala till den svenska idrottens 
födelseort. Jag är Upsalaentusiast av födsel och ohindrad vana.           
          Jöns Svanbergs dotterdotter             
                Hélène Ångström              
 ––––––––––––––––––     
 *För några år sedan hörde jag från en simpromotion i Borås, att detta löfte ännu existerar där. 

 
Nu, år 2003, kan denna radiovariant av hundsimskrönan inte återfinnas i det arkiv som Svanbergs 
dotterdotter en gång lånade den ur, och återställde den till, Programarkivet vid Sveriges Radio. 
Den är nu endast känd via ovanstående brev som igår i Axel Johanssons brevsamling och som 
förvaras i UUB. Jag nämner inte detta för att påpeka någon stor kulturell förlust utan för att göra 
läsaren uppmärksam på att det ofta är tillfälligheter snarare än medveten och rationell planering 
som avgjort vad som kommit att bevaras i våra arkiv. Som synes har dock faktiskt en hel del 
handlingar rörande, och berättelser om, Upsala Simsällskap upprättats och bevarats. Låt oss alltså 
återgå till historien om de hundsimmande ryssarna och dess vidare öden och äventyr. 
 Ytterligare 10 år senare, här dock icke givandes vid handen att det är ur egen fatabur utan här 
anges en källa, och författaren, Einar Karsvik skriver följande i US 1946, s 7. 
 

Redan i Sällskapets första matrikel, utgiven år 1859, påstås, att den yttre anledningen till sällskapets 
stiftande var, att Svanberg med förtrytelse108 iakttagit hurusom några ryska krigsfångars simkunnighet 
uppväckt svenskarnas beundran trots att, som det heter, ”de endast kunde simma hundsim”. 

 
I nästa jubileumsskrift, US 1971, s 16, heter det i Arne Pettersson tappning så här: 
 

Upprinnelsen till att Jöns Svanberg, bördig från Nederkalix, kom att hänge sig åt just simning är att 
finna från de tillfällen, då han i sin ungdom råkade få se några ryska krigsfångar, vilka kunde ta sig 
fram i djupt vatten, ”ehuru de endast kunde simma hundsim”. Detta tände gnistan hos honom att lära 
svenskarna simma, och det på ett riktigt sätt. Tankarna tog form, när han som student kom till Uppsala, 
och tillsammans med några likasinnade stiftade han år 1796 Upsala Simsällskap.  

 
Erik Bergvall har även, i Boken om simning (1948), begagnat sig av denna skröna. Så här lägger 
han ut texten:  
 

År 1787 kom Jöns Svanberg som 16-årig student till Uppsala, … . Enligt traditionen skall han 
redan vid denna tid ha samlat sina kamrater till simövningar, men först 1796 tog han det epokgörande 
initiativet till Upsala simsällskaps bildande.               

                                                             
107 Det framgår ej här om uppgiften är brevskrivarens egen eller om hon hämtat den ur radioprogrammet. Det senare 
förefaller troligare, ty – som vi skall se nedan – har Bergvall, och bara han, förlagt historien till Uppsala. 
108 Nu är förtrytelsen vid iakttagandet. 
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 Under stor förtrytelse109 bevittnade Jöns Svanberg hur befolkningen begapade några badande ryska 
krigsfångar som underverk, ”ehuru”, säger den då 25-årige docenten, ”de endast kunde simma hund-
sim”. Själv ivrig simmare, beslöt han att slå ett slag för att rycka upp den nyttiga simkonsten bland de 
förvekligade vikingaättlingarna. Han höll 1796 den första simpromotionen. Då bekransade han efter 
fullgjorda prov först sig själv och sedan tio av sina kamrater och elever med näckroskransar efter 
mönster av de akademiska promotionerna med lagerkransar.110 (s 50) 

 
Till denna serie kan vi även foga Aron Bergmarks version från 1983 i Ur Uppsala-idrottens 
historia, s 11-12. 
 

… en studerande vid universitetet, sedermera professorn i matematik och astronomi Jöns Svanberg, 
bördig från Nederkalix i Norrbotten. Han hade som ung pojke upplevt hur ryska krigsfångar simmade 
”hundsim” i älven. Svanberg samlade en grupp studie- och nationskamrater vid Sandkällan, där bäcken 
från Geijersdalen rann ut i Fyrisån och startade där en simskola, som avslutades i vedertagna 
akademiska former med bekransning av promotor och promovendi. 

 
I sällskapets sista jubileumsskrift, US 1996, s 27, är uppgiften om hundsim både borta och närva-
rande. Staffan Hasselberg har först följande historieskrivning: 
 

Hemifrån Norrbotten har han [Jöns Svanberg] också tagit med sig minnen av ryska krigsfångar som i 
motsats till lokalbefolkningen kunde simma, och han har också säkerligen känt till den mång-
hundraåriga finska badkulturen. 

 
Ett stycke längre ner, på samma sida, fortsätter Hasselberg: 
 

Adjunkten vid Uppsala Högre Allmänna Läroverk, K. A. Hellstén skrev i sin 1859 utgivna Upsala 
Simsällskaps Matrikel: ”I förra seklet var det en stor märkvärdighet att någon kunde simma” och att 
Jöns Svanberg ”brukade ofta med viss förtrytelse111 berätta” hur några ryska krigsfångare kunde 
simma ”ehuru de endast kunde simma hundsim” av svenskarna begapades som underverk. Svanberg 
började redan vid sin ankomst till Uppsala försöka intressera sina kamrater för simkonsten samt även 
att meddela undervisning i dess utövning från 1788. 1796 stiftade alltså Svanberg Upsala Simsällskap. 

 
 

En kausal relation konstrueras 
 
I originaltexten (1858 t o m 1896) finns knappast någon kausalrelation angiven. År 1921 har det 
tillkommit ett ”därför”; kursiveringen är dock min. Att via detta därför inläsa en angiven kausal-
relation är måhända en övertolkning, men 1946 är det ingen tvekan. Där anger författaren en 
”yttre anledning”. Att författaren sen säger att han hämtat denna yttre anledning i en text där nå-
gon sådan knappast finns förändrar ingenting i sak. År 1971 anges en tydlig kausalkedja. Där har 
vi en ”upprinnelse” som ”tände gnistan” och som ”tog form” och som resulterade i att han 

                                                             
109 Nu är förtrytelsen stor  och vid bevittnandet 
110 Vad kransarna bestod av har vi fått lite olika uppgifter om: Lindroth och Blom (se ovan s 7) talar om att 
”medlemmarna efter avlagda prov lagerkröntes”. Bergvall lämnar (NFSL, bd 6, sp 231) ytterligare detaljer: ”Redan 
1796 hade Svanberg infört, att de promoverade skulle bekransas med vattenväxter, första året vita näckrosor. År 
1813  –  ev. tidigare  –  funnos magister och kandidatvärdigheterna, varvid den förra belöningen utgjordes av en 
eklövs-, den senare av en pillövskrans medan promotor på huvudet hade en krans av lager. Detta bruk har senare 
bibehållits. ”Källorna torde ha varit US 1859 som har ”vattenväxter” och AB 1859 som har ”Nymphea alba” (vita 
näckrosor) om Svanberg och även ”pillövskrans” och ”eklövskrans”. Uppgifterna om lager synes sakna allt stöd. 
111 Cirkeln har slutits. Förtrytelsen är tillbaka vid berättandet, men den har reducerats till viss. 
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”stiftade … Upsala Simsällskap”. Det andra av de två citaten ur US 1996 innehåller vidare en i 
sammanhanget underlig, kanske kausal-logisk markör, ordet ”alltså”. Vad detta ”alltså” betecknar 
eller vilken funktion det fyller, undandrar sig min bedömning.  
 
 
Kedjan sträcks ut 
 
 
Citatserien visar även två andra utvecklingsgångar, och det gäller den geografiska belägenheten 
för de ryska fångarna, och därmed sammanhängande, hur lång – i tid räknat – kedjan är från dess 
början till dess slut. Originaltexten säger ju faktiskt bara ”ryska fångar” och utesluter därigenom 
icke att det kan ha varit fråga om vanliga hederliga kriminella, och där anges varken explicit eller 
implicit någon som helst geografisk ort för de hundsimmande ryssarna och inte heller något årtal. 
Formuleringarna i US 1921 är inte tydliga på de här punkterna men de ger vid handen att det är 
fråga om upplevelser från före 1788 och således från Norrbotten. I US 1971 är det dock klart, det 
var då ”han i sin ungdom råkade få se några ryska krigsfångar”, och i Bergmarks tappning synes 
händelserna ytterligare ha tidigarelagts, för hos honom är Svanberg ”pojke” och han vet även att 
det var i ”älven” de simmade. Hasselberg slutligen, hävdar i det första citatet ur US 1996 att 
Svanberg ”hemifrån Norrbotten” tagit med sig minnet av de ryska krigsfångarna.  
 Den ursprungliga detalj- och konturlösa historien har alltså förbättrats på två sätt. En kausal-
kedja, från åsynen av de ryska hundsimmande fångarna till Upsala Simsällskaps stiftande har, via 
små ändringar och tillägg preciserats, och längden på denna kausalkedja har säkerställts genom 
att hävda att detta var något som hände i Svanbergs barna- eller ungdomsår.  
 Hos Bergvall synes dock historien bli en annan. Det utsägs inte klart, men kontexten och for-
muleringen ”den då 25-årige”, och det var Svanberg år 1796, ger vid handen att detta är en hän-
delse som ägde rum i Uppsala.112  
 
 
En simkunnig rysk krigsfånge finns belagd 
 
Finns det någon grund till denna historia? Att det fanns ryska krigsfångar på olika håll i landet 
vid denna tid är ovedersägligt, och det gäller även Uppsala och Uppsala-trakten.113 I fång-
transportlistorna tillhörande räkenskaperna för skjutshållet nämns även ryska fångar, soldater och 
desertörer, och där förekommer även personer med klart ryska namn.114 Hur det stod till med 
deras simkunnighet har jag icke kunnat utröna men det kan nog icke uteslutas att vi i den frågan 
hade skillnader mellan den svenska och ryska kulturen. Parentetiskt kan här nämnas att Peter den 
store flerstädes beskrivs som en god simmare medan Karl XII av allt att döma inte kunde 
simma.115 Det kan vidare självfallet inte uteslutas att Svanberg faktiskt använt ryska fångar och 
                                                             
112 När och var Svanberg sett de hundsimmande ryssarna tiger berättelserna om. Albert Wiberg hänvisar till här står 
något i marginalen jag inte kan utläsa traditionen och att det var ”under kriget mot Ryssland 1788–90” och att det var 
”på sina håll”. (NFSL, s.v. Svanberg, Jöns, bd 6, sp 728) 
113 Se t ex Herbert Lund, Uppsala under de dominerande landshövdingarnas tid, Uppsala stads historia IV, Uppsala 
1977, s 407–409. 
114 ULA, Uppsala länsstyrelse, Landskontorets arkiv, Diverse fångskjutsräkningar 1785–1851, volym nr 2743. (Hur 
det stod till med ryska [krigs]fångar i Svanbergs hemtrakter har jag icke idats söka utröna.) 
115 Ang Karl XII, se Horn, Gustaf, Arvid Bernhard Horn, Stockholm 1852, s 7 och Massie, Robert K, Peter den 
store, Hans liv och värld, (1980) sv övers Stockholm 1986, s 320. 
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deras simkunnighet i sin argumentation men några tillförlitliga uppgifter därom har vi icke. Dock 
har vi åtminstone en, rimligtvis välbelagd, historia om en simkunnig rysk krigsfånge, och hans 
simkunnighet var av den digniteten att berättelsen därom bevarats.  
 Nicolovius (pseud för Nils Lovén, f 1796 i Rängs prästgård i Skåne) berättar i Folklifwet i 
Skytts Härad i Skåne wid början af detta århundrade (1847) om en simkunnig rysk fånge, Tarras. 

Utanför prästgården var en stor damm, där Tarras dagligen badade. Ett av mina nöjen var, att sitta på 
hans breda rygg och på det sättet rida över djupet. En gång var jag med honom vid havet och red över 
böljorna; men han simmade så långt ut, och skrämde mig så, att jag aldrig mer vågade denna ritt. 

 
 
En bordsvisa 
 
Historien om de hundsimmande ryska fångarna är skriven i vatten men vågsvallet från denna 
nådde ända upp till Rikssalen på Uppsala Slott vid Upsala Simsällskaps jubileumsbankett 
lördagen den 24 augusti 1996 då den låg till grund för en bordsvisa som där avsjöngs till melodin 
från Ulf Peder Olrogs Att segla uppför Fyrisån i undervattensbåt. Vi återger här endast första 
strofen.  

Jöns Svanberg heter stiftaren av US, som Du vet, 
professor vid vårt universitet. 
I Fyris höll han promotion för simmagistergrad. 
Den traditionen har vi kvar idag. 
Han fick idén till detta genom krigsfångar från öst, 
som plaskade i Fyrisån och flöt och simma bröst. 
En tacksam tanke sänder vi till US grundare, 
för simningen, som gjort oss sundare 
   

 
 
Rena rappakaljan i ERGO 
 
Ibland omhuldas föreställningen om att bildningen och kulturen, och kanske även historie-
skrivningen går framåt. Jag har många gånger bitit mig i fingret och avstått från att skriva det jag 
velat om en del författarefuskare. Jag har t o m kunnat förstå att en del skribenter ersatt en tråkig, 
svårfångad eller obefintlig sanning med en god historia, och svamlet har jag försökt bortse från. 
Där finns det dock gränser. Följande rappakalja lär ha stått att läsa i Uppsala studentkårs tidning 
ERGO, nr 5, 1998, här dock hämtat från ”webben”. Vi kan notera att orden ”ehuru”, ”förtrytelse” 
och ”hundsim” har återanvänts; det är ju alltid något. 

Den första idrott som utövades av studenter i Uppsala som en renodlad sport enbart för lekens och 
tävlingens skull var simningen. Uppsala simsällskap, som grundades redan 1796, anses av många vara 
världens äldsta ännu fungerande idrottsförening. Initiativtagare var den något säregne 
matematikprofessorn Jöns Svanberg. På den här tiden var simkunnigheten bland svenskar snart sagt 
obefintligt, men professor Svanberg hade med förtrytelse116 noterat att några ryska krigsfångar 
behärskade simkonsten, ehuru de blott plaskade sig fram med hjälp av ett slags hundsim. Varför skulle 
då icke svensk ungdom kunna lära sig simma än bättre? Även om Uppsala simsällskap formellt sett 
inte var en del av universitet, så var medlemmarna uteslutande akademiker och simskolan hade en lång 
rad akademiska förtecken. I takt med att medlemmarna lärde sig simma avlade de olika examina och 
tog sålunda först simkandidaten och sedan simmagistern. De mest framstående simmarna 

                                                             
116 Förtrytelse är här ett attribut som författarna anger vid det sätt på vilket Svanberg noterat. 
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promoverades mot slutet av badsäsongen under mycket högtidliga former med kransar av näckrosor i 
ett slags parodi på den akademiska doktorspromotionen. Redan de allra första året 1796 tillkom denna 
tradition, då Svanberg näckroskransade sig själv, och därefter 16 plaskande promovendi. Svanberg 
kom sedan att fungera som sällskapets promotor ända fram till 1843, då han på sin ålders höst brukade 
åka med sin gigg in från bostaden i Alunda en gång i slutet av varje sommar för att uppfylla sina 
förpliktelser.  
                           (Författare: Erik och Marta Ronne; Källa: (sätt in ny källa, gamla länken pekar fel) 

Så här illa kan det gå om man okritiskt använder sig av sekundärframställningar – med grundlösa 
uppgifter – och samtidigt tillåter sig att fylla på med egna fantasier. 
 

* 
 
Den läsare som fortfarande har något intresse för saken kan vidare ta del av Niklas Skoglunds 
historieskrivning om Jöns Svanberg i Storsumpare (s 7–8) och Erik Bergvalls i Den moderna 
idrottens historia  i Svenska folkrörelser, del III, (s 42 kolla sidan). 
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Den flytande bordsskivan och något om ”simskolan” före 1813 
 
 
Historien om den flytande bordsskivan har vi redan mött. Den ingick ursprungligen i US 1859 där 
den fogats till texten som en not; se ovan vid markeringsnot 14. Den är ett av de få avsnitt i denna 
bok som av allt att döma är skrivet av Hellstén själv. Mycket av det övriga i den boken är, som 
konstaterats, lätt turnerade avskrifter ur tidningen Upsala-Posten från 1858. Eckman infogade 
den i sin text i US 1896 och båda ”författarna” anför den som bevis för att det i Upsala Sim-
sällskaps barndom inte fanns några fastställda krav vid promotionerna. Så här lyder den i 
Eckmans tappning från år 1896. Hakparenteserna markerar avvikelser från Hellstén i US 1859. 
 
 
Den ena – och återberättade – versionen 

Hvilka sim[m]prof 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 sträck-
simning. Att nämligen [neml.] inga sim[m]prof voro faststälda [fastställde], kan bevisas af den 
omständighet, att, då Gabriel Marklin 1807 under Svanbergs bortavaro anställde en sim[m]promotion, 
hvarvid han promoverade 11 sina kamrater, han såsom villkor för den af vattenväxter flätade kransens 
erhållande ålade promovendi att från en på vattnet flytande, med ölbuteljer och glas försedd bordskifva 
fylla, och derefter, medan de ännu befunno sig i vattnet, tömma ett glas öl utan att det blefve 
”vattenbemängdt”. De tillämnade magistrarne voro förmodligen 12, ty enligt Marklins egen 
berättelse[,] skulle en blifvit differerad, emedan han fick sitt öl så ”vattenmängt”, att färgen fullkomligt 
förrådde varans klena halt. 

Här kan vi se (1) att promotionen 1796 förutsätts ha ägt rum, (2) att det ges vid handen, men det 
påstås ej, att promotioner förekommit före 1813, och (3) att den år 1807 framställs som ett fak-
tum. Att det vid alla promotioner förekommit prov tas alltså för givet, men vilka som gällde 
”känner man icke så noga”, men man antar att det var fråga om ”ett viss antal famnar sträcksim-
ning”. Att prov förekommit tas för givet, men inga var fastställda och detta ”bevisas” alltså av de 
som ”gällde” 1807. 
 I sällskapets jubileumsskrift från år 1921 skrivs historien på följande sätt: 

Då Svanberg kommit så långt med sitt arbete, att han bildat Upsala simsällskap, firades denna till-
dragelse med en promotion. Därvid lär så tillgått, att S. först bekransade sig själv och sedan tio sina 
kamrater och elever; vilka dessa voro, är ej säkert känt, ej heller vilka simprov blivit avlagda – hu-
vudsakligen utgjordes de väl av sträcksimning. Längre fram, då Marklin övertagit undervisningen, 
anställde han 1807 en promotion, varvid han promoverade elva sina elever, också dessa för oss 
okända. Som villkor för den av näckrosor och andra vattenväxter flätade kransens erhållande ålåg det 
då promovendi bland annat att, medan de ännu befunno sig i vattnet, från en flytande, med buteljer och 
glas försedd bordskiva fylla och därefter tömma ett glas öl, utan att det bleve vattenblandat.  

1796 års promotion, liksom förekomsten av prov, tas här för givet, men detta års ”simprov” är ”ej 
säkert känt” och Hellsténs formulering ”all sannolikhet” har här ersatts med ”huvudsakligen ut-
gjordes de väl av sträcksimning”. Författaren, Fredrik Lundberg, har dock förbättrat historien 
genom att införa ytterligare villkor eller prov vid 1807 års promotion, ty i hans tappning ”ålåg det 
då promovendi bland annat [ej kurs i orig.] att … fylla och … tömma ett glas öl, … .” Vilka de 
ytterligare proven var redovisar författaren självfallet inte. 
 Det kan vidare noteras att 1921 förutsätts en simskola – någon sådan nämns inte hos Hellstén 
– ty här heter det att ”Marklin övertagit simundervisningen” och de som promoverades var 
”elever”, inte som hos Hellstén ”kamrater”. 
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 I sällskapets nästa jubileumsskrift (US 1946) är historien om den flytande bordsskivan borta 
och författaren då, Einar Karsvik; formulerar sig mycket försiktigt om händelserna 1807 och 
skriver endast: 

En simpromotion synes dock ha anordnats år 1807 (s 8). 

 I en annan skrift från samma år är dock samme Karsvik säker på sin sak. I ”Upsala Sim-
sällskap 150 år” (i Uppland, Årsbok för medlemmarna i Upplands Fornminnesförening 1946, 
s 118) skriver han utan tveksamhet så här, och märk att hos honom saknas nu den flytande 
bordsskivan: 

 … år 1803 kom en annan norrlänning, Gabriel Marklin, till staden och övertog simundervisningen. 
År 1807 var han färdig att anordna en simpromotion och om denna vet man, [ej kurs i orig] att utom 
Marklin elva av hans elever blevo krönta med en av näckrosor och andra vattenväxter flätad krans. 

Och i US 1971 är den flytande bordsskivan helt borta, och sak samma gäller i US 1996. Kanske 
har författarna velat göra sällskapets historia något mera ”rumsren” genom att utesluta den. I den 
sistnämnda har dock Hasselberg tillfört ytterligare uppgifter rörande 1807 års promotion. 

Under Svanbergs bortovaro hade en promotion anordnats redan 1807 under ledning av Marklin, som 
övertagit simundervisningen, då både han själv och elva av hans elever kröntes av en av näckrosor och 
andra vattenväxter flätad krans. 

Här, liksom i US 1921 stipuleras en simskola, ty Marklin har ”övertagit simundervisningen” och 
det är ”elever”, inte ”kamrater” som bekransats. Kransarna av år 1807 bestod enligt Hellstén 
(US 1859) ”av vattenväxter. Hos Hasselberg, liksom hos Fredrik Lundberg, har det blivit 
”näckrosor och andra vattenväxter”. Grunden till detta tillägg känner vi inte, men det kan inte 
uteslutas att uppgiften hämtats – direkt eller indirekt – från AB 1859 (se vid markeringsnot 19) 
där det om Svanberg hette att det var han ”först föll på den idéen, att med Nymphea alba [vita 
näckrosor] bekransa sig och de skickligaste”. Och, om detaljer ska påpekas, kan vi konstatera att 
Hasselberg är den förste som explicit skriver att ”Marklin … själv … kröntes av … [en] krans”. 
Tidigare (i US 1859 och US 1896) var det faktiskt bara så att ”han promoverade 11 sina 
kamrater”, inte sig själv. Karsvik, i Årsboken Uppland har, som vi sett, formuleringen ”utom 
Marklin elva av hans elever blevo krönta”. Med detta Karsvikska/Hasselbergska tillägg blir den 
konstruerade historien mera koherent. Vi återkommer till detta. 
 
 
Den andra versionen 
 
Nu är det dock så att historien om den flytande bordsskivan föreligger i en annan form. I ett refe-
rat i tidningen Upsala-Posten (nr 67 den 24 aug 1859) från sällskapets promotion detta år. Refe-
ratet, återgivet nedan s 145–146, innehåller sedvanliga uppgifter om tid (måndagen den 22 
dennes [aug]), plats (badinrättningen i Svartbäcksån), väderleken (särdeles gynnsam), publiken 
(talrikare människomassa än vi vid någon föregående simpromotion), promotor (L. Svanberg), 
namnuppgifter på promovendi m m. Därefter berättat tidningen följande: 

Därefter följde nu det s. k. efterspelet, som uppbäres af talangerna från föregående promotioner och 
består av alla möjliga hopp, språng och konster, såsom enkla och dubbla kullerbyttor rätt fram och 
baklänges, det storartade pyramidabla familjehoppet m. m., till icke ringa förlustelse för den åskådande 
och beundrande folkmassa, som med handklappningar och bifallsyttringar beledsagade de mera 
lyckade produktionerna. Den största munterheten och de allmännaste bifallsyttringarna förvärvade 
dock, nu såsom förr, simläraren herr Hellsten, då han klädd såsom en vandrande gesäll med påse på 
ryggen framkom på trampolinen och betänksamt begaf sig i vattnet, der han försvann och först efter en 
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längre stunds besök hos djupets innevånare åter visade sig i dagen, men i en helt annan toalett och 
såsom en välbeställd marketenterska. Att han ej blott gjort en formlig artighetsvisit hos sina gamla 
bekanta på sjöbotten, utan vetat att förena nytta med nöje, ådagalade han snart, då han på en tillhands 
varande flytande bordskifva först framsatte en butelj och sedan glas efter glas, så att bordskifvan 
slutligen blef bekransad af dylika. Sedan han vridit korken ur buteljen, utan att spilla en droppe fyllt 
alla glasen, åter satt buteljen midt på bordet samt en stund med samma ledighet, som om han gått på 
marken, promenerat omkring med sitt simmande Schweitzeri, nedkom från trampolinen den ene gästen 
efter den andra, hvilka togo plats kring bordet och på egarinnans gutår med synbarligt välbehag tömde 
glasen, hvars innehåll hade en förvillande likhet med vad man på landbacken kallar punsch. Men 
buteljen medgaf ännu en påfyllning af glasen, hvilka till sista droppen tömdes, hvarefter det 
pokulerande sällskapet, som med den intagna förfriskningen hemtat ny ansats, under olika yttringar af 
en fulländad simkonst åtskiljdes samt efter åtskilliga lofvar försvunno genom portarne till badhus-
bassinen, dit äfven den frikostiga gumman med sitt bord, hvars alla glas med buteljen i midten 
orubbade stodo qvar, följde dem efter, beledsagad af åskådarnes handklappningar och bravorop. Der-
med var nu simpromotionen slut, folkskaran bröt upp …  

 
 
Marklins promotion 1807 
 
De två flytande-bordsskive-berättelserna är samtida. Båda är tillkomna år 1859. Den i matrikeln, 
i US 1859, är dock något senare än tidningens, då matrikeln innehåller promovendiförteckningar 
från 1859. Författaren till den senare är huvudaktör i den förra. Att i förevarande sammanhang 
avgöra vad som är hönan respektive ägget är naturligtvis ogörligt. Det synes dock stå klart att den 
ena inspirerat den andra.  
 1859 års berättelse om den flytande bordsskivan kastar en tvivlets skugga på autenciteten i 
1807 års promotion och som vi ju bara känner via berättelsen från 1859 och som ju är nästan helt 
renons på information om tid, plats och namn.  
 Vad är då grunden till denna marklinska promotion år 1807? Hellstén hävdar att den grundar 
sig på ”Marklins egen berättelse”, men den uppgiften har Marklin aldrig bekräftat och icke heller 
kunnat bekräfta, ty han avled 80 år gammal år 1857, dvs två år innan Hellstén både genomförde 
och nedtecknade ”den flytande bordskivan”.  
 Den Marklinska promotionen år 1807 är rimligtvis även den – liksom den svanbergska 1796 – 
en efterhandskonstruktion, och den har sin grund i den hedersbetygelse som Marklin erhöll 1857 
av Upsala Simsällskap. Vid årshögtiden detta år, den 17 augusti, fick Marklin ett diplom, ett ma-
gisterdiplom, av vilket det framgår att Upsala Simsällskap ”för Utmärkt skicklighet i Simning 
tilldelat Adjunkten vid Kongl. Vetenskaps-Societeten, Magister Gabriel Marklin, såsom Jubel-
magister den större belöningen en eklöfskrans”. (UUB sign (X 240 [Marklin]) Uppgiften om 
Marklins såsom jubelmagister finns även i tidningen Upsala som i sitt nummer från den 18 
augusti samma år innehåller en kort notis om promotionen: 

I går e. m. anställdes s. k. simpromotion härstädes, hvarvid af prof. L. F. Svanberg bekransades såsom 
jubel-sim-magister, amanuensen [diplomet har här adjunkten] wid Wet. Societ. filos. mag Marklin 
samt den större belöningen för utmärkt och godkänd skicklighet i simkonsten tilldelades ynglingarna 
och gossarna [namnlista]. 

Både tidningens och diplomets beteckning ”såsom” jubelmagister väcker ett visst tvivel, och 
historien haltar ju påtagligt då det framställs som så, att det är simläraren, inte någon av sim-
eleverna eller de promoverade simmagistrarna, som får jubelkransen. Samma tveksamhet vidlåter 
för övrigt den tidigare behandlade Svanbergska promotionen 1796 och hans jubelkrans 1846. Det 
är i detta sammanhang vi ska se de flera gånger upprepade uppgifterna om att promotor Svanberg 
bekransat sig själv och sedan eleverna och det Karsvikska/Hasselbergska tillägget att Marklin 



 89 

”själv” kröntes av en krans. Utan dessa ”självbekransningar” blir den Svanbergska jubelkransen 
1846 och den Marklinska 1857 bara hederskransar, och det är ju det jag hävdar att de egentligen 
var. Utifrån ordvalet ”Jubelkrans”, ”Jubelmagister” o dyl har senare historieskrivare extrapolerat 
fram verkliga promotioner femtio år tidigare, vid årtalen 1796 och 1807.  
 

* 
 
Jag har tidigare (ovan s 37–38) framkastat hypotesen att Lars Fredrik Svanberg kände till att 
historien om faderns stiftande av Upsala Simsällskap år 1796 var en skröna. Mot detta talar dock 
att han medverkat vid tillkomsten av US 1859 där ju ”1796” framställs som ett faktum. Mot detta 
antagande talar även – på sätt och vis – att han ställde upp och medverkade i utdelandet av 
eklöfskransen/”hederskransen” åt Marklin och att han därvid även undertecknat diplomet. Att 
Lars Fredrik på detta sätt ställde upp, kan dock icke gärna tolkas som ett godkännande och 
verifierande av 1807 års flytande-bordsskive-promotion utan det får nog mest ses som en heders-
betygelse. 
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När blev Upsala Simsällskap världens äldsta? 
 
 
En snabb genomgång av UP 1858, US 1859, AB 1859, Larsson 1860, US 1896 och US 1921 visar 
att det inte i någon dessa sägs att Upsala Simsällskap är ”världens äldsta”. Arvid Ulrich, säll-
skapets sekreterare år 1894–1895, har dock i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet skrivit 
flera journalistiskt hållna simhistoriska översikter där, såvitt jag kan bedöma, uppgiften om 
”världens äldsta” för första gången framfördes. I tidningen Upsala (nr 60, 21 maj 1896) om ”Den 
Qvinliga Simidrottens Utveckling vid Upsala Simsällskap intill år 1896” formulerar han sig så 
här: 

Upsala simsällskap, som är det äldsta i Sverige, ja kanske i verlden, och hvarifrån simidrotten genom 
sällskapets mest intresserade alumner utbreddes till alla delar af riket, stiftades 1796 af den sedermera 
så berömde matematikern Jöns Svanberg, som verkade här med stor framgång såsom lärare i nämnda 
idrott, hvars välgörande inverkan på den menskliga organismen och förmåga att lifva mod och sinne 
samt bereda hjälp i flera förhållanden han till fullo insett. Svanberg höll samma år den första 
simpromotionen, vid hvilken han först, såsom ock efter honom sed blifvit, bekransade sig sjelf och 
sedan promovendi, af hvilka dock ingen tillhörde det täcka könet.  

Några år senare, 1901, framhåller samme författare att Upsala Simsällskap är Nordens äldsta, 
men tveksamheten om världens äldsta kvarstår. 

Det första simsällskapet, åtminstone här i Norden, stiftades 1796 i Uppsala av sedermera professor 
Jöns Svanberg.117 

Ulrich är klar över att Upsala Simsällskap är äldst i Sverige men svävar lite på målet då det gäller 
världen, och samma sak gäller för Einar Karsvik, femtio år senare, i US 1946, s 7. 

Det hålles också för troligt, att Upsala Simsällskap är ej blott Sveriges utan världens äldsta idrotts-
förening. 

Den i US 1946 ådagalagda tveksamheten lyser dock helt med sin frånvaro i samme Karsviks 
panegyriska formuleringar samma år i Årsboken Uppland, s 124. 

Dess [Upsala simsällskaps] grundare [Jöns Svanberg] var en pionjär av stora mått, hans verk står ej 
blott som den äldsta simföreningen utan som den äldsta idrottsföreningen överhuvudtaget i modern tid 
i hela världen. 

Nils Sundquist, i Svartbäcken, En vandring i och kring en gammal stadsdel i Uppsala, från 1969, 
berör också med några ord frågan och vidhåller, på sitt sätt, tveksamheten. 

Det påstås att detta sällskap är världens tidigast organiserade idrottsförening (s 21). 

Ytterligare ett par år senare, i US 1971, s 9, är tveksamheten fortfarande borta, men nu gäller det 
inte ”idrottsförening” utan ”simförening”. Karsvik skriver där kort och gott: 

Som simförening är sällskapet äldst i världen. 

I en liten presentationsskrift, Upsala Simsällskap stiftat år 1796, skriver Karin Broström, och 
utan tveksamhet: 

Vi är världens äldsta simklubb och Sveriges äldsta idrottsklubb. Vår historia börjar år 1796. 
Professor Jöns Svanberg grundade då Upsala Simsällskap för att lära ut den ädla simkonsten i 
akademisk anda (s 3). 

                                                             
117 Ulrich, Arvid, Simidrottens ordförråd och fraseologi. Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och 
svenskt folkliv XVIII, Upsala 1901, s 57. (I en skrift av detta slag torde dock författaren normalt icke kunna göra 
anspråk på att borga för de anförda frasernas sanningshalt.) 
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I den sista jubileumsskriften, US 1996, skriver Staffan Hasselberg, snarast en passant, och nu är 
tveksamheten borta. 

1796 skedde … bildandet av Upsala Simsällskap, världens nu äldsta simförening, … (s 25) 

I en sådan här primogeniturfråga ligger det självfallet nära till hands, som vi ovan sett några 
exempel på, att yttra sig med en viss försiktighet och Henrik Sandblad utnämner således Upsala 
Simsällskap som det ”troligen första i sitt slag i världen”.118 I samme författares Olympia och 
Valhalla  är dock försiktigheten både närvarande och frånvarande. 

… Upsala simsällskap, det första i världen och Sveriges äldsta ännu existerande idrottsförening och en 
av de äldsta bestående i världen.119 

Ingen enda av de anförda författarna verkar vilja göra någon poäng av detta förhållande, och i det 
först återgivna citatet verkar Karsvik vilja sväva lite grann på målet genom att välja formule-
ringen att det ”hålles också för troligt”. Ingen har heller sökt utreda saken eller leda den i bevis. 
 Uppgiften om världens äldsta har dock utan reservation kommit att ingå i flera uppslagsverk. 
Nationalencyklopedin säger ju, s.v. Simsport att Upsala Simsällskap är ”Världens äldsta sim-
förening” (Bd 16, s 456) och Bra Böckers Lexikon framhåller, s.v. Upsala Simsällskap att det är 
”världens äldsta simklubb” (Bd 24, s 73). Nordisk familjeboks sportlexikon innehåller dock en 
annorlunda formulerad osäkerhetsmarkering, ty där heter det, s.v. Upsala Simsällskap att det ”är 
en av de äldsta sammanslutningar i världen för idrott och den första för simning” (Bd VI, 
sp 1153) och slutligen Nordisk Familjebok  som, s.v. Simning säger att det ”första simsällskapet i 
världen är Upsala Simsällskap (2 uppl. s 882).  
 

* 
 
Det kan här vara på sin plats att märka ord. Att Upsala Simsällskap – oavsett startår – är världens 
äldsta ännu existerande simsällskap synes vara höjt över allt tvivel, men är det även äldst i 
betydelsen det första? Primogeniturfrågor är till sin natur ytterst svårbesvarade, men det står klart 
att det i Köpenhamn tillkom tidigare än Upsala Simsällskap.120 
 Av det tidigare har framgått att Upsala Simsällskap, från början och under lång tid, var en 
stödförening till eller stödorganisation för simskolan. Det är därför missvisande att för denna tid 
kalla sällskapet ”idrottsförening”, eller ”simklubb”. Dessa ord ger vilseledande associationer och 
ger vid handen att det var fråga om en sammanslutning för och av simmare. 

                                                             
118 Sandblad, Henrik, ”Läkaren Arvid Faxe, en pionjär för svensk simsport” i Idrott Historia och Samhälle, Svenska 
idrottshistoriska föreningens årsskrift 1983, s 65. 
119 Sandblads källa synes ha varit US 1946; den citerade formuleringen återföljs av en not med följande lydelse: ”En 
minnesskrift Upsala Simsällskap 1796–1946 utgavs sistnämnda år. 
120 Det skulle här föra alltför långt att gå in på tänkbara, faktiskt tillämpade och rimliga tolkningar och innebörder av 
begreppen ”simsällskap”, ”simskola”, ”simundervisning”, ”simundervisning i ordnade former”, ”simundervisning i 
familjekretsen”, ”militär simundervisning” och liknande (för att inte tala om ”simkonsten”) och koppla dessa till 
primogeniturfrågan. Självfallet har det funnits mängder av mellanformer och den allra största delen av dessas historia 
är skriven i vatten. Med hänvisning till  G. Putze, Geschichte des Sports, II s 424, nämner Sandblad, i Olympia och 
Valhalla, s 99, att ”redan 1760 tillkom världens veterligt första simskola i Paris; det var en M. Poitevin som inrättade 
en anstalt på ett par båtar i Seine, där man kunde få en lärokurs för 48 sous.” Se även de flerstädes, t ex i Bergvall, 
Boken om Simning, s 39–41, refererade uppgifterna om simning i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Se 
även de något svävande uppgifterna nedan, s 102–103, om Lings simundervisning i Göteborg i början av 1800-talet 
samt avsnittet ovan om Köpenhamn. 
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Från Upsala spred sig simkonsten  
 

Ett missionerande simsällskap 
 
Vi har tidigare sett, t ex i AB 1859 vid markeringsnot 25, att Upsala Simsällskap stiftats ”med 
bestämmelsen att uti hela riket göra simkonsten känd och värderad”. Hur har det gått med den 
saken? Ja, om vi ser till sällskapets egen historieskrivning har den varit framgångsrik. 

Från Upsala spred sig snart genom de därstädes promoverade simkonsten till alla delar av riket och 
simskolor inrättades i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Linköping, Wisby, Westerås m. fl. städer, 
der de första sim-lärarna vanligen från Upsala utgått. De flesta af dessa simsällskaper hade ock invalt 
prof. doktor Svanberg till sin direktor, som hvarje år från olika håll fick mottaga diplomer till 
underskrift. (Se UP 1858, US 1859, US 1896, vid markeringsnot 16.) 

Med endast obetydliga språkliga förändringar, dock med bibehållande av den något egendomliga 
formuleringen att det var simkonsten som spreds, ges snarlika uppgifter även i US 1921, s 15, 
även om endast Stockholm och Linköping samt ”flerstädes i landsortsstäderna” anges. I Boken 
om simning (1948) har Bergvall följande, med ytterligare ortsangivelser och årtal kompletterad, 
historieskrivning: 

Svanbergs elever stiftade simsällskap i Lund 1823, Linköping 1828, Jönköping 1829, Göteborg 1833, 
Växjö 1840, Halmstad 1843 o. s. v., och simkonsten nådde så småningom en mycket vidsträckt utbred-
ning i vårt land. (s 51) 

 Och år 1996 skriver Hasselberg så här. 
Uppsala blev en plantskola för blivande simlärare över hela landet, först de större städerna som Stock-
holm, Göteborg och Norrköping och sedan Jönköping, Visby och Västerås, vilkas första simlärare 
vanligen utgått från Uppsala. (US 1996, s 29) 

Det här blev något för många ortsangivelser och årtal för att man ska kunna se skillnader och 
överensstämmelser. Vi sammanfattar dem i en tabell i vilken även satts in ytterligare uppgifter 
hämtade från några andra källor, främst Larsson 1860 och NFSL: 
 
Städer   Källor                     Uppsala-bakgrund 
 
    UP 1858 US 1921  US 1996 Bergvall NFSL   Larsson 1860  Pro- Sim- Promo- 
                          motor lärare tion m m 
 
Uppsala  1796  1796   1796  1796  1796   1796    ..  ..  .. 
Visby   uå   –    uå   –   1814   –     –  –  – 
Lund   –   –    –   1823  1823   1823    –  –  Ja 
Linköping  –   1824   –   1828  1824   1824    –  Ja  Ja 
Stockholm uå   1820/1827 uå   –   1827   1827    Ja  Ja  Ja 
Hernösand –   –    –   –   1918   1828    –  Ja  Ja 
Jönköping  uå   –    uå   1829  1829   1829    Ja  Ja  Ja 
Hudiksvall –   –    –   –   1835   –     –  –  – 
Växjö   –   –    –   1840  1840   1840    Tja  –  Ja 
Göteborg  uå   –    uå   1833  1843   1833/1842  Ja  –  Ja 
Halmstad  –   –    –   1843  –    1843    –  –  Ja 
Västerås  uå   –    uå   –   1850/1910 1851    –  –  Ja 
Norrköping uå   –    uå   –   1870   –     –  –  – 
 
Sammanställningen ger onekligen ett ofullständigt och ganska förvirrat intryck. Enda undantaget 
gäller Uppsala där samtliga anger 1796 som första år. Här är dock icke avsikten att söka göra 



 93 

reda för den eventuella giltigheten i alla dessa givna – och utelämnade – årtalsangivelser utan vi 
ska primärt undersöka i vad mån det ligger någon sanning i ursprungsformuleringen (UP 1858) 
om att ”de första simlärarna vanligen från Upsala utgått”, vilket här – ytterst välvilligt – tolkats 
som synonymt med Bergvalls formulering om att ”Svanbergs elever stiftade simsällskap” och 
Hasselbergs om ”Uppsala som en plantskola för blivande simlärare över hela landet”. Resultaten 
har jag sammanfattat längst till höger i tabellen under rubriken ”Uppsala-bakgrund” och därunder 
finns tre kolumner: En för ”Promotor” och en för ”Simlärare”, samt en tredje med ”Promotion 
m m”. Med tillägget m m (med mera) avses påträffade språkliga egenheter, t ex att simskole-
avslutningen benämns ”promotion” eller att eleverna ”promoveras”, att de blivit ”simmagistrar/-
kandidater”, att det utdelas ”större (och/eller mindre) belöningar”, ”eklövskrans” och liknande 
vilka alla, enligt min bedömning, tyder på att Uppsala på något sätt stått modell för eller 
inspirerat till verksamheten eller åtminstone avslutningsformen.121 
 Hur gick det egentligen med den här saken och hur blev det med bestämmelsen uti Sverige 
eller hela riket "göra simkonsten känd och värderad"? Ortsförteckningen hos uppsalakrönikörerna 
har stått sig praktiskt taget oförändrad 150 år, men vad säger de bevarade källorna och be-
rättelserna?  
 Redan nu kan resultaten sammanfattas. Föreställningen om lärarnas uppsaliensiska bakgrund 
har i några fall kunnat beläggas men att de ”vanligen” därifrån utgått är en överdrift. Vidare åter-
finns ett antal promotorer med uppsalabakgrund. Med säkerhet kan dock fastslås att seden, att 
med en högtidlig ritual, att med en promotion avsluta simskolan, kommer från Uppsala och skälet 
därtill är främst de nyss nämnda språkliga detaljerna. 
 Den tidigare genomgången av historieskrivningen rörande Upsala Simsällskap har visat att där 
finns påtagliga inslag av mytbildning och obekräftade påståenden. Då det gäller de här redo-
visade orterna, simskolorna och simsällskapen har jag ej haft tid – och inte heller lust – att göra 
en motsvarande källkritisk granskning. Sanningshalten i det nedan anförda har jag alltså knappast 
alls kunnat bedöma, än mindre kontrollera och jag bygger i det följande i stor utsträckning på 
Larsson 1860 och NFSL. Vi måste vidare vara medvetna om att gränsdragningen mellan bad och 
badande, simmande och simkunskap, simundervisning och simskola, simsällskap o dyl långtifrån 
är klar, och att det verbala nödmyntet ”simkonsten” kunnat låna sig till otaliga tolkningar. 
 
 
Visby 
 
NFSL (bd VI, sp 816) anger i sammanställningen över Sveriges äldsta sportsammanslutningar 
D. B. V. (De Badande Vännerna) med stiftelseåret 1814. Under uppslagsordet Visby nämns de 
dock icke och någon ”tidig” simskola/simsällskap är där ej känd. Benämningen De Badande 
Vännerna ger dock onekligen vid handen att badning/simning? på något sätt förekommit. 
Uppsalakrönikörerna anger dock alla Visby som exempel på uppsalainflytande. 
 
 

                                                             
121 Efter en översikt av det slutande 1700-talets och det tidiga 1800-talets  skrifter  i  simningsfrågan  antyder 
Christensson (i SLÅ 1998-1999, s 36) en helt egen förklaringsgrund till simskolornas/-sällskapens uppkomst. 
 I kölvattnet efter Lings ihärdiga gymnastikpropaganda bildades simskolor och sällskap på olika ställen 
 i Sverige. 1824 stiftades ett simsällskap i Linköping,  tre år senare tillkom Stockholms första simskola. 
 och 1833 uppstod Göteborgs simskola.  Även i orter som Jönköping,  Lund och  Härnösand togs tidigt 
 initiativ för att bilda simskolor. 
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Lund 
 
Sveriges kanske näst äldsta simsällskap, Lunds simsällskap, ”stiftades 1823 på initiativ av seder-
mera prosten Delin och med professor Samuel Bring som promotor …[och] upplöstes på 1850-
talet” (NFSL, bd V, sp 163) och det synes helt sakna anknytning till Uppsala. Stiftelseåret upp-
repas i sammanställningen i NFSL, bd VI, sp 816. Larsson 1860 berättar om att där ”bildade sig 
ett simsällskap 1823 års sommar” som ”valt Professoren Ebbe Samuel Bring” till promotor som 
”tilldelade den större belöningen åt flere ynglingar”. Bergvall anger samma årtal och säger vidare 
att det stiftades av en av Svanbergs elever. Den uppgiften har ej kunnat beläggas. 
 Till frågan om den tidiga simundervisningens historia bör även följande lilla notis ur 
Lundatidningen Nytt och gammalt, nr 13 1805 återges. 

  Tre eller fyra ynglingar, som bestämt sig för militärväsendet eller handeln kunna hos undertecknad 
antagas i pension för att undervisas i de lefvande språken, samt fäktning, voltigering, simmande m. m. 
som tillhör en fullkomlig Gymnastik. Deras undervisning i mathematik, ritning m. m. skall ej heller 
försummas. Den, som vill lämna mig sitt förtroende häri, kan skriftligen eller genom kommissionär 
vidare aftala om vilkoren                      
         P. H. Ling                   
   Kongl. Akad. Fäktmästare och Parlör i de lefvande språken. 

Hur det gick och om det blev något av denna förutskickade undervisning – i bl a simning – förtäl-
jer icke källorna. Sandblad hävdar dock, i Olympia och Valhalla, s 31, att simning ”ingick i Lings 
undervisning i Lund”. 
 
 
 
Linköping 
 
Det simsällskap som bäst stämmer in på uppsalakrönikörernas historieskrivning är Linköpings, 
men vi kan lägga märke till att just denna stad saknas i uppräkningen i UP 1858, i US 1859, i 
US 1896 och i US 1996. Den nämns dock i US 1921 och av Bergvall, men hos den sistnämnde 
med stiftelseåret 1828122. Detta simsällskap, och denna simskola, är intressant inte bara därför att 
dess tillkomsthistoria nästan perfekt passar in på den uppsaliensikt-officiella historieskrivningen 
utan även för att vi från dess tillkomst och första promotion/simskoleavslutning har den första 
och någotsånär fullständiga redogörelsen. 
 Så här gick det till enligt bevarade berättelser som finns i Linköpingsbladet från 1824. En 
bakgrundsteckning stod att läsa i nr 45, lördagen den 5 juni. 

Sedan en längre tid har vid Upsala Universitet123 varit organiseradt ett så kalladt Sim-Sällskap, hwilket 
ännu fortfar. Wid detta Sällskap gifwes af en dertill bland Studerande Corpsen utsedd Lärare daglig 
undervisning i Sim-konsten under hela den tid, wattnets temperatur tillåter. Wid slutet av hvarje 
Sommar124 firar Sällskapet sin årshögtid, då Promotion till Magistrar och Candidater125 tillika anställes 

                                                             
122 Detta årtal nämner Bergvall även i NFSL, s.v. Simpromotion (Bd 6, sp 231). I SS 1827–1927, s 5, anger Bergvall 
dock korrekt årtal, 1824. 
123 Texten säger vid Upsala Universitet, ej i Upsala stad; det är rimligtvis en missuppfattning; jfr dock formuleringen 
”Vid härvarande Akademi” i sällskapets kallelsebrev till Anders Fryxell, se ovan s 51, vid not 78. 
124 Under Upsala simsällskaps tio första år synes promotionerna ha förlagts allt senare: 1813 14 juni, 1814 3 juli, 
1815 20 juli, 1816 18 augusti, 1817 24 augusti, 1818 ingen promotion känd, 1819 22 augusti, 1820 27 augusti, 1821 
26 augusti, 1822 25 augusti och 1823 27 augusti. (US 1896, s 1–8.) 
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med alla dem af sällskapet hwilka aflagt de till dessa grader erforderliga prof.126 I sednare år har detta 
sällskap äfwen utgrenat sig till flere orter inom Fäderneslandet.127 Fråga är nu att äfwen inom 
Östergötland göra försök med en dylik inrättning. Öfwer alt har man insett och erfarit simkonstens 
stora fördelar och öfwer alt har den vunnit bifall och uppmuntran.128 Som nöje betragtadt är simning en 
af de angenämaste och förtjenade blott som sådant att recommenderas; men i afseene på helsan är den 
af ännu större wigt. Genom den fria och harmoniska rörelse, hwilken den Simmande för att hålla sig 
uppe och avancera måste gifwa sig, och som har det företräde framför den blott gymnastiska, att den 
på en gång sträcker sig till alla kroppsdelar och är mindre våldsam, måste kroppens utveckling, 
smidighet och styrka på ett märkbart sätt befordras. Samma fördel har Simning äfwen framför alla 
slags bad. Den renhet, som huden härigenom winner, håller porerna öpna för en lättare transpiration, 
kropps-ställningen blir rak, ledig och fri, alla delar upfriskas och stärkas i synnerhet höjes bröstet och 
winner i styrka. Endast af anförda skäl synes denna konst förtjena en större upmärksamhet. Härtill 
kommer nu widare, att en simkunnig wid flere tillfällen och utan serdeles möda kan rädda sitt och 
andras lif. Djupt öfwertygd om simkonstens werkliga fördelar, har jag trott mig böra upoffra några 
lediga stunder under innevarande sommar åt underwisning i densamma. Sweriges berömdaste Läkare, 
hwilka i detta afseende blifwit rådfrågade, hafwa kraftigt upmuntrat till ett företag. Derjemte hafwa 
denna Stads respektive Auktoriteter ej allenast härtill lemnat gunstligt samtycke, utan behagat tillika 
omfatta förslaget med synnerlig ynnest och wälwilja. I anledning deraf, och då jordegarna tillika 
benäget uplåtit stranden att för ändamålet begagnas, inbjuder jag härmedelst wänskapsfult Stadens och 
Ortens Ynglingar, hwilka i Simning åstunda handledning, till ledamöter uti Linköpings Sim-Sällskap, 
det tillfälle skall gifwas så wäl för nybegynnaren att lära elementerna, som för den mera för sig komne 
att ännu högre updrifwa sin skicklighet. De som aflägga erforderliga prof, komma, om de det åstunda, 
ofelbart promoveras. Skulle deras antal wara någorlunda betydligt, sker denna promotion här vid Sim-
inrättningen, men i annat fall i Upsala.129 Hwad kostnaden angår, wore önskligt att den kunde vara 
ingen, på det att icke någon måtte åtminstone af medellöshet från denna skicklighet uteslutas; men som 
detta icke är möjligt i anseende till flere oumbärliga pjecer, hwilka måste anskaffas, blir det 
nödwändigt att hwarje ledamot wid anteckningen erlägger 16 sk. B:co, hwilken ock är den enda 
kostnad som träffar honom, och för hwilka medel jag inför Sällskapet skall redogöra. Närmare 
uplysningar skall på stället meddelas äfwensom i detta Blad, när underwisningen börjar. Slutligen 

                                                                                                                                                                                                     
125 Här, i Linköpingsbladet 1824, möter oss för första gången i tryckt skrift beteckningarna  [sim-]”Magistrar” och  
[sim]”Candidater”. (SAOB) 
126 Vilka prov som här gällde, och när de fastställdes, har icke kunnat klargöras; se vidare nedan, s 105 ff. 
127 Texten ger vid handen att Linköping inte är den första ”avknoppningen”. Det är dock det första, efter Uppsala, 
omvittnade och belagda simsällskapet. Se vidare not 129 nedan. 
128 Formuleringen rymmer nog ej hela sanningen. Larsson 1860 säger att P Westman, som 1823 promoverades i 
Uppsala, ”vistades under Maj månad 1824 i Linköping. Han delgaf då sina jemnåriga derstädes vistande vänner det 
förslag, att man, i likhet med Upsala, borde bilda ett simsällskap i Linköping och äfven derstädes inrätta en simskola. 
Detta hans förslag vann bifall, och efter erhållet tillstånd af vederbörande embetsmyndighet, uppfördes nödig attiralj 
för en simskola i Stångån, utanför Tannefors-tullen. Nämnde Hr Westman rönte dock för sitt företag till en början 
föga förtroende, och hans antagonister, ´legio voro de, ty de voro många,´ benämnde den nybildade inrättningen icke 
för simskola, utan för – dränkningskommitté och honom sjelf för dränkningskommissarius; – men dylika oblida om-
dömen och tituleringar fingo gå och gälla för hvad de kunde. Hr Westman var nog förnuftig att icke bry sig derom.” 
129 Här antyds en möjlighet som några gånger kan ha omsatts i praktiken. I US 1896 anges, (motsvarande uppgifter 
finns dock ej i US 1859) medelst asterisker, att åtta personer erhållit den större, och sju den mindre, belöningen vid 
promotionen i Uppsala år 1820, och att dessa  ”Aflagt prof vid Carlsfors Simsällskap.” (s 6) Några ytterligare upp-
gifter om Carlsfors Simmsällskap har ej stått att få, och sak samma gäller om Forsviks Simsällskap från vilket två 
personer promoverades i Uppsala 1822 samt tre personer år 1824 (s 8-9). En i Uppsala år 1823 promoverad person 
anges vidare ha ”Aflagt prof vid Göteborgs Simsällskap”. Sen dröjer det till 1875 då åtta, och 1882 ytterligare en 
promoveras i Uppsala men ”aflagt prof i Göteborg”. Det kan inte uteslutas att den lilla asterisknoten i US 1896, s 6 
om ”Aflagt prof vid Carlsfors Simsällskap” är grunden till att Bergvall 1948 kan utbrista ”Egendomligt nog, säger 
professor  Gösta  Bodman,  som  forskat  en  del  i  detta  ämne,  var  dock  Karlfors  simsällskap  i  Värmland  det 
nästa efter det i Uppsala stiftade”.  (Boken om simning, s 51;  Bergvall har hämtat både uppgiften och formuleringen 
ur GS 1842–1942)  
 Härtill kan vidare anföras att SS 1877 (s 51, not 3) antyder ett ännu äldre simsällskap i Kalmar, ty vid promo-
tionen i Stockholm 1871 anges en ”jubelmagister ... C. S. Frigelius” som blev ”1821 promoverad i Kalmar”. 
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torde icke wara öfwerflödigt att nämna, att det icke kunnat undfalla mig det äfwen denna lilla 
befattning, jag nu går att åtaga mig, icke är utan alt ansvar; hwarjemte jag får försäkra att jag i alt hwad 
på mig kan ankomma, samwetsgrant skall hafwa all möda och tillsyn ospard. Anteckningen torde ske 
med det första hos mig, boende i fru Lectorskan Yckenbergs gård wiid domkyrkogården en trappa upp 
och träffas hemma alla söckendagar heldst f. m. mellan kl. 8 och 10. Linköping den 4 Junii 1824.  
                    P. Westman.       
              Stud. af Östg. Nation i Upsala och Sim-Magister. 

 
Westmans framställning röjer inga påtagliga verbala inspirationskällor, som t ex Grahls broschyr 
eller Robsahms skrifter. Hans argumentation uppvisar dock både likheter och skillnader. Han 
hävdar att man över allt ”insett simkonstens stora fördelar” och att den ”vunnit bifall och upp-
muntran”. Hos Grahl och Robsahm var dock simningen och vattnet främst ett hälso-, härdnings- 
och livräddningsmedel, och den synen delar Westman, men han tillför två nya synpunkter eller 
argument: Vattnet som rengöringsmedel130 och som njutningsmedel, det sista med formuleringen 
”Som nöje betragtadt är simning en af de angenämaste och förtjenade blott som sådant att 
recommenderas”. 
 Den här notisen var införd den 5 juni och texten ger vid handen att simskolan då fortfarande 
var på planeringsstadiet. Av allt att döma var dock saken redan då långt gången ty endast fyra 
dagar senare, onsdagen den 9 juni meddelades i samma tidning att ”Linköpings Sim-Sällskaps 
Simöfningar taga sin början i Tinnerbäcken nära dess utlopp i morgon Thorsdag kl. 11 f. m.” 
Larsson 1860 har ytterligare berättelser om simskolans första tid. 

När simöfningarne någon tid fortgått och de unga gossarne blifvit något försigkomna i simkonsten, så 
att de, med iakttagande af vissa nödiga försiktighetsmått, kunde simma på djupt vatten, får Hr 
Westman vid simlokalen helt oförmodadt besök af stiftets då varande Biskop, Theologie Doktorn och 
kommendören Markus Wallenberg, hvilken, ehuru sjelf icke simmare, förklarade sig vilja såsom 
läroverkets eforus, teckna sig såsom Linköpings Simsällskaps ledamot och sedermera verkställa detta, 
hvarefter han enstämmigt af sällskapet blef invald såsom dess direktor och promotor; ett uppdrag som 
han ock emottog. Derefter gåfvo helt och hållet vika de skefva åsigter man förut om saken hyst; man 
fann nemligen, vid närmare begrundande att Lifvets Herre skänkt menniskan simkonsten, icke för att 
medelst dränkning beröfva sig lifvet, utan för att kunna i nödens och farans stund rädda eget och 
medmenniskors lif; smädenamnet dränkningskommitté vågade ingen hädanefter gifva det nybildade 
sällskapet. Det hade till Protektor131 Biskop Wallenberg, hvilken, om någon obetänksam och oblid 
sladdrare ytterligare uppstått, nog vetat att, som det heter, ”tysta mun på Sadduceer” (s 25–26). 

Hur det i Linköping vid denna tid stod till med simkunnigheten vet vi inte, men vi kan lägga 
märke till att artikeln inte bara inbjuder ”nybegynnare” utan även de ”mera för sig komne” vilket 
indikerar en viss simkunnighet.132 Hur simundervisningen rent praktiskt gick till vet vi inte heller; 
tidningsartiklarna tiger helt på den punkten, men med tanke på simlärarens uppsaliensiska bak-
grund får dock antas att det skedde på grahlskt maner och med gördel, åtminstone vad nybörjarna 
beträffar. 
 Dock, efter två och en halv månad var det dags för simskoleavslutning och promotion. Den 
förutskickades genom en liten notis i Linköpingsbladet den 18 augusti och den återges här, 
emedan vi i den för första gången i tryck möter ordet simpromotion som benämning på simskole-
avslutningen. (SAOB anger detta ställe som första belägg. Vi har dock i skrift tidigare mött ordet 
                                                             
130 Det skulle för långt att här i detalj gå in på hygienens historia. Den intresserade läsaren hänvisas här endast till 
Matts Bergmarks bok Bad och Bot och den rika balneologiska litteraturen, t ex Curmans skrifter. 
131 Utöver de tidigare nämnda titlarna direktor och promotor hade Wallenberg tydligen även en tredje titel, protektor 
dvs beskyddare. I vad mån titlarna även motsvarade funktioner vill jag låta vara osagt.  
132 Om den tidiga gymnastikundervisningen i Linköping, se Wiberg, Gymnastikhistoriska studier och där anförd 
litteratur. 
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i Robsahms första brev till Marklin, den del som innehåller avskriften av Grahls brev till 
Robsahm.)  

Nästkommande Söndag, Aug. 22 e. m. kl 4, Linköpings Sim-Sällskaps första Århögtid, kommer Sim-
promotion i Stång-Ån här vid Staden att anställas, då  ...  M. WALLENBERG täckes ...  tilldela 
belöningar ... för framsteg och skicklighet i Simkonsten ... .  Promovendi begagna denna dag den 
öfverenskomna Simdrägten.133 För de af Stadens och Ortens resp. Herrskaper af båda Könen, hvilka 
behaga öfvervara Festen och derigenom öka dess högtidlighet, äro tjenliga platser utsedda. 

 Vad här ovan sagts om ordet simpromotion gäller i tillämpliga delar även om företeelsen sim-
promotion, dvs att seden att avsluta simskolan med en ceremoni, är av uppsaliensiskt ursprung. 
Vi måste dock vara medvetna om att vi faktiskt vet mycket lite om hur dessa gick till i Uppsala 
under sällskapets första tid. Det enda vi vet, från samtida källor, är vad vi ovan redovisat ur 
breven från den marklinska samlingen och ur Robsahm skrifter och det var ju nästan bara en 
uppräkning av namn och titlar. Det är i det perspektivet man ska se följande utdrag ur Lin-
köpingsbladet som enligt tidens sed var utformat som ”ett bref från Linköping till en wän på 
Landet”. Denne ”wän” framstår som en osedvanligt väl informerad och god iakttagare. Det här är 
faktiskt den första mera fylliga beskrivningen av en simpromotion vi känner.  

Oaktat ditt löfte kom du icke för att åskåda Sim-promotionen förl. Söndags e.m. Werkligen förlorade 
du icke derigenom ett högst interessant tidsfördrif, och nära war jag sjelf att gå miste om en stor del af 
detta nöje, blott i wäntan på dig. Till straff för din försummelse borde jag icke uppfylla din önskan att 
lemna dig någon beskrifning på högtidligheten; men hämnden är en oädel känsla och derföre - se här 
en kort recit så god jag den kan åstadkomma:                 
  Stället för Promotionen war, som du sett annoncerat, i Stångån midt emot ... Ladugårdskällan. 
Föreställ dig min surprise då jag under promenaden dit, såg framför mig, placerade på bägge sidor om 
ån, en snart sagt oräknelig mängd åskådare af högre och lägre stånd af båda könen. Då jag framkommit 
till stället midt emot der Promotionen skulle för sig gå och gjort mina bugningar till höger och wänster, 
signalerades med ett Kanon-skott, att Promotor, Högvärdigste Herr Doctorn, Biskopen och 
Commendeuren var i antågande och kort derefter såg man honom anlända i en med eklöf smakfullt 
utsirad större båt. Sedan ankaret var kastat och salut gifwen ej mindre från på stranden placerade 
Kanoner än äfwen af en del af Kongl. Lif-Grenadier-Regementernas Harmoni-musik, som syntes i 
båtar liksom dold bakom en liten wassholme, och Högw. Herr Doctorn och Biskopen påsatt sig 
Promotorstecknet,134 utkommo från ett Tält på åstranden, efter gifwet tecken af Sim-Sällskapets 
Secreterare och lärare i Simkonsten135 Herr P. Westman,136 Nio Gossar klädda i tunn hwit drägt med 
grönt scharp om lifwet och uppställde sig på en för tillfället inrättad brygga. Nu gafs åter tecken och 
genast togo desse ett hopp från bryggan i Wattnet och förswunno för ett ögonblick utur wår åsyn. 
Sedan de en stund summit i en wiss ordning och kommit nära H. H. Promotor dykte de och genom 
uppkastad jord wisade att de hunnit åns botten. Härefter summo de flesta på rygg tillbaka till tältet, 
ingingo för att hwila sig, men, på gifwet tecken, utkommo åter efter en kort stund och gingo nu en och 
en i sender uppföre en anbragt flyttbrygga omkring 5 alnar högt från wattenytan, hoppade derifrån och 
trampade sedan wattnet till H. H. Promotor, som tilldelade dem den mindre belöningen för utmärkta 
och berömliga framsteg i Simkonsten. Den bestod i en Pillöfskrans som af H. H. Promotor sattes på 

                                                             
133 Det faller utanför ramen för denna framställning att göra reda för simmandet med och utan kläder och i vad mån 
man begagnat därtill särskilt avpassade kläder. Enligt SAOB är detta första belägg för ordet ”simdräkt” och anger 
därvid betydelsen ”dräkt använd vid (tävlings) simning”. Här används det dock i en något speciell betydelse, snarast 
motsvarande ”simpromotionsdräkt”. 
134 Vari detta bestod framgår ej, och saken är ej omvittnad i uppsalasammanhang. Det kan dock icke uteslutas att det 
bara är fråga om att promotor bar en krans på huvudet. 
135 Titeln ”Sekreterare och lärare i Simkonsten” är här densamma som den som brukades i Uppsala. 
136 Denne P Westman erhöll den 27 aug. 1823 i Uppsala den ”större belöningen” för utmärkt, berömlig och godkänd 
skicklighet i simkonsten enligt US 1896. Uppgifter om promovendi saknas för åren 1822 och 1823 i US 1859. Dessa 
uppgifter saknas likaså i Larsson 1860 i sammanställningarna över de promoverade Uppsala, men uppgiften om 
Westmans uppsaliensiska promotion 1823 ger han i en kortfattad redogörelse för Linköpings simsällskaps/simskolas 
tillblivelse och där heter det att han erhållit eklöfskransen för ”uppnådd färdighet i simkonsten” (s 25). 
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deras hufwuden, hwarefter de, såsom wälbeställda Sim-Candidater återwände stolta och förnöjda till 
tältet att aflägga sin wåta drägt.                     
  Ordningen kom nu till dem af Sim-Sällskapet som wid denna högtidlighet skulle promoveras till 
Magistrar. De woro till antalet 20 unga män, och lika klädda med Candidaterna. Wid afläggandet af 
deras prof137 följdes samma ordning som för Candidaterna; men du begriper lätteligen att de utförde 
dem i större scala och med öfwerlägsen skicklighet i sträcksim, dykning, simning på rygg, hwilande på 
wattnet &c. Flyttbryggan höjdes betydligt vid andra afdelningen af Sim-profwen och åtminstone 
tycktes mig att afståndet från wattenytan nu blef omkring 8 alnar; men icke dess mindre werkställdes 
hoppen därifrån oförskräckt och med mycken ledighet. Några af Magistrarne kastade sig från denna 
höjd antingen framstupa eller baklänges i wattnet och Primus, Herr Ingenieuren von Konow, utmärkte 
sig härvid i synnerhet, emedan han gjorde kastningen baklänges från bryggan med sådan styrka, att han 
svängde sig omkring i luften, men så afpassadt att han kom i upprätt ställning ned i det wåta elementet. 
Samtlige Magistrar werkstälde derefter wattentrampningen till H. H. Promotor och sedan de emottagit 
belöningen, för utmärkt, berömlig eller godkänd skicklighet i konsten bestående i en Eklöfskrans, 
dansade de under hurrarop omkring H. H. Promotor och begåvo sig derefter simmande på rygg i en 
aflong rund tillbaka till tältet. Under hela ceremonien låto kanonerna och musiken ömsom höra sig, 
och jag tillstår att jag nyligen icke åskådat någon ting på en gång så frappant och högtidligt. H. H. 
Promotor lät nu ro Sig till stranden och steg upp på land, hwarefter Sällskapets Secreterare framkallade 
Herrar Magistrar och Candidater att af H. H. Promotor mottaga sina Diplomer. Sedan detta skett 
rangerade de sig twå och twå i led och marcherade, ordentligt anförda, till Staden under en behaglig 
sång som fortfor till Stadshuset, dit alla uppgingo och funno för sig anrättad en af Magistrarna 
föranstaltad aftonward, till hwilken, utom H. H. Promotor och Länets vice Landshöfding, åtskilliga 
Stånds personer woro inbjudna. Huru det sedermera tillgick kan du wäl utan widare beskrifning 
föreställa dig. Då Bålarna framkommo drack simsällskapet H. H. Promotors skål, som af Honom 
beswarades med ett kort Tal till den bekransade ungdomen, om de ypperliga fördelar för 
menskligheten som Simkonsten i så många afseenden medför. Derefter druckos Herr 
v. Landshöfdingens med fleres skålar, deribland man naturligtwis egnade en lifligt tacksam skål åt 
Sim-Sällskapets Secreterare, såsom den förste som fört konsten i sin höjd till denna ort, och idag njutit 
en glad tillfredsställelse i att se sina outtröttliga bemödanden krönta med framgång. Nu har jag berättat 
dig allt hwad jag wet; at du deri saknar ledighet och stil och tankegång får du ursäkta. Det blef icke 
min lott att klyfwa wattnets böljor, än mindre Egidens. 

Den här beskrivningen av simpromotion har återgivits i det närmaste i sin helhet då den är den 
första och rimligtvis den mest fullödiga som givits från simskolornas och simsällskapens första 
tid. Ungefär så här gick det nog även till i Uppsala, och Linköping framstår som ett praktexempel 
på den spridning av ”simkonsten” som uppsalakrönikörerna givit vid handen. De har dock missat 
den och Bergvall har givit fel årtal.  
 Larsson 1860 redovisar för år 1824 namnen på de promoverade och samma sak gör han för 
åren 1826 och 1829 och framhåller vidare att ”utgifvaren [dvs Larsson själv] icke lämna andra 
underrättelser, än dem han påträffat i för honom tillgängliga årgångar af Post- och Inrikes-
tidningar, eller som den en tid kallades, Sverges Stats-tidning, och vari finnes infördt: 

1836 den 23 augusti. Thorsdagen den 18 dennes anställdes simpromotion på Stångån vid den vanliga 
simlokalen. Promotionen förrättades af Herr Biskopen Doktor Hedrén, som sjelf är sim-magister och 
en bland stiftarna af simsällskapet i Upsala. 

                                                             
137 Texten ger vid handen att provtillfället i tiden och rummet sammanföll med promotionen. Det synes alltså vara så 
att examinationen och promoveringen formellt sett skedde samtidigt. Detta utesluter självfallet ej att promovendi vid 
något tidigare tillfälle visat sig klara av fordringarna. Den vid den här skildrade promotionen – uppenbarligen i 
förväg gjorda – uppdelningen mellan kandidater och magistrar tyder på det. Vilka var då de mera detaljerade 
fordringarna? Texten ger här ingen ledning utöver att det gällde skicklighet i ”sträcksim, dykning, simning på rygg, 
hwilande på wattnet &c” och att det för magistrarna var fråga om ”större scala och … öfwerlägsen skicklighet” och 
att ”Flyttbryggan höjdes betydligt”. Vi vet inte heller vilka detaljerade – om det nu överhuvudtaget fanns några 
sådana –  krav som gällde i Uppsala. Uppgifterna ovan, se vid not 126, ger vid handen att det bör ha varit samma i 
Linköping som i Uppsala.  



 99 

Denne doktor Hedrén var även promotor år 1846, men intressantare är att vi mött hans namn 
tidigare. Fryxell anger honom som uppgiftslämnare rörande ”det äldsta simsällskapet 1796–
1811”, (se ovan s 27), Larsson 1860 nämner att han har sig bekant ”Hedrén” som en af Svanbergs 
”samtida sim-kamrater” och även Eckman 1896 – i lätt turnerade avskrift från Larsson 1860 –
nämner honom som en av ”simkonstens fem vördnadsvärda nestorer” som erhållit ”jubel-
magisterkransen”. Han finns vidare med i AB 1846 (ovan s 43) och Grahl nämner honom i sitt 
andra brev till Marklin som en av medlemmarna (vid not 63) och han nämns även i AB 1859 (vid 
not 27). Hedrén var flera gånger promotor i Stockholm (1828, 1830, 1834, 1840, 1844 2 ggr, 
samt 1848). I tidningen Upsala, i promotionsreferatet 24 augusti 1852, som där sägs vara från 
den ”50:de årshögtiden af detta slag” nämns han som jubelmagister då ”J. J. Hedrén (1797) … 
härstädes första gången” promoverades. Uppgiften om en promotion i Uppsala år 1797 är 
oförenlig med den traditionella uppsaliensiska krönikeskrivningen. Han framstår dock klart som 
en i sammanhangen ofta figurerande person. Hedrén är född 1775, inskriven vid Upsala 
universitet den 1 Martii 1793, docent där 1802 och adjunkt 1803. Han prästvigdes i Stockholm 
1803 och hans meritlista därefter är lång och imponerande: kyrkoherde, riksdagsman, fullmäktige 
för Riksgäldskontoret, biskop först i Karlstad och sen i Linköping. Hans vistelseorter möjliggör 
honom som en bland dem som nämns som Svanbergs ”samtida simkamrater” och rimligtvis har 
vi här att göra med en person vars insatser för ”simkonsten”, och på lite olika håll i landet varit 
mera omfattande än de bevarade källorna anger. Om det är han själv, redaktören eller någon 
annan som extrapolerat uppgifterna om hans göranden och låtanden och kommit fram till att han 
både skulle ha varit ”en av stiftarna ” och att han i Uppsala år 1797 skulle ha promoverats till 
simmagister må vara osagt.138 
 
 
Stockholm 
 
Stockholms Simsällskap brukar anses stiftat den 26 aug 1827 i och med en promotionen detta år. 
Uppgifterna är inte helt ovedersägliga. Några uppgifter om själva stiftandet, några stiftelse-
urkunder o dyl är ej kända. Ett ”Faksimil139 av sällskapets första promotionsprotokoll” återges i 
SS 1827–1927, s 11. Åren 1827–1835, dvs i nio år fungerade här den år 1817 i Uppsala 
promoverade C U Almberg som simlärare. Samtliga promotorer under denna tid synes ha haft en 

                                                             
138 Om Hedrén kan jag vidare ej undanhålla läsaren följande: Flera personer som figurerat i den här framställningen 
om simsällskapens tidigaste historia har även ingått i kretsen kring Carl Johan. Lars Elgklou berättar, i Familjen 
Bernadotte, s 61, att ”Med sin biktfader, biskop Johan Jacob Hedrén, som tillika var Östgötabankens direktör, förde 
Carl Johan affärsmässiga samtal in i det sista. Hedrén fick inte ens tillfälle att utdela nattvarden till majestätet.” 
Elgklou återger vidare delar ur ett brev skrivet av Lars Johan Hierta till Johan Henrik Thomander: ”Den nye kungen 
[Oscar I] har, som det berättas, varit mycket gripen af sorg och stod en hel timme qvar i rummet vid faderns lik, 
innan han mötte statsrådena, och gumman har på ett helt dygn efter icke velat lämna sin gemål, – kanske ville hon nu 
taga igen skadan till att de så litet råkades förut. Sal. kungen trodde inte alls att han skulle dö.”  
139 Ordet ”faksimil” är här vilseledande och ger vid handen att det är fråga om en exakt eller noggrann avbildning av 
ett original. Rimligtvis är det avbildade dokumentet upprättat senare och således snarast en förfalskning, ty ”faksi-
milet” är dagtecknat ”den 26 augusti 1827” och Fryxell har där titeln ”Rectorn”. Rektor blev han dock först några 
månader senare. S B L (bd 16 s 591) reder ut saken: ” … rektor vid Nya elementarskolan i Sthlm 27 dec 1827, vik 
rektor vid Maria h lärdomsskola där 29 jan 1828, ord 15 april s å, rektor vid Wallinska flickskolan där 1831”. 
Svenska män och kvinnor (bd 2 s 628) ger ytterligare upplysningar: ”År 1825 blev han medl. av den ”stora” under-
visningskommittén och 1827 utsedd till rektor vid dess försöksanstalt, Nya elementarskolan i Stockholm. Innan 
denna öppnades utnämndes han emellertid till rektor vid Maria skola och kom aldrig att tjänstgöra vid det nya 
läroverket.” 
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bakgrund i Upsala Simsällskap: 1827, 1832 och 1835 Fryxell, 1828, 1830 och 1834 Hedrén, 1829 
och 1833 Svanberg, 1831 Sillén. 1834 års promotor, kyrkoherde Carlstrand, torde vara den 
Carlstrand (utan angivet förnamn) som i Uppsala promoverades 1817. Före ”stiftelseåret” 1827 
hade dock den från Uppsala utgångne Anders Fryxell tidigare och i flera sammanhang fungerat 
som simlärare, men enligt Stockholms simsällskaps egen historieskrivning så skedde det ”i så 
inskränkt skala, att det icke beaktades”.140  
 Det är vidare Anders Fryxell som bidragit med den första kända och bevarade beskrivningen 
rörande promotionen. Från hans penna inflöt i Sveriges officiella tidning [Post- och Inrikes 
Tidningar] följande notis den 6 sep 1827 som här återges i avskrift från SS 1827–1927. 

Då genom Upsala Simsällskaps mångåriga och lyckliga bemödanden, så väl simkonsten sjelf, som 
öfvertygelsen om dess mångfaldiga nytta, allt mer börjat sprida sig, så öppnade Fabrikören C. D. Lind 
förliden vår en simskola härstädes och hufvudstadens invånare skyndade att för sina söner och 
myndlingar begagna detta tillfälle till en så helsosam öfning. Genom läraren Hr C. U. Almbergs nitiska 
bemödande hafva också flere ynglingar gjort så stora och snabba framsteg, att de ansetts förtjenta av 
Simsällskapets belöningar, för hvilka eftermiddagen den 26 augusti bestämdes. Som Sällskapets 
Direktor, Professoren och Ledamoten af Kongl. Nordstjerne-Orden J. Svanberg var för tillfället 
hindrad, så behagade han åt undertecknad uppdraga, att härvid företräda hans ställe. De ynglingar, som 
erhöllo högsta belöningen, en eklöfskrans, voro [namnlista]. Följande erhöllo den mindre belöningen, 
en pillöfskrans nemligen [namnlista]. Belöningarne utdelades på Mälaren emellan Riddar- och Kungs-
holmarne, hvarefter de belönte simande återvände till simskolan, der, under kanonskotts lossande och 
lifliga hurrarop, skålar druckos för H. M. Konungen och Konungahuset.  

Upsala Simsällskaps roll vid tillkomsten av denna simskola betonas – men preciseras ej – här av 
Fryxell. Så sker även – med tydligt framhållande av Grahl – i Aftonbladet den 4 sep 1832. (Se 
ovan s 46, och den formuleringen återanvändes i AB 1859, ovan efter markeringsnot 29.) 
Uppsala-anknytning är således mångomvittnad, men Upsala Simsällskaps mera detaljerade roll i 
sammanhanget är icke klargjord. 
 
 
Hernösand 
 
Rörande ”Hernösands Simskola” skriver Larsson 1860 (s 48) följande: 

  De underrättelser utgifvaren har att om denna simskola meddela äro ytterst torftiga. Ur officiella 
tidningen för 16 September 1828 meddelas följande               
  ”Under innevarande sommar har i Hernösand bildat sig en simskola, hvars lika skickliga som 
nitiska lärare varit Fältkommisarien, Sim-magistern Erik Palmström. Fyra elever promoverades …” 

Denne Erik Palmström torde vara den E. Palmström som erhöll den större belöningen vid 
promotionen i Uppsala den 21 augusti 1821 (US 1896, s 7). Utöver några ytterligare uppgifter om 
1828 års promotion skriver Larsson intet, och NFSL (bd IV, sp 117) skriver, s.v. Härnösand 
endast ”Härnösands Simsällskap (st[iftat]. 1918, 46 medl.), … är distriktets ledande simklubb.”   
 Den Palmströmska simskolan/(simsällskapet?) synes ha varit kortlivad men hade tydligt 
uppsaliensiskt påbrå. Promotorn år 1828, H. Mörner, har icke kunnat påträffas i uppsalarullorna. 
Jönköping 
 

                                                             
140 Angående stiftelseår, promotorer mm, se Borg, O. E., (red.) Stockholms Simsällskaps Femtioårsfest 1877. Jemte 
några upplysningar om nämnda sällskap samt simskolorna uti hufvudstaden och dess grannskap, Stockholm 1877, 
s 9-10, Bergvall, E., Berättelse över Stockholms Simsällskaps verksamhet 1827–1927, NFSL, s.v. Stockholms 
Simsällskap, Bd 6, sp 631 samt Larsson 1860, s 30–45. 
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Även Jönköping synes harmoniera med föreställningen om uppsaliensiskt påbrå. Och det i ännu 
ett lite bättre avseende än fallet var med Linköping. Här hävdas det, vilket framgår av det 
följande, inte bara att deras första ”simlärare … från Upsala utgått” utan även att initiativtagaren, 
Löwenadler, varit elev till Jöns Svanberg. Saken är dock icke helt oproblematisk. Så här löper 
texterna: 

Nästan lika gammal som gymnastiken [i Jönköping] är simningen, som infördes av en elev till Jöns 
Svanberg, lagman Lars Löwenadler. På dennes initiativ bildades 1829 Jönköpings Simsällskap som 
s. å. höll sin första simpromotion. (NFSL, bd IV, sp 632, s.v. Jönköping; uppgiften om 1829 upprepas i 
bd VI, sp 816.) 

Jönköpings Tidning (N:o 34, den 22 Augusti 1829) berättar följande: 
Sedan vårt samhälle länge känt behofwet af en inrättning, hwarest på ett grundligare och mera 
ändamålsenligt sätt kunde bibringas och inhemtas en för menskligheten så wälgörande sak, som 
Simkonsten: en konst den sjelfwa belägenheten af wår stad synes göra både naturlig och oumbärlig; 
hade några idkare och wänner af konsten formerat sig till ett Sällskap, hwilket i H:r Lagmannen och 
LandsSekreteraren Löwenadler funnit sin, liksom sjelfskrivne, Styrelsman och Beskyddare. Till lärare 
och handledare uti konstens säkra utöfwning war sällskapet lyckligt nog att finna 2:ne för berömlig 
färdighet och skicklighet utmärkte personer, neml.: Auskultanten i K. Götha Hof-Rätt, Gymnastik-
Läraren, Juris Utriusque Cand. H:r Mag:r Peter Holmertz och C. O. Kanslisten i samma K. Hof-Rätt, 
H:r Carl Peter Telander; den förre Primus vid Simpromotionen i Upsala 1823, och den sednare 
likaledes Primus derstädes 1827. [Därefter innehåller tidningen en översiktlig redogörelse för 
simundervisnigen och promotionen, och det framhålls att de] prof, som för vinnandet af dessa serskilda 
Belöningar här blifwit aflagda, äro de samme som vid Upsala Simsällskap. 

US 1859 saknar helt uppgifter om promovendi för åren 1823 och 1827, Larsson 1860 saknar 
likaså uppgifter för 1823 men inleder 1827 års förteckning med C. P. Telander och, slutligen, 
Eckman i US 1896 inleder 1823 och 1827 års förteckningar med P. Holmertz och C. P. Telander, 
dock utan angivande av några primus-beteckningar. Därmed får den saken bero. (Ang Jönköping 
och Larsson, se vidare Bo E Karlson, Bebyggelse i Jönköping 1612–1870, s 221–225, och där 
anförd litteratur.) 
 Men vad finns att säga om Löwenadler? Larsson 1860 nämner att han fungerat som promotor i 
Jönköping 1829, 1830, 1836, 1847 samt 1849 och 1850, men mera intressant är måhända att vi i 
denna framställning mött hans namn några gånger tidigare. Först i Larsson 1860, s 10 (se ovan 
s 27), därefter hos Eckman i US 1896, s III (se ovan s 27) som ju till den här delen är en lätt 
turnerad avskrift av Larsson. Slutligen återfinns Löwenadlers namn i Ångsröms referat av 
Bergvalls radiosketch (se ovan s 77) där vi även träffade på herrarna Marklin, Bredberg 
[rimligtvis avsågs Bredman] samt en herr Leander. Hur och på vilka grunder har nu dessa herrar 
kommit in i historien? Genomgången ger vid handen att det är Larsson som ”hittat” dessa gamla 
Svanbergska simkamrater, men när, var och hur? Här kan vi endast spekulera, men det finns 
några ledtrådar. Han kan ha ”hittat” Löwenadlers upphöjelse till Svanbergelev i Uppsala år 1853. 
Tidningens referat från detta års promotion, den 25 augusti, avslutas nämligen med följande:  

”Lagmannen och Ridd. Lars Löwenadler i Jönköping, som härstädes promoverades till simmagister 
1803, nämndes såsom jubelmagister.”  

 Formuleringen inte bara ger vid handen utan den hävdar ju att det detta år förekom en 
simpromotion i Uppsala. Några samtida vittnesmål eller kvarlevor från denna promotion finns 
självfallet inte och uppgiften är oförenlig med vad vi i övrigt vet om Upsala Simsällskap och om 
Lars Löwenadler. Om honom skriver Lars Henrik Löwenadler i Slägterna Kjellman och von 
Löwenadler samt deras afkomlingar, s 51, att han:  
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Studerade i Upsala 1794 och aflade derstädes hofrättsexamen 1795, samt antogs till Auskultant i 
Kungl. Göta Hofrätt 11/8 1795. Tjenstgjorde 1796-1800 hos Häradshöfding M. L. Munthe i Eksjö, 
samt 1801-1804 i Jönköping vid Hofrättens protokoller. 

Löwenadlers tid i Uppsala sammanfaller delvis med Svanbergs, så den detaljen utesluter honom 
icke som en Svanbergsk ”simkamrat”. Att han år 1803 i Uppsala skulle ha promoverats till sim-
magister – på skämt a la Marklin, eller på allvar – är oförenligt med vad som här ovan anförts om 
hans tjänstgöringsorter. Saken kan självfallet inte beläggas, men av allt att döma är det detta lilla 
omnämnande i en dagstidning, 50 år efter det att det som där relaterats inträffat, som ligger till 
grund för Karsviks påstående (se ovan s 83) om att Marklin detta år ”övertog simundevisningen” 
och Hasselbergs om att Marklin samma år ”väckte nytt liv i den under några år bortdomnade 
simklubben” (US 1996, s 27-28). Vi har ovan, s 18, sett hur Upsala Simsällskaps tidigaste kröni-
körer, Hellstén och Eckman, under 1800-talet försökt pussla ihop och konstruera den tidigaste 
historien och därvid angivit Marklin som simlärare 1805–1809. Detta trixande har senare tiders 
krönikörer fortsatt med. 
 
 
Hudiksvall 
 
Hudiksvalls Simsällskap nämns på två ställen i NFSL. Först i sammanställningen över Sveriges 
äldsta sportsammanslutningar (bd VI, sp 816), där dock endast med en årtalsangivelse, ”1835” 
och därefter s.v. Hudiksvall (bd IV, sp 47): ”Hudiksvalls Simsällskap (urspr. st. 1835)”. Någon 
anknytning till Uppsala är icke känd. 
 
 
Växjö 
 
Om Växjö simskola och simsällskap vet källorna följande att berätta: I sammanställningen över 
Sveriges äldsta sportsammanslutningar (NFSL, bd IV, sp 816) anges för Växjö Simsällskap 
stiftelseåret 1840. Samma lexikon och samma band (sp 1346) anger dock ett annat stiftelseår: 
”Växjö SS (st. 1913, 150 medl.) har «simstadion« vid Evedal i Helgasjön 5 km n. om staden.” 
Larsson 1860 synes dock klargöra grunderna för 1840. Så här skriver han rörande ”Wexjö 
Simskola” (s 67). 

  Medelst Herr Landtmätaren A. P. Liedbergs bemödande uppstod år 1840 ett simsällskap i Wexjö. 
En siminrättning uppfördes af samma sällskap, hvars första ordförande var Lagmannen, Landssekre-
teraren och Riddaren J. A, Leander, troligen äfven en af Professor J. Svanbergs gamle simkamrater 
och, efter nämnde Lagmans död, af Herr Doktor Graffman. Lärarbestyret vid nämnde siminrättning 
emottogs af bemälde Hr Liedberg, som dermed fortfor till och med 1843 års sommar, då under-
visningen upphörde; - af hvad orsak är utgifvaren obekant; - men troligen den vanliga, att simlärare-
bestyret är i Sveriges småstäder ytterst otacksamt. 

Namnet på promotorn, Leander, nämns i det samtida tidningsreferatet och där anges även ”sim-
magistrar och kandidater” ”diplomerna” och ”belöningen”, men uppgiften om att han ”troligen … 
[var] en af Professor J. Svanbergs gamle simkamrater” härrör från Larsson egen penna år 1860. 
En ”Leander” har vi dock mött tidigare som en av Svanbergs gamla kamrater, nämligen i 
Bergvalls radiosketch (se ovan, s 77). Vem denne Leander var och hur han kommit att erhålla två, 
låt vara mycket sentida, omnämnanden som Svanbergs simkamrat har icke kunnat utrönas. 
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Göteborg 
 
Historien om simning i Göteborg och den stadens simskolor och simsällskap är skriven flera 
gånger. Problemen rörande denna kan illustreras med Bergvalls formuleringar i Boken om 
simning, s 53–54.  

  För Göteborgs simsällskap är stiftelsedagen ej känd, men enligt tradition vid andra simsällskap i 
landet räknar man numera som stiftelsedatum dess första simpromotion den 16 augusti 1842.  År 1942 
högtidlighölls hundraårsminnet av den första simpromotionen i Göteborg, men den har sin förhistoria, 
och åren 1833, 1835 och 1837 ha av olika författare angivits som stiftelseår för simsällskapet i landets 
andra stad. 

För Simsällskap i Göteborg uppger NFSL två olika stiftelseår: 1833 enligt bd 6, sp 231 och 1843 
enligt bd 6, sp 816. Larsson 1860 uppger att Göteborgs Simskola ”uppstod år 1833” och efter ett 
par ägobyten hände det sig att ”Göteborgs simskola uppgick i rök och lågor” men där ”uppstod 
snart en ny mer ändamålsenlig lokal i den afbrändas ställe” (s 59). I samma bok (s 60) meddelas, 
genom ett citat ur Sveriges officiella tidning den 25 aug 1842 följande. 

Göteborg den 20 Aug. En glad och liflig ungdomsfest egde her rum förliden Tisdag, då Göteborgs 
simskola firade sin första högtidsdag medelst anställande af en så kallad Magisterpromotion i sim-
konsten. Sedan genom härvarande Simlärare E. A. Hedbergs nitiska bemödande flere elever gjort 
hedrande framsteg i denna nyttiga och helsosamma konst, hade denna dag blifvit utsatt till promo-
tionshögtidlighet, dervid som promotor fungerade Herr Doktor A. G. Frank. 

Det synes alltså vara detta årtal som vanligtvis upplyfts till stiftelseår för Göteborgs simsällskap. 
Icke simläraren, men väl promotorn, har uppsaliensisk bakgrund.141 And. Georg Franck, som i 
Göteborg detta år och även 1843 och 1845 och 1846 förrättade promotionerna, erhöll (enligt 
US 1859, s 14 och US 1896, s 5) i Uppsala år 1819 av Jöns Svanberg den större belöningen för 
utmärkt, berömlig och godkänd skicklighet i simkonsten. Därefter dröjer det 11 år till nästa 
promotion i Göteborg, 1857. Även promotorn vid denna hade promoverats i Uppsala. År 1834 
lämnade Jöns Svanberg den större belöningen åt primus Charles Dickson (US 1859, s 21 och 
US 1896, s 13) som i Göteborg bar titeln ”Hr Doktor” (Larsson 1860, s 63). 
 Att reda ut Göteborgs simskolors och simsällskaps och därmed besläktade förhållandens 
historia är måhända lika knepigt som Uppsalas och faller utanför ramen för denna framställning. 
 Följande lilla brev från Robsahm till Marklin belyser dock att kunskapen om simskolorna i 
landet ej var allför omfattande och att även pionjärerna, 20 år efter uppsalastarten, var okunniga i 
men intresserade av primogeniturfrågan. 

                                                             
141 ”uppsaliensisk bakgrund” är kanske en underdrift. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning meddelar 
den 20 augusti 1842 följande: 
Sedan genom härvarande simlärare Hr E. A. Hedbergs nitiska bemödande flera elever gjort hedrande framsteg i 
denna nyttiga och helsosamma konst, hade på begäran simkonstens utmärkte förste befordrare i Sverige Hr 
professorn och riddaren, doctor J. Svanberg i Upsala meddelat venia promovendi åt stadsläkaren härstädes 
Hr Doctor A. G. Franck som tilldelade: den större belöningen åt [namnlista]. Promotionen förutskickades genom en 
notis i G H T den 13 augusti samma år, där det även heter att ”Götheborgs Simmskola, inrättad 1833, firar den 16:de 
innevarande månad kl 5 em sin första högtidsdag. 
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  Stockholm & Calberg                   – juli 1833 
  Min käre Hedersbror! 
 
Hur gerna önskade jag ej få muntligt språka med Dig. Carling har väntat hela tiden; men din 
ankomst hitåt kan bli så plötslig, så kort, händelsen göra det vi ändå ej träffas o.s.v; att jag ber dig 
täckas vara gammal Upsalagod att skriftligen med ett par rader upplysa mig om följande: [1] den 
Simskola, Tidningarna nu omtala, att Kronprinsen besökt142 i Göteborg, är den äldre eller yngre än 
vår Stiftelse i Upsala (maj 1813)? Förmodligen en filialskola, organiserad af någon elev och 
Simmagister från Upsala Simsällskap. [2] Vad heter Hälsokällan i Carlstad – – – dr Kellberg 
–  –  –  Jag behöver dessa uppgifter i en bok143 jag snart ämnar lägga under Pressen. – – –    
                  Rsm            
[Brevet har i marginalen följande:]  
PS Vår Grahl, nu kyrkoherde i Funbo i Sörmland och familjefar var nyl. här och helsade på, samt 
frågade efter gamla vänner i Upsala. 
 

Det kan inte uteslutas att Grahl här har ett finger med i spelet. Av PS framgår att han nyligen 
besökt Robsahm och därvid måhända bett Robsahm att från Marklin införskaffa uppgifter om 
Upsala Simsällskaps tidigaste historia. Något sådant klarläggande från Marklins sida är dock icke 
känt. 
 Robsahms fråga är märklig i ytterligare ett avseende. Den ställdes 1833, men gäller åldern ”är 
den äldre eller yngre” och Robsahm/Grahl synes därigenom vara lite nervösa för att den skulle 
kunna vara äldre än ”vår Stiftelse i Upsala”. Varför ställer Robsahm en sådan fråga? De närmare 
omständigheterna kring brevets tillkomst är ej kända men det kan inte uteslutas att Rob-
sahm/Grahl på något sätt fått nys om att Per Henrik Ling i Göteborg långt tidigare, kanske, hållit 
någon sorts simskola.  
 I Götheborgs Tidningar No 84, tisdagen den 25 Julii 1809 meddelas, under rubriken ”Anmälte 
resande”, [s 3] ”Fäktmästaren P. H. Ling från Lund, i huset N:o 29 wid Köpmangatan”, och i 
samma tidning läser vi: 

 Underwisning  i Fäktning, Gymnastik och Simning lemnas i 3 månaders tid af       
        Ling,                  
 Fäktmästare wid Kongl. Carol. Acad. Boende i huset N:o 29 wid Köpmansgatan. 

Annonsen upprepas i samma tidning den 28 Julii, N:o 86 [s 4]. Hur gick det nu med den Lingska 
undervisningen sommaren 1809 i Göteborg? På den punkten tiger källorna och vetskap saknas 
om det verkligen blev något av den simundervisning han förutskickade. En månad senare, inflöt 
dock i Götheborgs Tidningar [tidsdagen den 29 aug 1809, nr 99] följande notis som ger sken av 
att vara ett tack-och-adjö-brev. Märk att här talas det ingenting specifikt om simning utan endast 
övergripande om ”mina Gymnastiska öfningar” där eventuellt simövningar kan ha ingått. 

Samtlige herrar Ledamöter uti Contrubernii Directionen behagade förlåta at jag härmedelst offentligen 
yttrar mina förbindelser för deras smickrande förtroende, vänskap och frikostighet.  Ling   
  De af Tyska Skol-Ungdomen, som bewistat mina Gymnastiska öfningar hafwa påtwungit mig en 
erinran af deras wänskap. Det är min skyldighet mot deras Anhörige at derföre uttrycka min upriktiga 
tacksamhet, och det är min pligt emot mig sjelf at nämna, det jag likaså litet nu som förra gången af 
sjelfnyttiga afsigter tilbjudit min handledning. Min föresats har måst wika för deras wälmenande 
enträgenhet, och jag önskar at i en framtid kunna hämnas den jag fått, som egnar deras tilgifne Wän 
och Lärare. 

                                                             
142 Gösta Bodman, som flitigt bläddrat i läggen, redovisar inget sådant besök år 1833 (eller tidigare) men väl att 
”hertig Oscar Fredrik, sedermera konung Oscar II, den 28 maj [1842] vid en vistelse i Göteborg gjort ett besök vid 
simskolan för att närmare taga del av densamma” (GS 1842–1942, s 37). 
143 Den bok Robsahm här talar om synes ej ha kommit till stånd. 
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År 1811 var det dags igen. I Götheborgs Tidningar, torsdagen den 11 juli [N:o 79, s 2] kan 
följande läsas. 

Sedan, efter föregången öfwerläggning emillan H. Magistraten och Sjömanshus-Directionen, öfwer-
enskommelse blifwit träffad med Kongl. Academie Fäktmästaren Hr Ling, och han åtagit sig at, under 
innevarande sommartid, lämna undervisning i simningskonsten, jemte andra Gymnastiske öfningar 
t[i]l här varande fattiga Ynglingar, särdeles dem som redan idka sjöfart eller ämna sig till detta yrke; 
Så gifwes härmed till känna, ej allena at de af sådane Ynglingar, som åstunda at af besagde Lectioner 
sig begagna, böra til den ändan ofördröjligen anmäla sig på denna Stadens Sjömanshus-Contoir til 
anteckning, utan ock at, till upmuntran och täflan emillan de Lärande 3ne Prämier vid Lectionernas 
slut warda bestådde, neml. 2ne a 10 R:d. B:co hwardera för de 2ne Ynglingar, som i simning eller 
andre öfningar hinna til största skicklighet, och för et dito af 6 R:d 32 sk samma mynt, för den som 
deruti kommer dem närmast. 

Uppsalas primat med belöningar för uppnådd färdighet i simkonsten får sig här en liten törn. 
Några år före Uppsala synes alltså belöningar, ”Prämier” ha uppsatts till den som ”i simning eller 
andra öfningar hinna till största skicklighet”. Utdelades då dessa? Vi vet faktiskt inte, och Sigurd 
Hansson, som forskat i saken, skriver, i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, nr 220 B, den 
21 sep 1935, och med en tydlig verbal osäkerhetsmarkör, ordet ”väl”, så här: 

Tyvärr har från den slutuppvisning med premieutdelning, som väl även detta år [1811] kom till stånd, 
icke någon berättelse blivit bevarad. 

Gösta Bodman, som även forskat i saken, formulerar sin slutsats (i GS 1842–1942, s 26) så här: 
Huruvida simundervisningen verkligen kom att avslutas med någon slags tävling eller simuppvisning, 
därom vet jag intet, åtminstone har icke Götheborgs Tidningar någon notis om något dylikt evene-
mang. 

Både Hansson och Bodman övertolkar här sina källor. Båda förutsätter att den lingska simunder-
visningen verkligen kommit till stånd. Även på den punkten tiger det redovisade materialet. 
 Rörande Göteborg kan här slutligen nämnas att en föga trovärdig uppgift om ett Simsällskap i 
Göteborg, år 1823 eller tidigare, antyds i not 129. 

 
 

Halmstad 
 
Om Halmstads Simskola skriver Larsson 1860 (s 69) följande: 

  Denna simskola började 1843 års sommar, då Herr Löjtnanten J. A. Lagergren var simlärare. 
Simskolan fortsatte under bemälde Hr Löjtnants handledning till och med 1846 då densamma 
upphörde.  – – – Tvenne simpromotioner, nemligen 1858 och 1859, hafva försiggått i Halmstad och 
hvarom publiciteten på stället sålunda redogjort:                 
  1858 den 23 augusti. I går försiggick den i vårt förra nummer omnämnda promotionen af sim-
eleverna vid härvarande simskola. … Hr Landshöfdingen Grefve Lewenhaupt var promotor. Simhuset 
var prydt med flaggor och guirlander. Kanonskott avlossades … [och] diplomerna utdelades.  

 
 
Västerås 
 
Om Westerås Simskola skriver Larsson 1860 (s 82) via utdrag ur ”officiella tidningen” så här: 

1851 den 15 September.  Westerås den 11 September. Vid Westerås Simsällskaps första årshögtid 
den 6 dennes utdelades af Apotekaren Zimmermann den större belöningen för skicklighet i sim-
konsten åt [namnlista]. 
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1854 den 11 September.  Simpromotion i Westerås firades den 25 och 26 augusti, då elever af 
begge könen fingo aflägga prof på sin skicklighet i denna lika nyttiga som nöjsamma konst, 
nemligen flickorna om Fredagen och gossarne dagen derpå. Den senare dagen hölls simpromotion 
då Landskamrer Selling tilldelade den större belöningen åt sju och den mindre åt två af eleverna. 

För Västerås Simsällskap anger NFSL (bd 6, sp 816) stiftelseåret 1850.  
 
 
Norrköping 
 
Norrköpings Simsällskap stiftades år 1870 enligt NFSL, bd 5, s 711 och bd 6, s 817 och den käl-
lan saknar helt uppgifter om sällskapets tillkomsthistoria. Någon anknytning till Upsala Sim-
sällskap har icke stått att fina. Larssons 1860 har dock en hel del att berätta om detta simsällskap 
(s 70–82) men där finns ingenting som tyder på något uppsaliensiskt samband. UP 1858, 
US 1859, US 1896 samt US 1996 nämner dock Norrköpning som exempel på ”städer, hvilkas 
första simlärare vanligen från Upsala utgått”. 
 
 
Seden med simpromotioner kommer från Uppsala 
 
Den här genomgången, som inte alls gör anspråk på fullständighet, ger vid handen att den ovan 
återgivna åsikten om att simlärarna ”vanligen från Upsala utgått" är kraftigt överdriven och inte 
håller för en kritisk granskning, men att seden, att med en promotion högtidligen avsluta sim-
skolan, är uppsaliensisk torde vara höjd över allt tvivel. Långt senare, vid sammanträde den 27 
juni 1906, knäsattes den även av Svenska simförbundet.  
 I ytterligare ett avseende kan vi nog anta att Upsala Simsällskap – direkt eller indirekt – varit 
mönsterbildande, och det gäller helt enkelt namnet på sammanslutningen. Sven Wallbom anger 
att den ”1 jan 1948 voro 530 simklubbar anslutna till Svenska simförbundet” och han redovisar 
”landets mest kända”, inalles 129 stycken. Av dessa 129 har 79 (61 procent) ordet simsällskap i 
namnet. 144 
 

* 
 
Utöver de ovan nämnda simsällskapen/-skolorna har det rimligtvis förekommit ytterligare ett 
antal. Dessa har dock icke avsatt några spår i Larsson 1860 och NFSL. I not 129 ovan antyds 
några men deras existens, varaktighet och verksamhet har icke kunnat beläggas. Det kan i en del 
fall ha varit fråga om ad hoc-organisationer, eller – som jag tror – enbart skrivningar som gjorts 
för att vid årshögtiderna kunna promovera personer som förvärvat god simkunnighet utanför det 
promoverande sällskapets simskola. 
 

                                                             
144 Wallbom, S, ”Svenska simklubbar presenteras” i Bergvall, E (red) Boken om Simning, Stockholm 1948,  
 s 485–506. 
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Om simprov och examina 
 
 
Magistern och Kandidaten 
 
Beteckningarna Den större belöningen (Magistern, En Pillövskrans) och Den mindre belöningen 
(Kandidaten, En Eklövskrans) har vi i den tidigare framställningen mött flera gånger, men frågan 
om när de introducerades – och vilka kraven var – har endast flyktigt berörts. 
 Avsaknaden av samtida källor som uttalar sig om de tidigaste årens simprov är påtaglig och 
besvärande. Av allt att döma har dock Uppsala varit normbildade då det, för det första, gäller 
examensbeteckningarna (magistern och kandidaten) vid simskoleavslutningarna, och, för det 
andra, att kalla dessa promotioner, och, för det tredje, vid provens utformning. Alla dessa tre har 
sakta men säkert spritt sig över landet. Torgny Nevéus har säkert rätt då han retoriskt frågar sig 
”om inte fler människor har lärt känna promotionsseden snarare genom simceremonien än genom 
dess akademiska förebild?”145  
 Den beskrivning som tidigare givits ger vidare vid handen att vi här har att göra med ett 
märkligt och måhända något motsägelsefyllt förhållande. Å ena sidan framstår (1) den tidigaste 
verksamheten/simundervisningen som primitiv och outvecklad samtidigt som (2) promotions-
verksamheten verkat vara mycket välutvecklad och genomtänkt, och om (3) de tidigaste sim-
proven vet vi nästan ingenting alls. Dessa tre sammanflätade förhållanden ska vi nu försöka göra 
reda för, och även söka hålla reda på vad vi vet, vad vi inte vet, och vad vi har goda skäl att tro. 
(1) Primitiv simundervisning. Vi vet mycket lite om vilka faktiska åtgärder som vidtogs vid 
starten och hur undervisningen i praktiken gick till. Den vardagliga verksamheten, de praktiska 
detaljerna, antal elever, lektionernas utformning o dyl känner vi knappast alls. Ett par detaljer 
härrörande från Anders Fryxells och Lars Johan Hiertas pennor har dock bevarats. I sitt 
”korrigeringsbrev” 1861 till simlärare Larsson skrev Fryxell något om saken. 

Simskolan hölls då och länge efteråt söder om staden där den lilla bäcken från Eklundshof faller i 
Fyrisån. Brygga för simundervisningen fanns först 1815. Först, åren 1813-14, meddelades under-
visningen af läraren sittande i en liten eka, och därifrån hållande stången med simgördeln. 

Och i sitt svars- och tackbrev, för Upsala Simsällskaps hyllningstelegram 1863, till Lars Fredrik 
Svanberg (se ovan s 37) formulerade han sig något utförligare. 

Minnes du sommaren 1813 och den simskola jag då höll, den första egentliga simskola som i Sverge 
en hel sommar varit igång. Minnes du hur torftigt allt var? Intet tak till skydd för de badandes kläder. 
Ingen simbrygga att för läraren begagna under lektionerna. – endast en liten ökstock i hvilken läraren 
satt och hvilken för varje gång måste ros fram och tillbaka emellan badstället och Åslandet. 

Grahl nämner även, i AB 1859, ovan vid markeringsnot 23, ”brygga”, dock därvid ej något årtal 
och när någon sådan kommit till stånd förblir nog oklart även efter att vi tagit del av vad Lars 
Johan Hierta anfört om saken i sina Sjelf-biografiska anteckningar. 

[Grahl] hopsamlade medel till anläggande af en mycket enkel inrättning, bestående af en brygga ett 
stycke nedanför staden, samt ett litet hus eller stånd af bräder. Undervisning i simkonsten genom "sim-
ning i gördel" meddelades kostnadsfritt åt en mängd gossar dels af Grahl, dels af Anders Fryxell, ... 

                                                             
145 Nevéus, Torgny, Akademiska högtider och traditioner, internetversion 1997,           
 källa: http;//www.liu.se/ceremonier/info.html 



 108 

Dessa berättelser är tillkomna lång tid efter de händelser och förhållanden de söker göra reda för, 
men antyder att verksamheten var ”primitiv” och – som jag ser det – föga förenlig med den 
välorganiserade bild som både promotionsförteckningarna och examensbeteckningarna ger vid 
handen. 
(2) Detaljerade examensbeteckningar. Vilka – om det nu överhuvudtaget fanns några – var prov-
bestämmelserna under det första året. Det kan inte slutgiltigt bestämmas och det har att göra med 
avsaknaden av samtida källor och att de bevarade i huvudsak endast flyktigt berör saken. Det hela 
är alltså icke oproblematiskt vilket framgår av det följande. Beteckningen på simskoleav-
slutningen, ”Promotion”, användes i Uppsala redan första året 1813, (se t ex avskriften av Grahl 
brev till Marklin ovan s 50) och den har sedan blivit normgivande. Även examensbeteckningarna 
”Magister” och ”Kandidat” användes rimligtvis redan då, låt vara att endast det förstnämnda 
kan beläggas från detta år (se nyss nämnd avskrift). Dessa två framstår måhända som inofficiella 
beteckningar, ty i de tryckta handlingarna ingår de icke; där talas det om ”Belöningen”. Rörande 
1813 år promotion har vi ett par bevarade tryck men båda dessa är upprättade senare. Silléns och 
Fryxells diplom är dagtecknade Upsala den 14 Junii 1813, men som vi ovan (vid not 61) sett är 
de tryckta senare. Den tryckta listan över de år 1813 promoverade är även den ej från 1813, ty 
den är tryckt å samma ark som listan för 1814 års promovendi. Låt oss återge formuleringarna ur 
dessa handlingar: 
 

UPSALA SIMSÄLLSKAP 
GÖR HÄRMEDELSET BEKANT  

ATT DET 
VID SIN VANLIGA ÅRSHÖGTID 

FÖR UTMÄRKT SKICKLIGHET I SIMNING 
TILLDELAT 

Herr Anders Fryxell 
DEN STÖRRE BELÖNINGEN 

EN 
EKLÖFSKRANS 

 
Den år 1814 tryckta listan formulerar sig så här: 
 

Vid Upsala Simsällskaps Årshögtid 
d. 14 Junii 1813 lemnade Säll- 

skapets Director, Herr Professor 
J. S V A N B E R G, 

för utmärkt, berömlig eller godkänd 
skicklighet i Simning den 

Större Belöningen  
åt 

[namnlista] 
 

På nästa sida, och med betydligt mindre stil berättas om ”den mindre belöningen”. 
 

Vid samma tillfälle lemnade Sällskapets Director 
för utmärkta, berömliga och godkända 

framsteg i Simning den 
Mindre Belöningen 

åt 
[namnlista] 
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Dessa texter har här återgivits för att visa att vi ej med säkerhet och utifrån samtida handlingar 
kan belägga vari båda belöningstyperna bestod. Eklöfskransen är belagd utifrån Fryxells (och 
Silléns) diplom, men för Pillövskransen saknar vi samtida belägg. Härtill kommer att det endast 
är Eklövskransen som nämns i Broschyr 1814 (daterad 24 april) och i de klargörande breven 
nämns också bara Eklövskrans, ingenting om någon Pillövskrans. Fryxell har vidare en formu-
lering i sitt korrigeringsbrev som ytterligare komplicerar saken: 

Det var år 1813 ... som Grahl efter promotionen d. 14/6 lämnade Upsala och anförtrodde åt And. 
Fryxell simundervisningen därstädes. Den fortgick hela sommaren, både för- och eftermiddag, och var 
det första år, som ordentlig simskola hölls. Vid sommarens slut blefo af prof. J. Svanberg flere bland 
eleverna bekransade såsom de där tagit Candidat-examen och voro berättigade till deltagande i nästa 
års promotion. Listan öfver dem har jag icke kvar. 

Vi måst nog nöja oss med att konstatera att vi inte kan fastställa hur det i dessa avseenden gick 
till det första året, för Fryxell tycks ju mena att Candidat-examen var något som berättigade till 
deltagande i nästa års promotion. Berättelserna från 1813 i breven, och Fryxells korrigeringsbrev 
från 1861 ger vid handen att det endast var Magistrar som promoverades det första året. Och om 
vi håller oss enbart till de samtida källorna, dvs endast 1813 års brev, är det endast ”pris-
belöningen” som verbalt kan beläggas, men i det brevet finner vi att prisbelöningen utdelades åt 
”25 skickliga simmare”, och i den fortsatta framställningen talar han endast om ”eklövs-
bekransade huvuden”, och ingenting om pillövskransar (Grahls andra brev till Marklin, ovan 
s 48, rad 3). 
 Kompletteras detta med promovendiförteckningen för år 1813, som dock är tryckt 1814, kan 
beteckningarna den Större Belöningen och den Mindre belöningen beläggas. Där, för år 1813 
finner vi dock 22 personer med den Större och 3 med den Mindre”, och den summan blir 25 
vilket överensstämmer med brevets uppgifter. Den överensstämmelsen ger vid handen att både 
Kandidater och Magistrar promoverades 1813. 
 Sammanfattningsvis torde vi kunna konstatera att vi har belagt att år 1814 – och kanske redan 
år 1813 – hade vi sex olika ”examensbeteckningar”. Den Större Belöningen som var en Eklöfs-
krans och som tilldelades dem som uppnått (1) utmärkt skicklighet i simning, (2) berömlig 
skicklighet i simning, eller (3) godkänd skicklighet i simning, och den Mindre Belöningen en Pil-
lövskrans för (4) utmärkta framsteg i simning, (5) berömliga framsteg i simning, och (6) god-
kända framsteg i simning. Här har vi helt enkelt en sexgradig ordinalskala, och en sådan kan inte 
gärna – så ser jag saken – ha upprättats utan relativt detaljerat underlag. Något samtida, eller ens 
tidigt sådant, är dock ej känt. 
 Vilka personer som erhöll belöningar med graderna, 1 till 3, inom den Större, och 4 till 6, 
inom den Mindre, går ej heller att fastställa. De tidigaste individuella diplomen innehåller endast 
uppgiften att simsällskapet tilldelat ”den större belöningen en eklöfskrans”, utan precisering, och 
den tryckta listan, har formuleringen att sällskapets director lämnat den Större Belöningen ”för 
utmärkt, berömlig eller146 godkänd skicklighet i simning” och den mindre för ”utmärkta, 
berömliga och godkända framsteg i simning”; ingenting om vem som fått vad.  
(3) Inga tidiga uppgifter om simproven finns bevarade. Den nyss givna försöket till klargörande 
av examensbeteckningarna visade att det här är fråga om komplicerade förhållanden som ej med 
säkerhet har kunnat fastställas. Än värre blir det då vi nu ska försöka bestämma fordringarna för 
de sex olika graderna. Inte en enda samtida handling säger någonting, och de senare upprättade 
berättelserna belyser inte alls hur det stod till med den saken under de första åren. 

                                                             
146 Här står det ”eller” men både US 1859  och US 1896 har här konjunktionen ”och” vilket ger vid handen att de 
promoverade uppfyllt alla tre fordringarna; rimligtvis är det fråga om felskrifter.  
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Vilka var simproven? 
 
Fingraderingen av examina – de sex nivåerna – tyder på motsvarande fingradering i provtag-
ningen, men därpå saknar vi som sagt samtida belägg. De äldsta kända detaljerade redovis-
ningarna över fordringarna är av långt senare datum, från mitten av 1800-talet.  
 I US 1859 ingår en sammanställning över De simm-prof, som nu erfordras vid Upsala Simm-
Sällskap och ett faksimil av sidorna 39–40 med krav för Herrar återges här.147 
 

 
 
De två rubrikformuleringarna med ”nu” (i US 1869) och ”före 1894” (i US 1896, se not 147) 
klargör inte alls hur gamla dessa simprov är. Bestämmelserna är ej daterade men båda utskrift-
erna anges undertecknade av Bredman och Boggiano, vilket ger vid handen att de härstammar 
från mitten av 1800-talet. Bredman var sällskapets direktor åren 1847–1858, och Boggiano 
simlärare 1844–1854 (US 1896, s V–VI).  Jag tror dock att bestämmelserna är mycket äldre än så, 
och kanske härstammande från Grahls tid. (Fredrik Lundberg talar, i US 1921, s 34–35, om de 
”alltifrån Grahls dagar härstammande stadgarna om de simprov, som ansågos erforderliga” och 
han nämner vidare att de ”undergingo 1894 revidering”.) För detta talar ju den långa och i huvud-
sak obrutna serie av likartade promotioner som finns dokumenterad. Det lilla ordet ”nu” i 
rubriken i US 1859 kan möjligtvis tolkas som att det ”nu”  – dock oklart när – införts någon nyhet 
eller förändring. Jag tror dock att det bara är fråga om följande: Vid utarbetandet av skriften 
US 1859 tog man bästa möjliga förlaga, konsulterade dåtidens sakkunskap, kanske tvingades man 
precisera några punkter och nedskrev det vi här ovan återgivit.  
                                                             
147 En avskrift av dessa ingår även i US 1896, s 64–65, där dock med rubriken: ”De simprof, som före 1894 [utan 
årtalssangivelse bakåt] erfordrades vid Upsala Simsällskap voro följande:  
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 Att i huvudsak samma krav gällde år 1843, framgår vidare av här nedan återgivet ”provtag-
ningsprotokoll” som ingår i Upsala Simsällskaps arkiv, serie D4a. Faksimilet/sammanställningen 
upptar endast protokollets vänstra del, som avser de som avlägga Simm-Prof För den större 
Belöningen. Den högra, ej återgivna, delen avser de som avlägga prov för den Mindre 
Belöningen. Detta ger vid handen att den faktiska fördelningen på de två grupperna, med större 
respektive mindre belöningen, gjordes före provtagningen och ej är ett resultat av densamma. 
(Samma antagande har vi  f. ö. gjort rörande promotionen 1824 i Linköping, se not 137.) 
 

 
 
Strecken vid skärningspunkterna mellan namnen och de olika proven (märk att ordningen ej är 
densamma i den tryckta sammanställningen och i provtagningsprotokollet) betecknar antal 
”betyg” (se noteringarna under etiketten Skicklighet för den större, och Framsteg för den mindre 
å sid 107 ovan). Hur många ”betyg” som fordrades till de olika belöningarna, och dessas grader 
(utmärkt, berömlig, resp godkänd) framgår vidare. Av provtagningsprotokollet framgår vidare att 
avsaknad av, eller misslyckande i, ett prov har kunnat kompenseras av flera avklarade andra prov. 
Se Wikström som saknar streck vid ”af o påklädn.” men ändå erhållit 18 betyg och således med 
råge passerat den stipulerade gränsen på 14 betyg.148 
 Den på detta sätt erhållna sammanlagda betygssumman har vidare använts vid promotions-
ordningen 1843 och C. F. Dahlander med 42 betyg blev Primus, och C. V. Sandelin med 
41 betyg Ultimus. (Se US 1859 s 26–27 eller US 1896 s 18.) 
                                                             
148 Dessa möjligheter har senare inskränkts och preciserats. I en ej daterad tryckt sammanställning, som innehåller 
samma bestämmelser som de som antogs 1894 (se US 1896, s 68-71), anges att ”Nödvändiga prof äro:  för herr-
magistern: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14.” Då proven fastställdes av Svenska Simförbundet 1907 stipulerades följande: 
Till erhållande av den större belöningen jämte diplom: för ”utmärkt skicklighet” erfordras minst 22 betyg, för ”be-
römlig skicklighet” minst 14 betyg och för ”godkänd skicklighet” minst 9 betyg. Dock erfordras alltid minst 1 betyg i 
varje ämne. Märk därvid att proven 1907 endast voro 10, medan 1894 års uppsalabestämmelser innehåller 14. 
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 Detta är den äldsta kända handling som någotsånär preciserar kraven i Uppsala, men det finns 
ett par äldre som åtminstone antyder vari proven bestått. Dessa stammar dock ej från Uppsala 
utan från Stockholm 1835 och Linköping 1824. (Vi såg även, ovan s 97, att i Jönköping 1829 
tillämpades prov som angavs vara ”de samme som vid Upsala Simsällskap”.) 
 År 1835 innehöll uppsalatidningen Correspondenten (5 september) ett reportage från ”slut-
övningarna” från simskolorna på Riddarholmen och ur den tidningen återger vi följande: 
(Ej kursiv text i orig. I texten har jag vidare, för att underlätta jämförelser, inom hakparenteser, 
satt in motsvarande ”provnummer” från Uppsala, se ovan s 106.) 

De wanliga slutöfningarne för innewarande år ägde rum wid Åbomska Simskolan å Riddarholmen 
Lördags eft. m. den 29 augusti, samt wid den andra, äfwen å Riddarholmen belägna, Simskolan, 
hwilken numera äges af Kongl. Boktryckaren Norstedt, sistl. Måndags eftermiddag. Lokalerna för 
begge dessa inrättningar woro wäl och smakfullt dekorerade med flaggor, löf och granris. – Wid förut 
anställda prof hade under ledning af Hr Söderholz, Lärare vid Åbomska, och Hr Fritz, Lärare vid 
Norstedtska simskolan, flera bland Eleverne uppnåt såsom maximum: i [1] sträcksimning 1500 
famnar, [2] simning med kläder 600, [3] ryggsimning 700, [8] dykning på längd 15 och [5] 
wattentrampning 720 famnar. Äfwen hade eleverne blifwit öfwade att [10] kläda af sig i wattnet, [14] 
hoppa från höjd  samt [12] dyka på djup, detta  senare  med  den  framgång,  att  flere  Elever  
werkställt  dykning  på 6 famnars149 djup, 5 på hwarandra omedelbart följande gånger. 

Vi har inga garantier för att tidningens uppgifter är fullständiga, men de överensstämmer – i stora 
stycken – med dem vi tidigare anfört från Uppsala och detta ger vid handen att det i Stockholm 
var fråga om samma – eller åtminstone snarlika – prov. Sak samma kan sägas om Linköping och 
därifrån har vi – som framgått – den äldsta kända beskrivningen av en simpromotion. Ur den, (se 
ovan s 93–94) återges följande, och även här har Uppsalas ”provnummer” satts in.  

Nu gafs åter tecken och genast togo desse ett [8] hopp från bryggan i Wattnet och förswunno för ett 
ögonblick utur wår åsyn. Sedan de en stund [1] summit i en wiss ordning och kommit nära H. H. 
Promotor [12, 13] dykte de och genom uppkastad jord wisade att de hunnit åns botten.150 Härefter 
[3] summo de flesta på rygg  … utkommo åter … och gingo … uppföre en anbragt [14] flyttbrygga 
omkring 5 alnar högt från wattenytan, hoppade derifrån och [5] trampade sedan wattnet. 
 Ordningen kom nu till … Magistrar … deras prof följdes samma ordning som för Candidaterna; men 
… de utförde dem i större scala och med öfwerlägsen skicklighet i [1] sträcksim, [12,13] dykning, 
[3] simning på rygg, [4] hwilande på wattnet &c. Flyttbryggan höjdes … nu blef omkring 8 alnar; men 
icke dess mindre werkställdes [14] hoppen därifrån … . Några af Magistrarne kastade sig från denna 
höjd antingen framstupa eller baklänges i wattnet … derefter [5] wattentrampningen. 

Texten ger inte besked om det som här beskrivs var en ”provtagning” eller en ”uppvisning” av 
uppnådd färdighet. Den tydligen i förväg uppgjorda uppdelningen mellan kandidater och 
magistrar tyder på det senare. De insatta ”provnumren” visar dock på en påtaglig överens-
stämmelse med Uppsalas prov. 
 Trots avsaknaden av tillförlitliga samtida källor kan det sammanfattande omdömet blir att 
proven i stort sett stått sig under hela den tid som vi kan överblicka. Till underlag för ytterligare 
belysning av denna fråga har jag å nästa sida jag gjort en sammanställning – som ej gör anspråk 
på fullständighet – över fordringarna för herrar, den större belöningen/magistern/tre betyg och där 
även äldre mått, famnar och fot, omräknats till meter. 

                                                             
149 Dykning på 6 famnars (10,7 meters) djup verkar lite väl häftigt. Rimligtvis är det här fråga om en felskrift och att 
det är 6 alnar (3,6 meter) som avses, dvs samma som i Uppsala. 
150 Ett snarlikt konststycke berättas om från Uppsala år 1834, se nedan s 129. Där talas det om dykningar med 
upphämtningar af bottensten o. m. dyl. 
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Sammanställning över simprov, herrar, a) magistern, skilda år.  Bokstavsnoter, se s 112 
 

     1835b)  1877c)  –1893d)   1894–e)   1907f)   1993g, a) 
 
Sträck-  2672 m.  2672 m.  2672 m.   3000 m.   2400 m.   2000 m. 
simning  (1500 famn.)  (9000 fot)   (1500 famnar) 
 
Rygg-  1247 m.  1425 m.  1336 m.   1500 m.   1200 m.   1000 m. 
simning  (700 famn.) (4800 fot)   (750 famnar) 
 

Kläd-    1068 m.  1336 m.  1336 m.   1500 m.   1200 m. h)  1000 m. i) 
simning  (600 famn.) (4500 fot)   (750 famnar) 
 
Vatten-  1282 m.  445 m.  107 m.   120 m.   300 m.     300 m.  
trampning (720 famn.)  (1500 fot) (60 famnar) 
 
Flytning   ?   534 m.  107 m.   120 m.   300 m.     300 m.,  
          (1800 fot) (60 famnar)               alt 12 min. 

Berga en         53 m    107 m   60 m.      25 m.j) 
person          (30 famnar)  (60 famnar)     
 
Längd-   ?   27 m.   27 m.    30 m.    27 m.      14 m. 
dykning      (90 fot)  (15 famnar)   
 
Föra en    ?   27 m   53 m.    60 m    Ingår ej   Ingår ej 
(större) sten    (90 fot)  (30 famnar) 
 
Djup-     ?   ?     3,6 m.   4 m    3, högst    3 m. 2 ggr från kan- 
dykning          (6 alnar)        4½ m.   ten, 3 ggr från ytan. 
 
Rundsimning ?   Ingår ej  20 ggr   20 ggr   Ingår ej   Ingår ej 
 
Kullerbyttor ?   10 ggr  12 ggr   12 ggr   Ingår ej   Ingår ej 
 
Hopp från  ?   högre tram- höga trampoli- tornet. På   från trampolin  Huvudhopp framåt  
         trampolinen nen. Volt fram- hufvud fram-  av 5-7 meters  från minst 3 m höjd  
             och baklänges. länges med och höjd. huvudhopp, samt 1 valfritt hopp  
                  utan språng.  ett sats- och ett från minst 1 m vilket 
                  från magister-  språng från ma- inte får vara fothopp  
                  trampolinen  gistern, samt ett framåt eller bakåt  
                  Volt fram- och av de vid varier- eller huvudhopp  
                  baklänges. På  ande hopp obl. framåt. Provet av- 
                  hufvud bakläng- hoppen från   läggs utan poängbe- 
                  es. På fötter.  kandidaten.  bedömning. 
 
 
Af- och på-     Vinterbekläd- 3 ggr    3 ggr    vinterbeklädn. Ingår ej  
klädning      nad.             med underklä-       
                       der, strumpor         
                       och fullst. fot-        
                       beklädnad. 
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Källor och kompletterande upplysningar: Märk att årtalen i ”kolumnrubrikerna” betecknar 
källans årtal och att jag här inte alls utrett bestämmelsernas tidsomfång. 
 
a) Här har ej utretts när proven blev könsneutrala. 1985 års bestämmelser upptar inga skillnader men 1948 
fanns sådana; se Bergvall, Boken som simning, s 287-288. Uppgifterna under ”1993” gäller således både 
damer och herrar. 
b) Correspondenten 1835, 5 sep nr 71 (Stockholm) 
c) SS 1877, s 35. Se även SS 1827-1927 s 82-83, där samma prov anges ”uppgjorda” 1874. (Stockholm) 
d) US 1896, s 64; även återgivna ovan s 106, där dock ur US 1859. (Uppsala) 
e) US 1896, s 68. (Uppsala) 
f) Simprov för erövrande av magister och kandidat-värdigheterna fastställda av Svenska Simförbundet den 
27 juni 1907. (Hela riket) 
g) Simmärkesbestämmelser  Fr.o.m. 1993, utgivna av Svenska Simförbundet m fl 1993. (Hela riket.) 
h) För herrar gäller att ”Klädsimning utföres i fullständig vinterbeklädnad men utan skodon.” och för 
damer formulerar man sig så här: ”Vid klädsimning skall den provtagande vara ikädd simdräkt, liv, två 
kjolar och strumpor”. 
i) Klädsel: Skorta [sic] eller tröja med lång ärm och långbyxor.  
 j) Hopp i vattnet följt av simning i bröstläge 25 m, därefter dykning (djup 1,75- 2,5 m) fattning och 
ilandförning 25 meter av en ”drunknande” eller livräddningsdocka. [Och det framhålls vidare att] Provet 
skall utföras i en följd. Om provtagaren misslyckas med dykningen skall provet alltså göras om från 
början. 
 

* 
 
Den här givna sammanställningen gör inte alls anspråk på fullständighet. Flera ytterligare 
bokstavsnoter skulle ha kunnat tillfogas. Utöver de här redovisade ”årtalen” har det med säkerhet 
av och till förekommit korrigeringar, ändringar och tillägg. Senare upplagor av Simlärarens 
dagbok har ju på flera ställen varit försedda med påminnelsen ”Använd alltid aktuella märkes-
bestämmelser”. (Se även NFSL, bd VI, sp 231–233, där 1945 års bestämmelser finns återgivna, 
och där med en lång rad noter och detaljer, t ex ”konstgjord andning enligt Schäfers eller 
H. Nielsens metod”, och framställningen där avslutas med formuleringen ”Angående övriga 
detaljer hänvisas till Svenska Simförbundets bestämmelser”.) Syftet här har dock primärt endast 
varit att visa att de i början av 1800-talet i Uppsala upprättade simproven för erövrande av 
simkandidat- och simmagistervärdigheterna både har varit normerande och att de – i stort sett – 
stått sig i snart 200 år. 
 Som tidigare framhållit har vi dock ej funnit några skriftliga belägg äldre än de tidigare redo-
visade från 1830- och 1840-talen. Jag tror – men kan inte belägga – att proven år 1813 och 
något/några år till inte alls var lika detaljerade som de som vi här ovan kunnat dokumentera. De 
exakta längd och djupangivelser som t ex ingår under ”1835b”  och  ”–1893d” framstår som föga 
troliga i den situation som Fryxells och Hiertas beskrivningar (se ovan s 103) ger vid handen. 
Den i ”–1893d” som punkt 14 upptagna ”hopp från höga trampolinen” kan t ex omöjligen härröra 
från Grahls dagar. ”Trampolin” omvittnas i Uppsala för första gången i promotionsreferatet från 
år 1834 där det hette att ”Trampolin denna gång sågs utbygd ifrån St. Eriks Torg” (nedan vid 
not 172). Kontinuiteten i promotionssammanhang talar dock för en kontinuitet även då det gäller 
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provens utformning. Längre än så här torde vi icke kunna komma i vårt sökande efter svaret på 
frågan om de tidigaste provens innehåll och svårighetsgrad.151 

                                                             
151 I en historisk expose över simpromotionerna och simproven har Erik Bergvall (i NFSL bd VI, sp 230-233) något 
berört och även försökt reda ut vilka prov som föregick promotionerna.  

Den första promotionen anordnades 1796 av J. Svanberg i Upsala Simsällskap, varvid simmarna 
sannolikt blott skulle genomföra ett simkunnighetsprov. Då … Marklin 1807, i Svanbergs frånvaro, 
var promotor, bestod provet i att från en på vattnet flytande bordsskiva taga en ölbutelj, tömma denna i 
ett glas och dricka ur innehållet, utan att detta blandades med vattnet i Fyrisån! Promotion ordnades 
även 1811 av Marklin och 1813 av prosten C. G. Grahl, därefter åter av Svanberg, som då återvänt till 
Uppsala. Sedan simsällskap bildats på andra platser … höllos där promotioner fr. o. m. stiftelseåret. 
  Redan 1796 hade Svanberg infört, att de promoverade skulle bekransas med vattenväxter, första 
året vita näckrosor. År 1813 – ev. tidigare – funnos magister- och kandidatvärdigheterna, … medan 
promotor hade en krans av lager. Detta bruk har senare bibehållits. 

Bergvalls historieskrivning framstår här som ett hopkok på de skrönor och obekräftade uppgifter som tidigare 
behandlats. Under rubriken De första «allroundproven« fortsätter han, (i NFSL) och med ett språkbruk och med 
detaljer som ger vid handen att han återger innehållet i någon ytterligare, men ej angiven, källa. Samma prov noterar 
han vidare i Boken om simning, s 52, där dock med en något avvikande inledning. Båda återges här nedan.  
                ______________________________________________________________________________________________________ 
  NFSL, bd VI, sp 231–232 (1946)      Boken om simning, s 52 (1948) 
  År 1817 infördes för att pröva allsidigheten   År 1817 fastställdes i Uppsala av Jöns Svanberg 
  ”allroundprov”, vilka för ”eklövs-kransen” voro:  uppställda prov för eklövskransen: 

_________________________________________________        ________________________________________________ 
 
1) längdsimning, utan vändning på rygg, vid pass 1 000 famnar  2) dykning på längd och dykning på 
djup  3) ryggsimning 200 famnar  4) simning med 30 skålpunds (13 kg) tyngd över vattenytan 20 
famnar (35 m) 5) konströrelser  6) simning med människa. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
I bägge böckerna noterar Bergvall årtalet 1817. I 1846 års version skriver han att proven då ”infördes”, men 1948 
heter det att de de ”fastställdes” och i den senare ger han därvid vid handen att de måhända var äldre men att de 
fastställdes just detta år. Bergvall fortsätter i NFSL med följande: 

 Vari ”konströrelserna” bestod är icke känt. Fordran på simning cirka 35 m med 13 kg tyngd är ett även 
i modern tid ytterst krävande prov. För ”pillövskransen” torde fullföljandet av ¾ av ovanstående 
distanser har räckt. 

Källan till Bergvalls uppgifter om 1817 – om han nu verkligen haft någon – har icke kunnat identifieras, men vad 
han lite längre fram anför om Pauli ingår delvis i dennes lilla skrift Preceptor i Simm-konsten från 1829. Här nedan 
återges Paulis sammanställning över ”tjenliga” prov. Här dock först med tre ”inledningar”: 1 Bergvalls enligt NFSL, 
2 Bergvalls enligt Boken om simning, och 3 Paulis egen i Preceptor. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Proven ansågos emellertid på  2. G M Pauli, Stockholm föreslog  3. Tjenliga prof till Magistergradens 
sina håll väl lätta, och G. M. Pauli  1828 en betydande utvidgning av  tagande. Dessa profstycken, äro af er- 
Stockholm, föreslog 1829 en be-  dessa redan efter våra nutida för-  farenhet ansedda som lämpliga att ut- 
tydande utvidgning, (s 231)  hållanden ganska svåra prov (s 52).  märka den grad av öfning, som fordras 
               till erkännande af en utmärkt eller god- 
               känd skicklighet (s 42–43). 
_________________________            ____________________________________________________________ 

1. Sträck-simm, utan vändning på rygg, vid pass 1500 famnar.  2. Rygg-simm, 200 famnar.  3. Vatten-
trampning 20 à 30 famnar.  4. Dykning på längd, 15 famnar.  5. D:o på djup, på 4 à 5 famnar.  
6. Flytning bakåt och framåt, 26 à 30 famnar.  7. Af- och påklädning i vattnet.  8. Simning med en 
menniska, 20 famnar.  9. D:o med 30 à 40 Skålpunds tyngd öfver vattenytan, 15 famnar.  10. På 12 
alnars djup upptaga 3 à 4 [skålpund].  11. Hopp på hufvudet från 8 alnars höjd.  12. Några förut be-
skrifna konströrelser [Kullerbytta, Slag-simm, Hund-simm, Vattslag på magen, Vattslag på rygg, 
Qvarnen, Åkning, Delfinen, … ] 
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Ingenting av det som Bergvall tillskriver Pauli går att utläsa ur hans text. Bergvall ger vid handen att Pauli ansåg 
proven ”väl lätta” och att han ”föreslog” – märk vid två olika årtal – en ”betydande utvidgning”. Pauli själv 
karaktäriserar det han anför som ”tjenliga prof” och han framhåller att de ”äro af erfarenhet [egen eller andras 
framgår ej] ansedda som lämpliga”. Bergvall ger vidare vid handen Paulis ”förslag” avsåg situationen i Uppsala och 
de där 1817 ”införda” eller samma år ”fastställda” proven. Hur därmed förhöll sig är oklart, men det bör noteras att 
Paulis lilla skrift är ”tillegnad Stockholms Simm-Sällskap”. 
 Det krävs ytterligare källmaterial innan vi med säkerhet kan uttala oss om de tidigaste simproven. Bergvalls 
historieskrivning har icke tillfört saken något väsentligt. 
 Till frågan om simprovens genes och tidigast utformning kan även följande noteras. År 1813, dvs samma år som 
Upsala Simsällskap stiftades, utkom i Lund en svensk översättning av GutsMuths lilla skrift Gymnastik fűr die 
Jugend (1793), då med titeln Gymnastik för Swenska Ungdomen eller Kort Anwisning till Kroppsöfningar. Över-
sättarens ”Företal” är daterat den 24 april 1813, och boken utkom strax därefter, ty den finns upptagen i den lista som 
åtföljde Berlingska Boktryckeriets pliktleverans till Kungliga Biblioteket från första halvåret. Översättaren ”H. F. S.” 
(UUB:s exemplar har här med blyerts tillägget H. F. Sjöbeck) noterar att boken ”utkommit i Danmark och tjent der 
till wäg-ledning vid underwisningen,” att han ”icke underlåtit att noga genomgå och jemföra begge Upplagorna af 
Tyska Originalet” och han talar även om ”tillägg” och ”ändringar”. Jag har icke beaktat de olika upplagorna, men det 
bör observeras att flera av de i Uppsala ingående proven kan återfinnas i GutsMuths bok. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  Uppsalaprov, se ovan s 106   GutsMuths 1813 
  1.  Sträcksimning      simning på magen (s 80), simning på bröstet (s 126) 
  2.  D:o i kläder       att simma med fullkomlig klädsel (s 134) 
  3.  Ryggsimning      simning på ryggen (s 80, 129) 
  4.  Flytning En tredje art af simning som har blott till afsigt, att hålla sig öfwer wattnet 

utan att komma ur stället (s 83). 
  5.  Vattentrampning     wattentrampning (s 131), 
  6.  Berga en person      (nämns ej) 
  7.  Föra en större sten  att simma med en sten af 4 eller 6 markers vigt, som man förer i handen öfver 

wattnet (s 134) 
  8.  Dykning på längd     Dykning (s 132), Simning under wattnet … 20, 30, ja flere steg (s 133) 
  9.  Rundsimning      (nämns ej) 
10.  Af- och påklädning     (nämns ej; se dock nr 2) 
11.  Kullerbyttor       (nämns ej) 
12.  Dykning på 6 alnars djup   (se nr 13) 
13.  D:o efter nedkastad sten   att upphämta något som fallit i wattnet, till ex. en yxe m. m. (s 134) 
14.  Hopp från höga trampolinen  (nämns ej) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Härutöver kan jag icke undgå att nämna ytterligare ett par detaljer i GutsMuths stundtals mycket vältaliga argu-
mentation för badning och simning. Om hur det hela ska gå till säger han bl a följande: 

Man kläder af sig, hvar och en för sig, bakom buskarna, och drager ett par lärftsböxor på, som blott når 
til knän (s 75). Om man här lät Ungdomen bada sig under god uppsigt, så skulle den icke läckas 
[rimligtvis är det här ett korrekturfel och det är täckas som avses] till att smyga sig bort från 
föräldrarnas ögon, begå oanständigheter wid badning eller ock drunkna (s 74). 

Och slutligen, dock med en liten verbal osäkerhetsmarkör, ordet ”synes”, anför GutsMuths följande lilla argument 
till förmån för kalla bad. 

Det synes äfwen att dylika kalla bad kunna wärka emot könsdriften (s 74). 

Några nyheter är det sistnämnda alls icke. Det svenska rikshelgonet, S:t Erik, tillämpade, på sin tid och för egen del, 
en snarlik metod. Så här beskrivs den saken i Erikslegenden: 

… för att undvika köttets pockande frestelser tog han sig ofta, till och med vintertid, i enskildhet ett 
bad i ett kar med kallt vatten; han botade sin hetta med köld och kuvade så sina sinnliga lustar, själv 
starkare än sin sinnliga själ. (Levnadsberättelse över Erik den helige, konung och martyr i Aili, H, 
Ferm, O och Gustavson, H, Röster från svensk medeltid, Stockholm 1991, s 97) 
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Om bad och simning i Fyrisån 
 
 
 
Sund-namnen betecknar kanske gamla simställen 
 
Rimligtvis har bad och simning under mycket lång tid förekommit av och till i Fyrisån eller i det 
omfattande vattenområde som så småningom krympte ner till den å som numera benämns 
Fyrisån. Mycket få bevarade vittnesmål därom finns dock bevarade. Troligtvis kan ett antal Sund-
namn peka i den riktningen. Etymologiskt kan ordet sund sammankopplas med simma. Sund 
skulle således ursprungligen haft betydelsen ”ställe som man simmar över”, men det bör 
observeras att den nu gängse betydelsen har sund erhållit redan under förhistorisk tid.152  
 Vidare finns det ett antal mer eller mindre välgrundade spekulationer om simning i Fyrisån. Vi 
har, i kapitlet "Ehuru de endast kunde simma hundsim", sett att man hävdade att det i "förra 
seklet [1700-talet] var en stor märkvärdighet att någon kunde simma" och att Jöns Svanberg 
"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´" 
(US 1896, s I). Någon initierad debatt i frågan, både om förekomst och kunskap, har icke 
förekommit då källmaterialet för longitudinella studier är praktiskt taget obefintligt. På oklara 
grunder kan dock Albert Wiberg, i Gymnastikhistoriska studier, hävda att påståendet "att 
simkonsten denna tid varit i utdöende är överdrivet. Riktigt är det väl blott för sjöfattiga trakter, 
såsom t. ex. för delar av Uppland" (s 100, not 1). Rimligtvis har Wiberg har rätt till den delen, 
men några belägg har inte stått att få. 
 Här ska vi, med utgångspunkt tagen i bevarade källor och berättelser, söka göra reda för var vi 
vet, vad vi inte vet och vad vi har goda skäl att tro om bad och simning i Fyrisån. Det är därvid 
att beakta att myndigheternas göranden och låtanden oftast är mycket bättre dokumenterade än 
enskilda individers, och att det normalt endast är det "nya", de "avvikande" det "spektakulära" 
eller det av andra skäl iögonenfallande som noterats och befordrats till trycket och biblioteket 
eller till arkivet. 
 
 
 
Bad- och simförbud i Fyrisån år 1804  
 
Det första sammanhang i vilket bad och simning i Fyrisån nämns är följdriktigt ett myndig-
hetsbeslut från 1804, ett förbud.153 Det framgår vidare att förbudet är tillkommet på förekommen 
anledning, men uppgifter saknas om vem eller vilka som simmat, utöver att det varit fråga om 
”obetänksamt folk och ynglingar”.0 

                                                             
152 Se Hellquist, Elof, Svensk etymologisk ordbok, s.v. sund, och Torp, Nynorsk etymologisk ordbok, s.v. sund, 
Lindqvist, N., Bjärka-Säby ortnamn, s.v. Sundängen, s 328-331, Modéer, Småländska skärgårdsnamn, s 155 och 
Elias Wessén, Våra ord  Deras uttal och ursprung, s.v. sund. Nils Gustaf Stahre, som ofta vet besked, berör inte alls 
Sund-namnens etymologi i den i övrigt grundliga boken Ortnamn i Stockholms skärgård trots att det där finns många 
”-sund-”. 
153 Fyrisåns bad- och simförbud har icke varit helt okänt för Upsala Simsällskaps krönikörer, men det har miss-
uppfattats och använts som förklaring till att simpromotioner ej anordnats alla år efter 1813, se US 1921, s 17. Det 
har även nämnts i Uppsala stads historia, del IV, se ovan s 9. 
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    Kungörelse                       
 Som obetänksamt folk och ynglingar sig företagit at uti Åen innom Staden med badande och simmande 
sig syssellsätta, hwilket icke allenast strider emot all blygsel och anständighet, utan ock förorsakat 
osnygghet och förfördelande för dem af Stadens Innewånare som behöfwa watten till Matlagning utur 
Åen; äfwen som åtskillige, hwilka hafwa Swinkreatur, tillåtit sig at i Åen och särdeles de Gränder 
hwarest watten hämtas, nedddriwa och twätta berörde kreatur, hwilket änmera ökar osnyggheten och 
olägenheten för innevånarna; Altså varder alt sådant badande och simmande och Swinkreaturens 
neddrivande och twättande i Åen emellan Tegelwreten utom Swartbäckstullen och Kruthuset på 
Kongsängen, härmedelst, wid En Rdr 32 s Bco wite förbjudit: Åliggande wederbörande at hålla noga 
hand öfwer hwad således förordnat är, samt befordra den brottslige till skyndsam näpst. Upsala den 8 
augusti 1804.                          
    Rector och Senatus Academicus                 
       samt                      
     Borgmästare och Råd. 

 
Det geografiska området som nämns i kungörelsen, ”emellan Tegelwreten utom Swartbäckstullen 
och kruthuset på Kongsängen” har icke exakt kunnat fastställas och vi skall flera gånger 
återkomma till den frågan. De närmare omständigheterna kring kungörelsens utfärdande är också 
okända, men det står klart att den är utfärdad på förekommen anledning, obetänksamt folk och 
ynglingar har simmat och badat i Fyrisån. Detta stred – enligt dåtidens sätt att se på saken – emot 
blygsel och anständighet och det grumlade vattnet i Fyrisån som då bl a användes till tvätt och 
matlagning. Då den närmare omständligheterna är okända kan vi självfallet inte uttala oss om 
badandets och simmandets omfattning, och inte heller om den vikt som badandet och simmandet 
i sig, anständighetskraven respektive grumlingen tillmätts. Att ”swinkreaturens neddrivande och 
tvättande förbjudits” i samma kungörelse indikerar att frågan om Fyrisåns vattenkvalité då, 
liksom många år framåt, haft stor betydelse. 
 Om de i kungörelsen utpekade obetänksamt folk och ynglingar varit de studenter från Upsala 
Universitet, som Robsahm talar om i Om nyttan af bad (ovan s 58 & 59) där han säger att 
”simöfningar i senare decennier ömsom idkats, i synnerhet af Norrlands, Nerkes och Vermlands 
nationer” vet vi inte heller, men det kan självfallet inte uteslutas. 
 
 
 
Katedralskolans rektor besvarade enkät om kroppsövningar 
 
Även andra ynglingar synes dock av och till ha simmat i Fyrisån. Som flera gånger tidigare 
framhållits är de samtida källorna och berättelserna om bad och simning i Fyrisån få, ofull-
ständiga och svårtolkade. Skilda myndigheter har dock av och till och bevarat uppgifter därom. 
1812 års Uppfostringskommitté – där bl a ärkebiskop Lindblom ingick – infordrade uppgifter om 
”I hvilka kroppsöfningar gifves undervisning? och med hvilka metoder?” Katedralskolans rektor, 
Johan Carl Höjer154 besvarade enkäten och hans svar föreligger i två, obetydligt skiljaktiga 
versioner. 

Af Gymnastiska öfningar finnas inga andra än skridskoåkning om vintern, bollslagning på slätten 
nedanför slottet om våren samt badning och simning in på sommaren, då likväl ganska få af 
skolungdomen äro qvar i staden.155 

                                                             
154 Om denne och hans insatser för gymnastikundervisningen m m, se Wiberg, Gymnastikhistoriska studier, s 7-15. 
155 ULA, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv, serie D 1 A, vol 1, [1814], vid punkten [A] 9. 
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Af gymnastiska öfningar, finnas inga andra än dem ungdomen utan undervisnig anställer, med 
skridskoåkning om vintern, bollslagning om våren och simning in på sommaren, då likväl ganska få 
under den samma äro qvar i staden.156 

Dessa uppgifter är tillkomna flera år efter det att bad- och simförbudet för första gången ut-
färdades och det berörs icke alls i Höjers svar; han synes vara okunnig därom. Hans formu-
leringar säger mycket lite om simningens omfattning och texten synes utesluta organiserad 
simundervisning. Den grahlska simskolan nämns icke och enkätsvaren säger nog bara att simning 
av och till förekommit. Det framstår dock som rimligt att Höjers formuleringar avspeglar de 
rådande förhållandena. Bad och simning var ingenting märkvärdigt, det var något som ibland 
förekom ”in på sommaren” eller som det formulerades långt senare, i AB 1859 av Grahl, ”der ett 
uppfriskande bad erbjuder sig, har ungdomen det aldrig försakat, och lika ofelbart, måste då 
simöfningar deraf blifva en följd”. (Se ovan mellan markeringsnot 18 och 19.) Höjer säger vidare 
ingenting om den geografiska lokaliseringen av simningen, men vi måste i rimlighetens namn 
förutsätta att det är fråga om Fyrisån.  
 
 
 
Simskola vid Sandgrundet, men var låg Sandgrundet? 
 
I de texter vi hittills behandlat har vi flera gånger mött uppgifter om simskolans ursprungliga 
belägenhet, men ingen har till fullo besvarat frågan om var den egentligen låg. Till underlag för 
den fortsatta framställningen återger vi dem ånyo, och med fördel kan de numreras. Vi såg 
tidigare (UP 1858, ovan s 17) att  

(1) Simmskolan var vid dess början belägen vid det så kallade Sandgrundet å Kungsängen.  

I sitt ”korrigeringsbrev” från år 1861 till simlärare Larsson skrev Fryxell även något om saken. 
(2) Simskolan hölls då och länge efteråt söder om staden där den lilla bäcken från Eklundshof faller i 
Fyrisån.  

Eckman har senare (i US 1896, se ovan s 17) tagit fasta på Fryxells uppgift om ”den lilla bäcken 
från Eklundshof” och kombinerat den med uppgiften ur UP 1858 om ”Sandgrundet”, men 
uteslutit uppgiften om ”Sandgrundets” belägenhet, nämligen ”å Kungsängen” och han ger 
följande bestämning: 

(3) Simskolan var i början belägen vid det s. k. Sandgrundet söder om staden, där den lilla bäcken från 
Eklundshof faller ut i Fyrisån. 

Den äldsta uppgiften finns i den avskrift av Grahls brev från 1813 till Robsahm och som 
Robsahm sedan sänt till Marklin (se ovan, tre rader under markeringsnot 72). Där hette det dock 
endast att  

(4) … vid Pilen [hölls] högtidlig simpromotion 

Av texten framgår icke om med ”Pilen” avses ett för både brevskrivare och brevmottagare 
välkänt träd av släktet salix eller en – likaledes välkänd – vägvisarpil, eller något helt annat.  
 Till detta kommer ytterligare en angivelse, och den finner vi i en kungörelse från 1833 (den 
kungörelsen återges nedan å sid 119) och där talas det om  

(5)… den inwid Kongsängen tillförne warande Siminrättningens förflyttande … 

                                                             
156 RA, 1812 års uppfostringskommittés arkiv, serie E II b, vol 1 (mikrofiche). 
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Slutligen kan vi här ytterligare en gång återge formuleringen ur Fryxells svars- och tackbrev till 
Lars Fredrik Svanberg från 1863, se ovan s 37. 

(6) – endast en liten ökstock i hvilken läraren satt och hvilken för varje gång måste ros fram och 
tillbaka emellan badstället och Åslandet. 

Var låg simskolan ursprungligen? Här är det faktiskt två saker som måste klargöras. Den ena 
gäller badställets/simskolans lokalisering i Fyrisåns nord-sydliga sträckning, och om den låg vid 
den västra eller östra stranden. Rörande den första punkten har vi åtminstone ett tydligt svar, och 
det svaret motsägs icke av några andra uppgifter. (1) säger ”Sandgrundet”, (2) ”där den lilla 
bäcken från Eklundshof faller i Fyrisån” och nr (3) utgör – som tidigare nämnts – en kombination 
av (1) och (2). Den här angivna platsen är idag lätt identifierbar och motsvarar den tidigare lilla 
mynningsviken i Fyrisån vid den bäck, stundom benämnd Ruddammsbäcken, som nu går genom 
Geijersdalen, fortsätter i ett dike mellan motorcykelklubben Gjutjärns lokaler och minigolfbanan 
vid Kap och som nu genom ett betongrör under Flusterpromenaden slutligen faller ut i Fyrisån. 157 
Citat nr (4), (5) och (6) klargör på intet sätt lokaliseringen i här aktuellt avseende, och jävar ej 
heller den nyss utpekade. Det är dock att märka att nr (1) och (2) ej klargör på vilken sida – den 
västra eller östra – av Fyrisån som simskolan ursprungligen låg. Nr (3) är ej tydlig på den 
punkten men ger onekligen vid handen att det är fråga om den västra, och den tanken har de 
senare krönikörerna tagit fasta på och utvecklat vidare i US 1921 s 24, i US 1946 s 16 och i 
US 1996, s 68.  
 Att simskolan ursprungligen låg vid Sandgrundet och att Sandgrundet låg vid Rud-
dammsbäckens/Geijersdalsbäckens mynnig synes klart, men låg den på den sidan, på den västra? 
Två uppgifter, nr (1) och nr (5), talar dock om Kungsängen. Den första innehåller prepositionen å 
och den andra invid. Dessa två kan icke gärna tolkas som positionsbestämningar rörande Fyrisåns 
nord-sydliga sträckning, utan betecknar rimligtvis den sida av ån som simskolan låg vid, 
nämligen Kungsängssidan. I dylika sammanhang torde normalt även äldre källor, UP 1858 och 
kungörelsen från 1833, böra kunna tillmätas större vikt – som ju båda utpekar Kungsängen – än 
en yngre, US 1896, som faktiskt inte tydligt anger sida, men som onekligen ger den västra vid 
handen. I vart fall har de senare krönikörerna tolkat saken så. 
 Den lilla formuleringen i Fryxells svars- och tackbrev från 1863, se nr (6), om simlärarens 
besvär med att ro fram och tillbaka mellan ”badstället och Åslandet” klargör inte slutgiltigt 
simställets/simskolans plats, men med Åslandet158 förstår han rimligtvis västra sidan och ger 
absolut inte någon positionsbestämning i nord-sydlig riktning. Den tanke Fryxell sökte uttrycka i 
nr (6) torde –så ser jag saken – ha varit denna:  

(6’) – endast en liten ökstock i hvilken läraren satt och hvilken för varje gång måste ros fram och 
tillbaka emellan badstället [å Kungsängssidan] och [ej angivna ställen å västra stranden, vid] Åslandet. 

Då de tidigaste källorna, nr (1) och (5) utpekar Kungsängen, och då Fryxells brev (6) ger samma 
sida vid handen bör slutsatsen bli denna:  

                                                             
157 Den angivna platsen – i Fyrisåns nord-sydliga sträckning – framgår tydligt av Liunggrens karta (se å främre 
pärmens insida återgiven detalj) vid den där utritade lilla bäcken från ”Helsobrunn” (vid Eklundshof) och ner till 
Fyrisån. Mynningsviken är ej markerad på Liunggrens karta 1858, men finns tydligt utmärkt på detalj av Karta öfver 
Upsala Län Utgifven af Topografiska Corpsen 1850 (UUB sign Kartor Sv. Läns-  Upsala län), återgiven som bild 58 
(s 433) i Lundh, H, Uppsala stads historia, del IV (1977). Mynningsviken är år 1909 med säkerhet helt borta. Den 
framgår inte alls på en mycket detaljerad situationsplan över Kasernetablissement för Kungl. Upplands 
Infanteriregemente 1909 (KRA sign FortF ritn.lev 1969 Upplands reg. 1909) 
158 Naturnamnet Åslandet är tidigare icke känt i Uppsalasammanhang, men framstår onekligen som en av Fryxell 
myntad träffande och välfunnen benämning på området vid Fyrisåns västra strand nedströms staden. 
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 Simskolan låg ursprungligen vid Fyrisån å Kungsängssidan och mittemot Ruddamms-
bäckens/Geijersdalsbäckens utlopp. Det sist sagda utesluter naturligtvis inte att bad och simning 
av och till skett vid den västra stranden, men ”siminrättningen” – vars attiraljer vi inte alls känner 
– låg vid den östra, å Kungsängssidan. 
 Långt senare berättar Manasse, pseudonym för Knut Nyblom, i ”Uppsala är bäst” (1908) att 
de som ansåg det för långt att gå ”ända ner till Mälaren” 
 

följde åstranden söderut och lögade sig i Fyris midt emot Hospitalet, beskådade af dårarna, som togo 
sin middagspromenad i blårandiga kläder i trädgården tvärs öfver ån. Här gällde det att klara sig och 
bada slut, innan Stockholmsbåten passerade strax före klockan tre på middagen. (Sid 120, ej kurs i 
orig.) 

 
Nybloms positionsbestämning midt emot Hospitalet indikerar en plats en bra bit nedanför 
Ruddamsbäcken mynning, men formuleringen tvärs öfver ån ger vid handen att det är den västra 
stranden som avses.  
 
 
 
Bad- och simförbudet förnyas 1831 
 
Några närmare uppgifter om verksamheten vid simskolan, om badandets och simmandets 
omfattning under simsällskapets ca 20 första år finns knappast. Det enda vi känner är de 
promovendiförteckningar som samlats och återgivits i jubileumsskrifterna US 1859 och US 1896 
samt de tidigare (se ovan s 103) återgivna utdragen ur Fryxells brev och Hiertas Sjelfbiografiska 
anteckningar. 
 Den geografiska belägenheten för det i 1804 års kungörelsen nämnda ”på Kungsängen 
warande Kruthus” har heller icke kunnat fastställas och därmed även icke om simskolan – och 
rimligtvis – även promotionsplatsen legat inom det förbjudna området.  
 Oproblematisk synes dock icke badandet och simmandet i Fyrisån och verksamheten vid 
badstället/simskolan ha varit, ty det ovan relaterade bad och simförbudet har – så hävdades det år 
1831 – ”tid efter annan” förnyats men ”kommit i förgätenhet och ”wid flere tillfällen blifwit af 
lättsinnige ynglingar öfwerträdd”. Det kan nog även vara så att det inte var simmandet och 
badandet i sig som förbjudits utan det var den därmed förenade osedligheten som det gällde att 
stävja. I vart fall utfärdades år 1831 en ny kungörelse och den var införd i tidningen Corre-
spondenten den 4 juli. Den inleds med påpekandet att den flera gånger, ”tid efter annan”, 
förnyats, men att den ”kommit i förgätenhet” och ”blifwit af lättsinnige ynglingar öfwerträdd”. 

Kungörelse 
 Genom tid efter annan förnyade kungörelser har det, wid ett wite af En R:dr 32 sk. B:co blifwit  Stadens 
Innewånare förbjudet, att å något ställe i Åen mellan Tegelbruket och det på Kungsängen warande 
Kruthus, anställa badning eller simning; men som denna till bibehållande af sedlighet och anständighet 
utfärdade författning synes åter hafwa kommit i förgätenhet, och redan wid flere tillfällen blifwit af 
lättsinnige ynglingar öfwerträdd; Alltså har Rector och Senatus Academicus samt Magistraten funnit sig 
föranlåtne härmed ytterligare förnya ofwanberörde stadgade wite En R:d 32 sk. B:co, hwartill således den 
eller de skola anses förfallne, som hädanefter beträdes med den osedlighet, att inom ofwannämnda ställen 
i den genom Staden löpande Ån anställa badning eller simning; Öfwer efterlefnaden häraf skall det åligga 
Stadens Fiskal, Waktmästare och Uppsyningsmän, att hafwa inseende          
 Upsala den 2 julii 1831                      
 Rector och Senatus Academicus                    
 samt Borgmästare och Råd 
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Läst efter bokstaven var det som förbjöds att ”att anställa badning eller simnig”, men om vi ser 
till det uttalade syftet med förordningen gällde det ”bibehållande av sedlighet och anständighet” 
och i kungörelsen talas det vidare om ”den osedlighet” – så kan texten med fördel läsas – som 
med nödvändighet var förenad med att ”i den genom Staden löpande Ån anställa badning eller 
simning”. 
 Det angivna geografiska området, från ”Tegelwreten utom Svartbäckstullen” (1804) eller från 
”Tegelbruket” (1831) och till Kruthuset på Kungsängen kan nu icke exakt fastställas. Uppströms 
staden bör gränsen ha gått vid endera av de tegelbruk som finns utmärkta på Liunggrens karta 
från 1858. (Se ”Gamla Tegelbruket” resp ”Tegelbruk”, å främre pärmens insida återgiven detalj.) 
Nedströms staden har inget kruthus på Kungsängen nu kunnat identifieras och vi måste då tyvärr 
konstatera att vi inte med säkerhet kan avgöra om simskolans ursprungliga plats låg inom eller 
utanför det simförbjudna området. Det finns detaljer – som vi strax ska beröra – som pekar i båda 
riktningarna.  
 
 
 
Kanonskott till sedlighetens upprätthållande 1831 
 
Av allt att döma ländade icke heller 1831 års första kungörelse (2 juli) till strikt efterrättelse, ty 
drygt en månad senare, den 8 augusti 1831 dagtecknades, och strax därefter, den 15 augusti, 
infördes i samma tidning, under rubriken Lokala Underrättelser, följande Kungörelse:  
 

Tid efter annan och sednast den 2 Julii innewarande år, [1831] hafwa Rector och Senatus Academicus 
samt Borgmästare och Råd, genom utfärdad Kungörelse, wid ett wite af En Rdr 32 sk Banko, förbjudit 
Stadens Innewånare att å något ställe i Ån, emellan Tegelbruket och det på Kungsängen warande 
Kruthus, anställa badning eller simning. Jemte ytterligare förnyande af denna, till bibehållande af 
sedlighet och anständighet utfärdade författning, hafwa Rector och Senatus Academicus samt 
Borgmästare och Råd, af förekomne skäl, funnit sig föranlåtne desslikes erindra, om oanständigheten 
uti det af oeftertänksamma ynglingar någon gång försvorda tilltag, dels att under Ångfartygets 
framfart i Åen der anställa badning och simning, dels ock att på stränderna derunder wisa sig blottade 
till den grad, att det wäckt och måste wäcka allmän förargelse hos de å Ångfartyget warande 
passagerare; Och warder nu förutmämnde wite utsträckt, äfwen till det fall, då någon i sistberörde 
hänseende sig förgår; Warandes den anstallt fogad, att till wäckelse och warning wid Ångfartygets 
annalkande, från nämnde fartyg twå Kanonskott lossas wid dess ankomst straxt nedanföre den wid 
Ulltuna Kungsgård belägna Windbrygga, och wid hwilken tid de i Åen badande och simmande straxt 
derutur böra sig begifwa och deras kläder påtaga.  Stadens Fiskal, samt Police och Stadebetjente 
åligger det, att häröfwer hålla alfwarlig hand.   Upsala den 8 augusti 1831        
               Rector och senatus           
              samt Borgmästare och råd 

 
Det i 1804 års kungörelse angivna området ”emellan Tegelwreten … och Kruthuset på 
Kongsängen” synes vara detsamma som avses i de tvenne versionerna från 1831, låt vara att de 
senare talar om ”Tegelbruket”. I de senare saknas vidare argumentationen om "förfördelande" 
(grumling) och borta är även formuleringen om "Swinkreaturens nedderivande och twättande". 
Nu, år 1831, verkar saken främst gälla "bibehållande af sedlighet och anständighet" och nu står 
det klart att det är verksamheten vid badplatsen/simskolan som avses även om detta icke direkt 
framgår. Det står även klart att simande och badande i Fyrisån är tillåtet. Det är alltså inte 
badandet och simmandet i sig som förbjuds utan det det gällde var att ”vid Ångfartygets an-
nalkande” skulle de ”i Åen badande och simmande derutur … sig begifwa och deras kläder på-
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taga”. Badande och simmande var tillåtet – så måste kungörelsen förstås – men icke då ångbåten 
passerade, och då även icke att ”på stränderna … wisa sig blottade till den grad, att det wäckt och 
måste wäcka allmän förargelse hos de å Ångfartyget warande passagerare”. 
 Lösningen, att med två kanonskott meddela ångfartygets ankomst, och därigenom även med-
dela att ”de i Åen badande och simmande strax derutur böra sig begifwa och deras kläder påtaga” 
klargör dock icke frågan om badplatsen/simskolan låg inom det förbjudna området eller ej. Det 
klargör ej heller om bad och simförbudet i praktiken endast avsåg den med badandet och 
simmandet då normalt förenade osedligheten – dvs att visa sig naken – eller om det var badandet 
och simmandet i sig som förbjudits. Kungörelsens inledande mening (”förbjudit … badande eller 
simning”) tyder på totalförbud, medan resten av kungörelsens text tyder på att det var osed-
ligheten det gällde att stävja.  
 
 
Siminrättningen flyttas av sedlighetsskäl 
 
Lösningen från den 8 augusti 1831, att via kanonskott bibehålla sedlighet och anständighet vid 
badandet och simmandet vid ångfartygets passerade fungerade av allt att döma inte tillfreds-
ställande. Vi vet inte hur mycket det sköts och om det överhuvudtaget bötfälldes; inget enda 
ingripande vid badstället eller annorstädes från der rättsvårdande instanserna är känt före 1834 (se 
nedan s XX). Dock synes saken – ”sedlighet[ens] och anständighetens fordringar” – ha varit av 
den digniteten att radikala åtgärder måste till. Badplatsen/simskolan, eller som man nu 
formulerade sig Siminrättningen, måste flyttas till ett ångbåtsfritt ställe. Så här löstes saken och 
meddelande därom finner vi den 11 juli 1833, under lokala underrättelserna i Correspondenten. 
 

Kungörelse .                       
 Sedan,  med hänseende  t i l l  sed l ighet  och  ans tändighetens  fordr ingar ,  ans ta l t  
b l i fwi t  fogad,  om den  inwid  Kongsängen t i l l förne  warande  S iminrät tn ingens159 för-
f ly t tande  t i l l  e t t  s tä l le  i  Åen  norr  om S taden;  så  hafwa i  enahanda a fs ik t  Rec tor  
och  Senatus  Akademicus  samt  Borgmästare  och  Råd ak ta t  nödig t  s tadga e t t  wi te  a f  
1  Rdr  32  sk  B:co ,  hwart i l l  den  gör  s ig  för fa l len ,  som någonstädes  i  åen  söder  om 
länets  Inwal id-  och  Correk t ionshus  ans tä l ler  badning  e l ler  s imning .  . . .      
    Upsala  den  9  Ju l i  1833.                    
  Rec tor  och  senatus  Academicus                   
       samt                       
    Borgmästare  och  råd   

 
”Sedlighet[ens] och anständighetens fordringar” är fortfarande centrala och det förbjudna 
området har nu ändrats till ”någonstädes i åen söder om länets Inwalid- och Correktionshus”160 
och till norr därom flyttades ”siminrättningen”.161 
 

* 
 
Upsala Simsällskaps krönikörer har något berört denna flyttning. Eckman (i US 1896, s 4–5) 
skriver: "Förnämligast till följd af den tilltagande ångbåtstrafiken flyttades simskolan 1834162 till 
                                                             
159 Även här talas det om Kungsängen, men siminrättningens placering anges nu med prepositionen invid.  
160 Se Invalid och Correktions Inrättning å Liunggrens karta, återgiven å främre pärmens insida ska den tas in?. 
161 Ordet siminrättning ger vid handen att det inte bara var fråga om en badstrand, men vad? Fryxells brev talar om 
brygga och två stånd, men om det vid den här tiden, 1830-talet, tillkommit något ytterligare vet vi icke. 
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Svartbäcksån163 ofvan Invalidhuset [se not 160] vid den s. k. Lerviken." Einar Karsvik har 50 år 
senare, i Årsboken Uppland 1946 (s 122) broderat ut texten enligt följande: 

Den ökande ångbåtstrafiken blev emellertid besvärlig för de badande och simundervisningen flyttades 
till en plats norr om själva staden, till den så kallade Lerviken, just där det nuvarande Fyrisbadet ligger. 

Eckmans och Karsviks formuleringar ger vid handen att det var ångbåtstrafiken som störde 
simskolan, och den tanken har Atti Larfors tagit fasta på och utvecklat ytterligare 50 år senare i 
US 1996, s 68. 164 

Den alltmer omfattande ångbåtstrafiken gjorde det slutligen omöjligt för sällskapet att på ett 
tillfredsställande sätt bedriva simundervisning. En förflyttning till ostörda vatten torde med största 
sannolikhet ha varit oundviklig. 

De här ovan (från 1831 och 1833) återgivna kungörelserna ger dock vid handen att det var det 
omvända förhållandet som gällde. Det var inte ångbåtarna som störde simskolan utan det var 
simmarna och badarna som störde ångbåtstrafikens passagerare, och att flyttningen var ett sätt att 
komma till rätta med den därmed förenade "osedligheten". Även andra faktorer (se t ex not 164) 
kan självfallet ha inverkat. 
 
 
 
Den första refererade promotionen i Uppsala år 1833 
 
På något sätt måste dock 1833 års generella bad- och simsförbud söder om "länets Invalid- och 
Correktionshus" ha dispenserats ty detta år hölls en simpromotion i centrala delarna av staden, i 
Fyrisån och ungefär där saluhallen nu är belägen. Rimligtvis förhåller det sig så att Fyrisåns bad- 
och simförbud primärt var ett sätt att slå vakt om sedligheten, men att nu, vid 1833 års promotion, 
var de simmande och badande, som tidningen skriver, anständigt ”halfklädda” och därigenom var 
saken acceptabel. Correspondenten (nr 125) ger följande beskrivning av det hela: 

Upsala, 27 Aug.                                          
I går firade härvarande Simsällskap sin årshögtid, efter wanligheten med en Sim-Magister-Promotion, 
hwarwid Hr Professoren, R. N. O.  J. Bredman, under Sällskapets Direktor, Hr Dokt. och Profess. samt 
L. N. O.165  J. Svanbergs frånvaro, för "utmärkt, berömlig och godkänd" skicklighet i simkonsten 
lemnade den Större belöningen (en eklöfs-krans) åt följande Sju Herrar Studerande166:ska noten tas 
bort?? [namnlista med nationsangivelser] Den gröna platsen till wenster nedanför Stadens norra färja167 

                                                                                                                                                                                                     
162 Eckmans årtal 1834 rimmar vidare illa med kungörelsens årtal. 
163 Markeringsnot. 
164 En helt annan anledning till flyttningen anger Leif Forslund i Uppsala i gamla vykort, s 74: ”I och med att staden 
växte så ökade också utsläppen i ån och för att få bättre badvatten så flyttade man till strax söder om Haglunds bro. 
Där byggdes stadens första simbadhus.” Parentetiskt kan nämnas att det flytande badhuset byggdes vid S:t Eriks torg, 
ungefär där Saluhallen nu ligger, och bogserades upp till en ej helt säkerställde plats vid det ställe där Haglunds bro 
en gång låg. (Det ursprungliga och vackra fackverket till Haglunds bro står nu och rostar under Kungsängsledsbron, 
och på ”Skolgatsbron” över Fyrisån har man sedan några år tillbaka en hiskeligt ful överbyggnad som dock – på 
långt håll – påminner om Haglunds.) 
165 Bredman var R N O, dvs riddare av Nordestjerneorden, medan Svanberg var L N O, ledamot av samma orden. 
166 Frågan om i vad mån Upsala Simsällskap initialt var ett simsällskap av och för den studerande corpsens eller ett 
för hela Uppsalas befolkning, har något berörts tidigare. Den här formuleringen ger vid handen att promoverandet 
främst var en studentföreteelse. Det kan vidare nämnas att just detta år, 1833, i Correspondenten (nr 61) inflöt en 
från Örebro Tidning hämtad insändare som hävdar att "Wäl finnas Simskolor inrättade, men icke af den beskaffen-
het, att de åsyfta förmon för Arbetsklassen, som af dylika är mest i behof, såsom i och för sina yrken för olyckshän-
delser mer blottställd än andra." 
167 Stadens norra färja gick fram till 1846, då Jernbron byggdes, där S:t Olofsbron nu ligger. 
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utgjorde lokalen för denna simhögtid. Då den nu firades första gången nästan i medelpunkten af staden 
och gynnades af en regnfri ehuru något kulen wäderlek, var det ej underligt att en stor menniskomängd 
af högre och lägre klasser tillströmmade. De täflande, halfklädda såsom öfligt i hwitt med gröna skärp, 
gjorde - en del med mycken skicklighet - sina simkonster, evolutioner, dykningar o. s. v. till 
åskådarnas stora förlustelse och någon gång häpnad. Likasom vid lagerkröningen, tilldelad för den 
styrka och behändighet, med hwilken ynglingen nedstigit i djupet af wettenskapen, helsades äfwen här 
kransen af kanonernas dunder. De sålunda smyckade fattade hwarandras händer, trampade watten och 
dansade i ring, samt slöto högtiden med ett lifligt hurrande. - Hedersrummen vid denna promotion 
sägas ha tillfallit Herr G. F. Lindgren, såsom Primus, och Herr M. G. Lené, Ultimus. Att ej wid denna, 
likasom wid filosofiska promotionen, något tal hålles till Damerne, förundrar oss. Nitet att, när tillfälle 
yppas, wara till de Skönas tjenst äfwen på den wåta wågen - årstidens och omgifningens behag, - så 
många älskwärda personers närvaro, - slutligen sällsamheten af en i wattnet trampande Orator, - allt 
tyckes böra lifwa inbillningskraften till en lycklig produktion.  

Det vi här ovan sett är den äldsta någotsånär detaljerade promotionsbeskrivningen vi känner från 
Uppsala. Somligt, t ex platsen, är nyheter men mycket torde vara, som det heter i tidningen, "efter 
wanligheten", men hur ”wanligheten” såg ut upplyser oss artikeln mycket lite om och i flera 
avseenden reser den fler frågor än den besvarar: Tävlande?, halvklädda?, simkonster?, evo-
lutioner?, och dykningar?. Uppgiften om ”lagerkröning” torde vidare vara felaktig.  
 Som framgår av det följande kom det att dröja ytterligare 25 år innan en mera fyllig 
beskrivning av en uppsaliensisk simpromotion såg dagens ljus. 
 
 
Två simskolor och två simställen 
 
Rörande simundervisningens organisatoriska sida finns endast spridda, svårtolkade och ofull-
ständiga uppgifter. Eckman hävdar, i US 1896, sid v, att ”1840–1844 existerade de s. k Upsala 
Nya Simsällskap vid sidan av det gamla. Lärare var der Pehr Wilh. Holm, efter hvilkens död 
1844 Sällskapet upplöstes.” För år 1840 upptar US 1896 två promotioner. Vid den ena var 
Svanberg promotor och vid den andra hette det att Svanberg ”genom Professorn och Ridd. Elias 
Fries” lämnade belöningarna. Den första vid Upsala Simsällskaps årshögtid den 26 augusti och 
där H. Aminson anges som ”Sällskapets Sekret. och Lärare i Simkonsten”. Den andra några dagar 
senare, den 30 augusti vid Upsala Nya Simsällskaps årshögtid där P. W. Holm anges med titeln 
”Lärare vid Nya Siminrättningen”. Några ytterligare uppgifter om Upsala Nya Simsällskap och 
Nya Siminrättning har ej stått att få, och saken kompliceras av att för år 1842 noteras (i US 1896) 
en promotion vid Upsala simsällskaps årshögtid, förrättad av Svanberg, där P. Holm endast anges 
som ”Simlärare”. Sammanställningen över simlärare (i US 1896, sid v–vi) anger för år 1839 Pehr 
Wilh. Holm (men ingen promotion detta år), för år 1840 H. Aminson. För åren (1840-1844) 
anges, inom parentestecken Pehr Wilh. Holm som Nya Simsällskapets Simlärare. För år 1841 
anges Joh. Sandström som [gamla] simsällskapets simlärare och i promovendiförteckningen för 
detta år noteras han som ”Sällskapets Sekret. och lärare i Simkonsten”. För åren 1842–1843 
anges G. A. V. Ehrengranat som (gamla) simsällskapets simlärare men hans namn finns endast 
under 1843 års promovendiförteckning. Det har ej kunnat klargöras om vi här har att göra med 
felaktiga, ofullständiga eller överdrivna uppgifter, eller om simskola bedrivits alla år men 
promotioner endast vissa.  
 Ytterligare uppgifter om en simskola finns vidare i ett brev, (nu i Upsala Simsällskaps arkiv i 
folkrörelsearkivets lokaler) dagtecknat den 11 juni 1896, adresserat till ”Herr Simläraren i 
Upsala” och nedan återgivet å sid 144.  
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 Sommaren 1835 (36?) uppreste förre hökaren O. Holm, Domtrappshuset, nu Johansonska kötthandeln 
ett salustånd bortom Invaliden och började där öppna en simskola i hvilken han erbjöd folkskolans 
gossar fri undervisning. 

 
Som synes är brevskrivaren något oklar rörande denna simskolas startår, och vi vet inte om han 
avser samma som Eckman något sökt göra reda för eller om vi här har att göra med ytterligare en, 
eller om uppgiften är ogrundad. Här talas det om ”hökaren O. Holm”. I Eckmans farmställning 
mötte vi ”Pehr Wilh. Holm” och ”P. Holm”. Det har ej kunnat klargöras om det är fråga om 
skriv- eller minnesfel eller om de olika herrar Holm som här omtalats är en och samma person 
eller om det t ex är fråga om far och son eller något helt annat. 
 För år 1834 redovisar US 1896 två promotioner, den 30 juli och den 13 augusti, men båda 
anges vid Upsala (gamla) Simsällskap, och med Svanberg som promotor, och med Elis Em. 
Bruzelius som simlärare. Det har ej kunnat klargöras om Upsala (gamla) Simsällskap detta år 
verkligen höll två promotioner eller om Eckman till den delen lämnat felaktiga uppgifter. Dock 
synes det klart att det under några år fanns två – kanske fler – simskolor i Uppsala, och att 
Svanberg – åtminstone år 1840 – anges (se US 1896 s 16–17) vid både Upsala (gamla) och Nya 
Simsällskaps promotioner. Detaljerade uppgifter saknas om var dessa simskolor bedrev sin 
verksamhet; brevskrivaren talar om ”bortom invaliden” och om ”Sandgrundet – där studenterna 
hade sin simskola”.  
 Förekomsten av två simskolor synes icke ha varit helt oproblematisk. År 1839 utfärdades 
nämligen följande kungörelse som stod att läsa i tidningen Correspondenten, nr 57, den 13 juli 
1839. 

Kungörelse. 
Sedan Kongl. Maj:ts respektive Befalningshafwande i Länet, af förekomne skäl, funnit sig böra tillåta 
Sim-Inrättningens återflyttande till det ställe i Fyrisån, söder om staden, hwarest badning förr warit 
medgifwen, stadgar Rector och Senatus Academicus samt Borgmästare och Råd, i öfwerensstämmelse 
med de af Kongl. Maj:ts wälbemäldte Befallningshafwande, wid berörde inrättnings fästade willkor, 
det må, wid 3 Rdr 16 sk. Banko vite, ingen badning eller simning, hwarken af Simsällskapets ledamö-
ter168 eller någon annan person, eho den wara må, företagas under de tider af dagen då Ångfartygen 
wanligen passera, eler imellan klockan 7 och 9 förmiddagarne samt imellan 2 och 5 eftermiddagarne; 
kommandes i öfrigt det allmänna förbudet emot bad och simmande på något ställe uti Fyris ån mellan 
Stadens Tegelbruk och det på Kungsängen warande kruthus, under hwad tid som häldst af dygnet, att 
tjena till ofelbar efterlefnad, si, att den som deremot sig förbryter, gör sig till enahanda böter förfallen. 
Åliggandes det stadens Fiskal samt Polis- och Stadsbetjente, att häröfwer hålla allwarlig tillsyn och 
förbrytaren till laga answar skyndsamt befordra. 

Upsala den 29 Juni1839 
Rector och Senatus Academicus 

samt 
Borgmästare och Råd. 

Texten reser åtskilliga frågor: Vi vet inte vilka de ”förekomne skäl” varit som föranlett lands-
hövdingens ingripande. Vi vet inte heller om det är Upsala Nya eller Uppsala [gamla] 
Simsällskaps siminrättning som avses, men formuleringen om ”återflyttande” ger det senare vid 
handen. Det är inte heller givet att vi med fog kan tala om (gamla eller nya) Simsällskapets  (med 
betonat genetiv-s) siminrättning. Huvudmannaskapet/äganderätten – om man nu överhuvudtaget 
kan tala om sådant – till siminrättningen (eller kanske siminrättningarna) är inte alls klargjord.  
                                                             
168 Textens formulering ”Simsällskapets ledamöter” ger onekligen vid handen att det vid denna tid var fråga om ett 
sällskap av simmare. Några ytterligare uppgifter som tyder på förekomsten av ett sådan har icke påträffats. Saken 
diskuteras något i avsnittet ”Vilka var Upsala Simsällskaps herrar ledamöter?”, nedan s 127. I not 208 talas det även 
om ”ledamöter af 1838 års simsällskap” men detta bör ha varit en ytterst kortvarig sammanslutning. 



 127 

 
 
 
Simförbudens gänser 
 
Kungörelsen från 1839 talar dock om ”det ställe i Fyrisån, söder om staden, hwarest badning 
förr warit medgifwen” och fråga uppstår då hur detta skall tolkas och hur den uppgiften kan 
sammanlänkas med uppgifterna om ”det generella simförbudet” ner till ”det på Kungsängen 
warande kruthus”. (Flera gånger tidigare har det ju framhållits att det ej gått att klargöra om 
simskolans ursprungliga plats, vid Geijersdalbäckens/Ruddammsbäckens utlopp, legat innanför 
eller utanför det ”simförbjudna” området och var det mångomvittnade kruthuset låg.) Det står 
dock klart att badning ”förr varit medgifwen” vid något – ej angivet, men då rimligtvis mitt emot 
nyss nämnt utlopp beläget – ställe ”i Fyrisån söder om staden”. Frågorna kan ej slutgiltigt 
besvaras, men en långt senare, år 1858, utfärdad kungörelsen (se nedan s xx) kan möjligtvis lösa 
en del av frågorna. 

I hufvudsaklig öfverensstämmelse med äldre påbud, som härigenom upphäfvas, varder, vid vite af två 
till fem riksdaler riksmynt, förbjudet, att, från klockan sex förmiddagen tillklockan tio eftermiddagen, 
utom hus afklädd bada i Fyrisån mellan f.d. Länets Invalidhus samt sydliga gränsen af Kongl 
Akademiens humlegårdar 

Under förutsättning – och formuleringen ”huvudsaklig öfverensstämmelse med äldre påbud” ger 
onekligen detta vid handen – att sydgränsen här, år 1858, är densamma som tidigare, dvs att 
kruthuset och ”sydliga gränsen af Kongl. Akademiens humlegårdar” avser samma ställe i 
Fyrisåns nord-sydliga sträckning, bör gränsen för bad- och simförbudet i Fyrisån nu kunna 
fastställas. Kungörelsens formulering ”Kongl. Akademiens humlegårdar” torde avse det område 
som Liunggren å sin karta 1858 betecknat som ”Kong. Academiens”. (Se å främre pärmens 
insida återgiven detalj.) Om denna bestämning är korrekt följer att Upsala Simsällskaps simskola 
och promotionsplats under många år legat inom det i princip simförbjudna området.  
 Att badning och simning i praktiken där varit tillåten framgår indirekt av kanonskottskungö-
relsen från 1831 där det talas om att vid ångbåtens annalkande ”de i Åen badande och simmande 
strax derutur böra sig begifwa och deras kläder påtaga”. Någon explicit undantagsbestämmelse 
har dock icke kunnat påvisas utöver texten i kungörelsen från den 29 juni 1839 där det ordas om 
”det ställe söder om staden, hwarest badning förr varit tillåten”. Vi har tidigare sett att bad och 
simning  – åtminstone undantagsvis – varit tillåten i stadens centrala delar, ty åren 1833 och 1834 
– kanske fler – berättas det om simpromotioner vid dammbordet, men därvid var de badande, 
som framgår av 1833 års tidningstext, anständigt ”halfklädda”. 
 
 
 
Böter eller fängelse på vatten och bröd för bad i Fyrisån 
 
Fyrisåns bad och simförbud har tidigare flera gånger behandlats, och vi har därvid även berört 
frågan om förbudet gällde badandet och simmandet i sig, eller om det primärt gällde att med ett 
sådant förbud slå vakt om sedligheten. Åtskilligt av det som anförts talar för det senare 
alternativet. I kungörelserna har det även – som vi sett – flera gånger påpekats att överträdelser 
förekommit, men har överträdelserna beivrats? Ja, men endast vid två kända tillfällen har de rätts-
vårdande instanserna aktualiserat saken och utfärdat domar, och då gällde det badande i stadens 
centrala delar. Den följande framställningen bygger i huvudsak på excerpter ur Uppsala kämnärs-
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rätts dombok i brottsmål, som förre borgmästaren Frey Björlingsson välvilligt ställt till mitt 
förfogande. Björlingsson har vidare moderniserat källornas stavning och han har även meddelat 
mig att han är ”ganska säker” på att följande två ”badförbudsdomar” är de enda som av kämnärs-
rätten utfärdats i Uppsala.  

1834 d. 1.7 § 100. Stadsvaktmästaren S. G. Winberg ./. gatuläggaren Olof Söderberg och f. matrosen 
R. E. Haglund, om ansvar för att de, efter vad de inför protokollet nu själva erkände, onsdagseftermid 
dagen den 25 sistlidne juni badat i ån här i staden mellan Dombron och Nybron. De ålades böta 
vardera 1 rdr 32 sk banko.  
1842 den 17.6  T.f. stadsfiskalen J. O. Barde ./. svarvaregeställen Anton Nyberg, om ansvar för det han 
söndagen den 5 juni på e.m. badat i Fyrisån vid Nybron samt vid tillfället varit av starka drycker 
överlastad och med otidighet överfallit stadsvaktmästaren Thunwall.          
 Nyberg medgav att han ifrågavarande dag mellan 1 och 2 badat å det ställe åklagaren uppgivit men 
varit i okunnighet därom att sådant är förbjudet. Nyberg vidgick även åtalet för fylleri samt av 
förhastande kallat Thunvall något föraktligt ord. Nyberg förklarade att därest han icke varit rusig det 
troligen icke fallit honom in att sådär mitt i staden företaga badning men påstod att han, som endast 
vistats sex veckor i staden icke kände Thunwall eller dess egenskap av vaktmästare.      
  Thunwall upplyste att han, efter erhållen kännedom om det opassande i hans uppförande, hade 
denne, som synes överlastad av starka drycker, blivit otidig, ehuru Thunwall upplyste honom om den 
befattning han innehar.                       
  Nybergs arbetsgivare, svarvaren Fröman, vitsordade Nybergs uppgift därom att han endast sex 
veckor varit här i staden.                       
  Åklagaren förevisade ett exemplar av den här i staden utkommande tidningen Correspondenten för 
den 15:e denna månad, varigenom i överensstämmelse med äldre påbud samt herr Landshövdingens 
med Magistratens nämnda dag fattade beslut vid vite av 3 1/3 rdr banko blivit förbjudet att i Fyrisån 
söder om första Kålsängslandet utom Svartbäckstullen bada annorstädes än inom, och med iakttagande 
av särskilda föreskrivna villkor, tätt intill badhuset, och yrkade åklagaren att detta vite måtte tillämpas. 
 Kämnärsrätten ålade åklagaren att förete bevis om att nämnda kungörelse blivit i stadens domkyrka 
behörigen uppläst.                        
  1842 den 28 juni. Åklagaren företedde bevis att kungörelsen av den 14 april blivit i domkyrkan 
uppläst den 26 juni samt företedde en av Rector och senatus academicus samt Borgmästare och råd den 
29 juni 1839 utfärdad kungörelse, som enligt åtecknat bevis blivit uppläst i domkyrkan den 19 juli 
1840 och varuti stadgats vite mot all badning i Fyrisån mellan stadens tegelbruk och det på 
Kungsängen varande kruthus.                     
  Utslag. Rätten dömde Nyberg för de åtalade gärningarna inklusive sabbatsbot att böta 10 rdr 
32 skilling banko eller 7 dagars fängelse vid vatten och bröd samt för vitesboten därefter 8 dagars 
enkelt fängelse. 

 
* 

 
 Ytterligare ett fall är omvittnat, men ej belagt. Manasse, pseudonym för Knut Nyblom berättar 
mångordigt och kåserande i ”Upsala är bäst” (1908, s 120–122) om en ”känd universitetslärare” 
som ”badade gratis” mitt emot hospitalet då ”plötsligt ångaren ’Uppsala’ , fullsatt med turister … 
är på uppgående till sta’n”. Han kröp in i vassen, men ”allteftersom ångaren nalkades och 
propellern sög bugade sig vassen … och där stod nu … en af universitetets äldre och den tidens 
kanske mest kände professorer” [naken]. Nyblom avslutar sin sedelärande framställning så här: 

Sorgligt nog fick professorn – gratisbadaren – ekonomen – böta för förargelseväckande uppträdande, 
hvilket kostade honom mer än en hel sommarsäsongbiljett … i … badhuset, där han också sedermera 
mycket ordentligt hamnade … . 
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Så här såg det ut i Uppsala när man år 1802 förbjöd ”alt sådant badande och simmande och 
swinkreaturens neddrivande och avtvättande i åen”. Några simmare finns ej avbildade, men på 
denna gravyr av J F Martin syns några svinkreatur samtidigt som man på tre olika ställen häm-
tar vatten. Det var även här som Söderberg och Haglund 1834, och Nyberg 1842 badade och 
bötfälldes. (Rörande broarna och vattnenhämtningsstället ”Smäcken”, se Wahlberg, Mats, 
Uppsalas gatunamn, s 52 och 115, samt – med avvikande uppgifter – Liljeroth m fl, Ett bildverk 
om Uppsala s 61.) 
 
 
 
Vilka var Upsala Simmsällskaps Herrar Ledamöter  
 
Vi har tidigare flera gånger berört frågan om vad Upsala Simsällskap initialt var, och därvid 
kommit fram till att det främst, och rimligtvis uteslutande, varit en stödorganisation åt simskolan 
och att en central uppgift vidare varit att ordna simskoleavslutningarna/promotionerna. Vilka 
roller spelade då – och längre fram – fram simsällskapets medlemmar och de kända titel-
innehavarna "direktor", "sekreterare" och "lärare i simkonsten". Då Upsala Simsällskaps arkiv till 
största delen gått förlorat – eller knappast alls bildats – och då inga samtida berättelser synes stå 
att få måste vi lita till de ytterst få notiser som bevarats. På oklara grunder och på sedvanligt 
Svanberg-framhållande maner skrev Fredrik Lundberg i US 1921, s 24: 
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Under hela sin långa livstid var Professor Svanberg den ledande kraften inom sällskapet; han tillsatte 
lärare, vartill vanligen utsågos promoverade studenter, och övervakade det hela. Själv förrättade han 
ock promotionerna utom vid tillfälliga förhinder. Så Tjänstgjorde under hans frånvaro såsom pro-
motor169 åren 1829 och 1830 professor N. J. Sillén, 1833 och 1844 professor J. Bredman, 1846 E. A. 
Schröder. 

 
Något förenklat har Upsala simsällskaps tidigaste historia beskrivits som en fåmansteater. En 
livstidsutsedd Direktor (under lång tid Svanberg) samt diverse Sekreterare och Lärare i sim-
konsten170 som kommit och gått, samt självfallet, elever som även de kommit och gått. Av dessa 
har några senare blivit simlärare, både i Uppsala och annorstädes. Men här kan ånyo ett par 
frågor ställas: För det första, är den ovan skisserade och hos Fredrik Lundberg koncist formu-
lerade sammanfattningen av Svanbergs centrala roll korrekt och har den stöd i några källor? Och 
för det andra, har det vid sidan av Simsällskapet-som-simskole-och-promotions-administratör, 
även funnits ett sällskap av simmare? Den första frågan måste vi lämna obesvarad då källorna 
knappast alls lämnar några tillförlitliga upplysningar om Svanbergs göranden och låtanden, men 
rörande den andra kan ett fåtal påträffade uppgifter anföras, och de ger vid handen att den frågan 
måste besvaras med ett Nej. 
 Tidningen Correspondenten hade den 28 maj 1834 följande lilla annons, under rubriken 
Diverse. 
 

Upsala S immsäl lskaps  Herrar  Ledamöter  behagade sammanträda på Österbergs Källare 
Torsdagen den 29 Maji 1834 kl. 3 eft. midd. 

 
Inga som helst uppgifter finns bevarade om vad som avhandlades på Österbergs Källare den 
29 maj, men att det skulle vara fråga om ett sällskap av simmare som sammanträdde framstår 
som föga troligt. Rimligtvis gällde sammanträdet simskolan, ty en vecka senare, den 4 juni (och 
med upprepning den 7 juni) meddelades i samma tidning att: 
 

Simmöfningarne  börjas i dag onsdag den 4 juni emellan kl. 11 och 1 förmiddagarne samt 
6 och 7 eft. m. och fortfara hela sommaren på det nya simstället utom Swartbäckstullen; de som wilja 
lära sig simma kunna derstädes anmäla sig. 

 
Hur simundervisningen förlöpte vet vi inte, men i samma tidning, den 23 juli, kallades Upsala 
Simsällskaps ledamöter igen till sammanträde. 
 

Upsala Simsällskap behagade mangrant samlas på Schylanders källare i dag, kl 4 för att överlägga 
om diverse angelägenheter. 

 
Ordet mangrant ger vid handen att det inte kan ha varit så särdeles många, men samtidigt tyder 
kallelseformen – en annons – på att en budkavle eller att personliga kallelser ej var att räkna med. 
Rimligtvis var Upsala Simmsällskaps Herrar Ledamöter  inte en väldefinierad krets utan 
annonsen riktade sig till dem som kände sig kallade. Vilka annonsens ”diverse angelägenheter” 

                                                             
169 I den här uppräkningen har Fredrik Lundberg tappat bort den ena av de två promotionerna 1840 som Elias Fries 
stod för, samt den 1842 som Gabriel Marklin förrättade. Här borde det kanske också ha nämnts att under Svanbergs 
fyra sista levnadsår 1847–50 blev det inga promotioner. 
170 Dessa två funktioner har t o m 1859 och Hellstén varit samlade under samma hatt. Om så verkligen varit fallet 
eller om det bara är fråga om en konventionell skrivning berörs något i det följande. 
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var framgår inte heller, men av allt att döma var det fråga om förberedelser för detta års sim-
promotion, ty denna kungjordes en vecka senare under rubriken ”Diverse” i Correspondenten, 
den 30 juli. 
 

Upsala Simsällskap firar sin Årshögtid idag Onsdagen kl. 3 eft. m. – Lokalen är emellan Stadens 
Norra Färja samt Dambordet. 

 
Och, ett par dagar senare, den 2 augusti 1834, inflöt i samma tidning följande redogörelse från 
detta års simpromotion i Uppsala. 
 

  Upsala S imsäl lskap  firade sistl. Onsdag sin Wanliga årshögtid, då 8 Sim-studerande wunno 
Magister-kransen. Hedersrummen tillföllo Hr Charles Dickson, Stud. af härwarande Götheborgs 
Nation,171  samt Hr Baron C. Leonard Reuterskiöld, af Stockholms Nation. De öfrige Magistrarne 
woro: [Se namnlista i t ex US 1896, s 13] Lokalen var, liksom förl. år, mellan Dambordet och Stadens 
norra färja, med den skillnad att Trampolin172 denna gång sågs utbygd ifrån St. Eriks Torg. – Efter 
aflagda mästerprof i den så nyttiga som nöjsamma Sim-wettenskapen, - stupningar med eller utan Volt 
från Trampolinens höjd till Fyris-djupet, dykningar med upphämtningar af bottensten o. m. dyl. – 
eröfrades kransen under ideligt sträfwande längs den wåta Parnassen. – Simsällskapets wördade 
Direktor, och fordom en Föresyn i konsten, Hr Profess. och L. N. O. Doktor J. Svanberg var detta år i 
tillfälle att, på en båt i Fyris-ån, personligen hedra dagen såsom Promotor. Äfwen i år uteblef icke de 
Bekransades hurrande segerrop, – inbördes uppmuntringar, utan twifwel till högre (eller djupare) 
virtuositet i konsten. Kanonskott i flere omgångar, och Kongl. Uplands Regementsmusik, intonerade 
esomoftast till högtidens förherrligande. Gynnad af den wackra wäderleken, bewistades festen af en 
stor mängd åskådare och åskådarinnor. Om afton war i Gamla botaniska Trädgårdens f. d. Orangeri-
salong, nu sedan flere år Östgötha Nationssal, en Bal arrangerad, till hwilken wid pass 60 Damer 
woro inbjudna, och som räckte till emot 3 på natten 

 
Svanberg synes ha skött belöningsutdelningen från en båt, ty det heter att han ”detta år [var] i 
tillfälle att, på en båt i Fyris-ån, personligen hedra dagen såsom Promotor. Vi vet faktiskt inte 
hur den saken tidigare avklarats i Uppsala. Det kan självfallet inte uteslutas att det normalt gick 
till på det sättet. Vi promotionen 1824 i Linköping (se ovan s 95–96) befann sig ju promotor i en 
båt vid kransutdelningen, och så gick det även till i Uppsala 1859 (se nedan s 146) och 1875 (se 
bild nedan s xx kolla sidan). 
 Det har ej med säkerhet kunnat fastställas vilka ytterligare år promotionerna hölls här, vid 
St. Eriks torg, men följande två finns omvittnade: 1837 (Correspondenten 1837, nr 68, 30 aug och 
nr 69, den 2 sep) och 1838 (se samma tidning nr 66, 18 aug) År 1839 synes ingen promotion ha 
ägt rum, och det kan noteras att just detta utfärdades den kungörelse som vi ovan sett och som 
talade om Siminrättningens förflyttande till det ställe söder om staden där simning förr varit 
medgifven.  
 

                                                             
171 Denne Charles Dickson kom år 1857 att fungera som promotor i Göteborg, se ovan s 99. 
172 Nationalencyklopedins ordbok, bd 3 (1996), s 386, anger årtalet 1855 som tidpunkt för första belägg för ordet 
trampolin. Som framgår av ovanstående är den uppgiften felaktig. 
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Uppsalas första badhus 1840 
 
 
Vi vet inte vilka överväganden och vilka praktiska åtgärder som vidtagits under de senaste åren 
men vad vi här nedan kommer att göra reda för visar att saken stötts och blötts och att man så 
småningom kommit till skott. I Correspondenten, nr 40, den 16 maj 1840 var följande ej under-
tecknade lilla annons införd.  
 

De, hvilka tecknat sig till deltagande i kostnaden för anläggande och inrättande af ett Badhus uti 
Svartbäcks-åen,173 behagade Måndagen den 18:de dennes, kl 5 eft. m. sammanträda hos Traktören 
C. M. Sundberg, till öfverläggning om sättet för verkställigheten af detta företag.  
  Upsala den 15:e Maj 1840. 

 
Av allt att döma var saken redan då långt gången, ty knappt en månad senare, den 10 juni, 
meddelas i samma tidning, nr 47, följande. 
 

I dag onsdag d. 10 juni [1840] öppnas Upsala Siminrättning, och hålles alla dagar öppen kl. 11–1 f.m. 
och 6–8 e.m.  –  De äldre personer, som önska undervisning i Simkonsten, kunna med undertecknad 
öfwerenskomma om lämpliga enskilda öfningstimmar. Upsala d. 10 juni 1840. Henrik Aminson,           
                       Simlärare. 

 
Detaljerna rörande detta badhus tillkomsthistoria är okända. Utöver vad som här återges är 
ingenting känt. En månad efter Aminsons annons inflöt dock i Correspondenten, nr 56, den 
11 juli följande meddelande: 
 

De hwilka tecknat sig till deltagande i kostnaden för inrättande af ett Badhus i Swartbäcksåen,174 
behagade nästkommande Onsdag den 15 dennes kl. 4 em., mangrannt sammanträda å Schylanders 
Källare, der flere för Bolaget högt wiktiga ämnen till öfwerläggning förekomma. 

 
Vi vet inte hur sammanträdet förlöpte men av allt at döma fattades därvid ett antal beslut som 
offentliggjordes via en annons i samma tidning en vecka senare (nr 58, den 18 juli 1840). 
 

Enligt Delägarnes uti härwararande flytande Badinrättning beslut, kommer Inrättning att till  
begagnande öppnas Tisdagen den 21 i denna månad [juli], emot följande priser:  
  För hela återstående delen af Sommaren, med rättighet till inträde   
hwilken tid som helst emellan kl. 11 f.m. och 8 e.m.        Bko 1 Rd 16 sk.  
  d:o    d:o  emellan kl    8  och 11 e.m.           – 32 sk.  
för hwarje serskildt bad, emellan kl. 11 f.m. och 8 e.m.            4 sk.  
  d:o    d:o  emellan kl.   8  och 11 e.m.              2 sk.  
samt för begagnande af de uti enskildte rum warande småsumpar         6 sk.  
  Anteckningslistor,  jemte  billetter  för  serskildte  bad,  finnas  uti  Herr Hedbergs Handelsbod wid  
Swartbäcksgatan, hvarest betalningen contant bör erläggas.             
  För  de  af  Stadens  Fruntimmer,  som  önska  att  begagna sig af Inrättningen, kommer densamma  
att hållas öppen från kl. 8 till ½11 f.m., emot afgift, för hela återstående delen utaf sommaren, af 1 Rdr  
16 sk. Bco; warande quinlig betjening antagen för dessa timmar af dagen.         
  Nedgången till inrättningen är belägen uti gränden bredwid Swartbäcks-tullhuset.      
                     Upsala d. 17 Julii 1840 

                                                             
173 Markeringsnot. 
174 Skriv en not om Swartbäcksåen. 
Här finns det en rad anteckningar i förra manuset som jag inte kan tolka 
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Uppmätningsritning 1856, här något beskuren, av det år 1840 byggda första badhuset i Fyrisån. 
Det var försett med flera omklädningsrum och två stora badsumpar – en djup och en grund –
 samt några smärre för enskilt bruk. Det byggdes vid S:t Eriks torg och bogserades upp till en 
plats strax ovanför nuvarande Skolgatsbron. Vintertid lär det ha bogserats ännu längre upp. 
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Målande bilder från invigningsfesten av – och ett fåtal uppgifter om – detta badhus, som ju synes 
ha öppnats två gånger, lämnades några dagar senare i Correspondenten (nr 59 den 22 juli 1840) 
som under rubriken Inrikes Underrättelser och vid ”Upsala d. 21 juli” skrev följande: 

═ Wår flytande badinrättning, som icke längesedan gått af stapeln från St. Eriks torg, och sedermera 
bogserades upp till sin rätta station wid Swartbäckstullen, har i dag175 blifwit till begagnande öppnad. I 
går afton inwigdes lokalen af Aktieägarne, till god början, med en högtidlig Sexa, af hwilken snart 
sagdt hela wår Stad hade inemot lika fröjd – förtäringen undantagen – som den nya Arkens inne-
wånare; ty kanonaden, hurrandet, sången, fanfarerne, ja wals-musiken och de hurtiga polskorna 
skallade widt ut i luften och fortsattes långt inpå afton. Wäderleken war gynnsam, till ett godt förebud 
– som wi hoppas – för inrättningens framgång. 

Om verksamheten i detta badhus vet vi faktiskt mycket lite, men rimligtvis firade Upsala Sim-
sällskap där sina årshögtider/promotioner. Om 1840 års promotion skriver Correspondenten 
(nr 70, den 29 augusti) endast följande: 

Den årliga simpromotionen ägde rum sistl. onsdag, med wanliga högtidligheter af skott, musik och på 
aftonen dans. Wäderleken war blåsig och ej rätt angenäm, men åskådarnes antal icke dess mindre 
betydligt. 

Correspondentens (supplementblad nr 34, den 4 september 1841) redovisning från efterföljande 
års promotion är lika påver. Där får vi endast veta att Svanberg lämnade belöningar åt [namn-
listor] och att ”hr J. Sandström har warit Sällskapets Sim-Lärare.) Platsen för simpromotionerna 
åren 1840 (2 st) och 1841 är ej med säkerhet kända. Det kan ha varit vid St. Eriks Torg, vid Ler-
viken (ungefär där Fyrishov nu ligger), vid den gamla badplatsen mittemot Ruddamms-
bäckens/Geijerdalsbäckens utlopp eller – troligtvis – vid det nya flytande badhuset. 1844 års 
promotion hölls dock vid det flytande badhuset, eller som det hette i annonsen i tidningen Upsala 
den 25 aug, vid Simm-Inrättningen. Den ovan utförligt behandlade ”jubileumspromotinen” 1846 
bör även ha ägt rum vid det flytande badhuset, låt vara att tidningsreferatet endast talar om 
”Simlokalen” och det meddelar att den ”var prydd med fanor” (se ovan s 33).  
 Räkenskaperna och protokollen från (det flytande) badhusbolaget har gått förlorade, och om 
Upsala Simsällskaps – eventuella – roll vid tillkomsten av detta badhus saknar vi helt informa-
tion, men om badhusets fysiska utformning är vi väl underrättade. I nära anslutning till byggandet 
av ett nytt badhus – som strax skall beröras – upprättades en uppmätningsritning över, som man 
då sa, det ”Gamla Flytande Badhuset”. Den ritningen, daterad 8 mars 1856, har bevarats och 
ingår nu i Upplandsmuseets samling av handlingar tillhörande Upsala Simsällskap och återges 
ovan, s 131.  
 Av anteckningar å ritningen framgår att hela anläggningen var stor, 50 alnar (29,7 m) lång och 
22 alnar (13 m) bred. (Till jämförelse kan nämnas att Stora torget har en sida på exakt 100 alnar 
(59,4 m.) De två stora badsumparna hade 12 alnars (7,1 m) längd och 8 alnars (4,8 m) bredd. De 
var placerade ”inomhus” så badning där kunde ske utan insyn. Sumparnas botten tjänade vidare 
som säkerhetsgolv och de innebar även att man där kunde bada utan att komma i kontakt med 
Fyrisån lerbotten och därigenom grumla vattnet, som fortfarande och lång tid framöver användes 

                                                             
175 Det råder ingen tvekan om att detta badhus öppnades år 1840 och att simlärare Aminsson detta år meddelade att 
”äldre personer, som önska undervisning i Simkonsten kunna [med honom] öfwerenskomma om lämpliga enskilda 
öfningstimmar”. Kan detta innebära att ”yngre personer” undervisades på annat håll, t ex vid ”det ställe … söder om 
staden, hwarest badning förr warit tillåten” (se Kungörelse 29 juni 1839, ovan s 124). UP 1858, US 1859 och (senare 
även Eckman i US 1896, med en något avvikande formulering, se ovan s 17) talar ju om att ”hon [simskolan] 1841 
åter flyttade till det då nybyggda badhuset”. Saken kan ej avgöras, men det kan inte uteslutas är att de nyss nämnda 
helt enkelt angivit fel årtal. 
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till tvätt och matlagning176. Djupa sumpen var i hela sin vidd drygt 2 m och grunda sumpen hade 
ett sluttande golv med ett vattendjup som varierade från ca 0,5 till 1 m. Det framgår vidare att 
badhuset rymde ett Contor och ett antal omklädningshytter, på ritningen betecknade med Rum, 
eller R-u-m med en bokstav i varje ”cell”. I den ovan återgivna annonsen talades det om ”uti 
enskildte rum warande småsumpar” och två sådana är tydligt utmärkta, men deras antal kan ha 
varit fyra. Två stycken ”enkel-bokstavs-rum” har nämligen svagt och med blyerts anteckningen 
Sump.177 Där kunde man bada helt privat. Pontonernas fasad, genomskärning och plan (pon-
tonernas plan ingår ej i faksimilet ovan) är även utritade på ritningen. (Eckman talar i US 1896 – 
och den uppgiften har sen återkommit på flera håll – om det på ”tunnor” flytande badhuset.) 
 Huset med en längd av 37 alnar (22 m) och en bredd av 15 alnar (8,9 m) framstår som en 
sluten anläggning med täta väggar. Det var uppfört i klassicistisk stil. Fasaden är helt symmetrisk 
och den sparsamma utsmyckningen verkar snarast påklistrad. 
 Något hopptorn finns ej med på ritningen, men ett sådant byggdes så småningom och kan 
skönjas – å badhusets mitt – på en akvarell utförd av konstnären G. W. Palm, här återgiven efter 
foto i Upplandsmuseets samlingar av handlingar rörande Upsala Simsällskap.  
 

 
 
Uppsalas första badhus i Fyrisån. Foto efter akvarell, här kraftigt beskuren, av G. W. Palm, 
signerad 22–23 sep 1854. Konstnären har stått ungefär där Luthagsledsbron nu går över Fyrisån 
och där Uppsalas andra badhus kom att byggas. 

                                                             
176 I en längre artikel i Upsala-Posten 17 augusti 1859, med rubriken ”Kokvattnet” argumenteras vältaligt för ”en så 
vigtig sanitär åtgärd som anläggandet af en vattenledning” och det hävdas ”att 9/10-delar af befolkningen använda 
åvatten till matlagning. Om Fyrisåns vatten framhålls, att det ”innan det hinner till Svartbäckstullen redan är 
förorenat av varjehanda jord- och lerpartiklar” och ”härtill [kommer] varjehanda avskräden och orenlighet som på 
landsbygden kastas i ån (såsom döda hundar, kattor m. m.) … under det Fyrisån fortsätter sitt lopp genom staden, 
erhåller den en ansenlig påökning … från … garverier och färgerier … små paviljonger … rännstenar … 
afsöndringar från menniskor och djur … diskvatten från bakgårdar o.s.v. … och sommartiden, då vattenqvantiteten 
är minst, badar sig befolkningen i det vatten, som strax derefter upptages till kokning, bakning eller bryggd.” Det 
framgår inte klart om författaren även anser att badande i detta vatten är osunt eller om han – vilket texten onekligen 
ger vid handen –  anför badandet som en ytterligare förorening. 
177 Blyertsnoteringarna är förbryllande. Ritningens datering,  18 8/3 56,  indikerar klart att det är en uppmätnings- och 
ej en byggnadsritning. Varför har man klottrat och infört ändringar på en sådan? Kanske – vi kan endast spekulera – 
har ritningen använts vid diskussioner om det (se nedan s 143) planerade flytande fruntimmersbadhuset. 
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 Slutligen måste det nämnas att även här fann sig stadens styresmän, nu tillsammans med 
landshövdingen, nödgade att reglera badandet och simmandet och det tilläts endast ”inom” och 
”tätt invid” badhuset. Det framgår inte, men det får vi nog förutsätta ty kungörelsen kom först i 
maj 1842, att den är utfärdad på förekommen anledning. Under rubrikerna Lokala Underrättelser 
och Kungörelser stod i Correspondenten (1842, nr 47 den 15 juni) följande: 

I öfwerensstämmelse med äldre påbud samt Herr Landshöfdingens med Magistraten denna dag fattade 
beslut, varder wid vite af 3 Rdr 16 sk Bko förbjudet, att i Fyrisån, söder om första kålsängslandet utom 
Swartbäckstull, b a d a  annorstädes, än inom och, med iakttagande af serskildt föreskrifna willkor, tätt 
inwid badhuset. Upsala Rådhus den 14:de Maji 1842.  
           Borgmästare och Råd 

Vilka de ”serskildt föreskrifna willkor” var har icke kunnat utrönas. Den uppmärksamme läsaren 
ser här vidare att kungörelsen inte – till skillnad från de tidigare – även är undertecknad av Rector 
Academicus, att simförbudets nordgräns är densamma som den tidigare, och att någon sydgräns 
inte alls är angiven. 
 
 
 
Det andra badhuset 1857 – Upsala Simm- och Badinrättning 
 
Om Uppsalas andra badhus – Upsala Simm- och Badinrättning –  är vi mycket bättre informerade 
om än om det första. Rörande detta finns såväl bolagsmännens protokoll, en hel del räkenskaper , 
ett par ritningar samt – självfallet – tidningsnotiser bevarade. I detta kapitel – Om bad och 
simning i Fyrisån – där jag i görligaste mån sökt ordna materialet i kronologisk ordning, har jag 
fram till nu försökt redovisa nästan allt, men från och med nu när källorna flyter ymnigt redovisas 
endast ett urval. 
 Ingenting om relationerna mellan det ”gamla” (flytande) badhusbolaget och det nu behandlade 
”nya” är belagt, men det finns skäl anta att det nya kan ses som en fortsättning på det gamla. Det 
nya bolaget har ju sammanträtt i och även upprättat en uppmätningsritning av det gamla bad-
huset. Den ritningen, liksom ritningen till det nya badhuset, är dagtecknad den 8 maj 1856, dvs en 
vecka före det första sammanträde från vilket protokollen finns bevarade och det indikerar att 
detaljerna rörande det nya badhusbolagets initialskede är ofullständigt dokumenterade.  
 Protokoll hållet vid Nya Badhusbolagets sammanträde på Badhuset i Upsala den 14 Maj 
1856,178 sägs ha ägt rum i badhuset och det måste ju ha varit i det gamla flytande badhuset.  

Närvarande voro: Herrar Borgmästar Kinderström, Rektor Annerstedt, Handlanden C W Wahlström, 
Handlanden Henning, Fabrikör Hedman, Guldsmed Dahlgren, Simlärar Boggiano, Byggmästar 
P J Pettersson, Körsnären Larsson, Skrädd[are] Eriksson, Pumpmakar Upling, Källarmästar Brundin, 
Vaktmästar Carlson och undertecknad [J A Berglund, kryddkramhandlare, vid protokollet]. 

Till ordförande vid sammanträdet utsågs Kinderström och Berglund anmodades föra protokollet 
(§ 1). Det står vidare klart att saken redan då långt gången och även behandlad på annat håll ty i 
protokollet talades det om ny ”badinrättning vid den för sådant ändamål af staden upplåtne plats 

                                                             
178 Protokoller vid Upsala Simm- och Bad-Inrättnings Bolags sammanträden, äfvensom Direktionssammanträden 
från och med den 14 Maj År 1856 Till och med den 13 april År 1870, överlämnades år 19?? av XXXXXXXXX vad 
ska det stå här till Uppsala Universitetsbibliotek och förvaras där under signa D 1322. a, D 1322. b och D 1322. c.  
(Enligt en ej daterad notering av Boggiano saknas ett häfte ”för tiden från och med den 15 Febr. 1859 till och med 
den 9 April 1862, hwilket häfte kunde till rätta fås hos Handl. J.A. Berglunds Sterbhus.) Till dessa protokoll hänvisas 
nedan endast medelst förkortningen PUSB  ändra förkortningensamt datum och paragraf. 
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vid Swartbäcks tull” (§ 2). (Planritningen har vidare följande notering: ”År 1856 den 11te Mars 
[dvs två månader före badbolagets första bevarade sammanträdesprotokoll] vid besiktning å 
härpå utmärkta ställe, fann Upsala Magistrat skäligt bifalla härpå tecknade byggnads upförande 
och parkanläggning, på sätt protokollet utvisar”.) 
 Vid detta första kända sammanträde presenterades vidare en räkning ”öfver de kostnader som, 
som interimsstyrelsen haft för den i ån verkställda pålningen” (§4) vilket visar att arbetena redan 
påbörjats, och under samma paragraf redogjorde ordföranden ”derjemte för de i öfrigt vidtagne 
åtgärder, hvilka i allo godkändes af Bolagsmännen”. Vilka dessa åtgärder var framgår dock ej. 
 Vid detta sammanträde förelåg även en ritning179 och den ”togs nu i betraktande och ansågs 
lämplig för sitt ändamål, dock ville bolagsmännen närmare därom bestämma efter på platsen, vid 
slutad sammankomst, tagen närmare kännedom härom.” Efter denna enades man om följande: 

att Badhuset flyttas till norra ändan af pålningen, hvarigenom de betalandes större och mindre 
[rimligtvis avses djupa och grunda] badsumpar komma först och sålunda alltid ega rent vatten, och 
badsumparne [pluralis? på ritningen finns bara en] för icke betalande komma på södra ändan af 
pålningen mot staden. Dessa sednare sumpar skulle endast på sidorna beklädas men blifva utan tak. 

Dessa protokollsnoteringar, liksom även den beskrivning som längre fram ges visar att det nya 
badhuset ej i detalj kom att utföras på det sätt här nedan återgiven detalj ur ritningen visar. De 
efterföljande protokollen berättar vidare om åtskilliga ändringar och tillägg, och inte minst 
reparationer. Dessa förbigås dock här helt. 
 

 
Fyrisåns andra badhus 1857. Detalj ur Plan öfver den tillämnade Bad- och Parkanläggningen 
utanföre Svartbäcks Tullen, ritad af [?] Holmquist och daterad 18 8/5 56. Enligt den ursprungliga 
ritningen låg ”Almäna BadSumpen” uppströms badhuset. Den kom att byggas nedströms, och 
uppläts gratis åt arbetsklassen. 
                                                             
179 Den här omtalade ritningen bör vara den som innehåller nedan återgivna detaljer. 
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 Badinrättningens öppnande tillkännagavs medelst följande annons i tidningen Upsala-Biet 
lördagen den 20 jun 1857.180 
 

Nya Simm- och Badinrättningen utom Svartbäckstull öppnas till begagnande Tisdagen den 23 
innevarande Juni mot följande afgifter:       
Abbonent för återstående Badtiden     B:ko  R:dr  2: –   
  – ” – för en månad         – ” –   1: –   

 
Två månader senare, den 17 augusti 1857, firade Upsala Simsällskap sin årshögtid och det var då 
som Marklin erhöll den tidigare omnämnda ”jubelmagisterkransen”. Ingen källa utpekar detta års 
promotionsplats, men vi bör nog utgå från att den ägde rum vid det nya badhuset. 
 Efterföljande år, 1858, offentliggjordes inrättningens öppnande med följande annons i Upsala-
Posten den 19 maj (med upprepning den 22), och märk att nu anges priserna i riksdaler riksmynt 
och öre, ej som föregåendeår riksdaler Banko (och skillingar). 
 

  Sim- och badinrättningen 
utom Svartbäckstull, öppnas till begagnande fredagen den 21 innevarande Maj, mot följande avgifter: 
Abonent  för Badtiden   Riksmynt  5 R:r 
  dito en månad     ”   2   ” 
För gossar under 14 år samt 
för abonenter som ej begagna 
afklädningsrum, för en månad  .  .  .   1 r:dr 50 öre 
För hvarje gång .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12½ öre 
Då föräldrar och målsmän abonera för flera gossar, modereras priset. 
Vid Badinrättningen finnes tvänne enskilda Badsumpar med afklädningsrum, hvilka snarligen komma 
att upplåtas till begagnande. Dousch kommer under sommaren att uppföras. Gymnastik är inrättad på 
planen utanför badhuset, hvilken får af abonenter, mot billig afgift, begagnas. 
 Den från Badinrättningen afskilda Allmänna Badsumpen, får af arbetsklassen gratis begagnas. 
   Upsala den 18Maj 1858. 
    Direktionen 

 
Detta år, den 14 juli 1858, beskrev tidningen Upsala inrättningen så här: 
 

– Bland byggnader i Upsala förtjenar det nya badhuset vid Svartbäcksån att med beröm omnämnas. 
Det uppfyller alla billiga anspråk på en badinrättning af det slag, som är afsedt, och vi hembära å 
det allmännas vägnar de män en uppriktig tacksägelse, hvilka bragt till stånd detta nyttiga 
företag. Dessa män äro, enligt de uppgifter vi erhållit, förnämligast borgm. Kindeström, fabrikör 
Hedman och hr Boggiano. En prisvärd omtanke om den fattigare arbetsklassen har direktionen 
ådagalagt genom inrättandet äfven för dess räkning af tvänne badsumpar, en grund och en djup, 
hvilka utan afgift stå till deras tjänst, som deraf vilja begagna sig. Den för betalning öppnade 
badinrättningen innehåller grund- och djupsump, duschinrättning, tvänne särskilda badrum och 8 
afklädningsrum, hvilka nästa år blifva med 16 nya förökta. Längs inträdessidan af badhuset 
sträcker sig en rymlig veranda, der man i händelse af regnigt väder har ett ypperligt tillfälle att 
taga motion på badet. I ena ändan af verandan finnes en liten lokal, der man erhåller smörgåsar, 
tortor, bakelser, sodavatten, öl och saft. Tvänne kägelbanor äro anlagda i den nyplanterade 
parken, som leder till badhuset. Äfven finnes en anspråkslös gymnastik i hvars stegar de små 
pojkarne bruka klänga sedan de badat, och en karusell lärer oförtövadt  komma att uppföras på 
planen utanför badhuset. – – – Badinrättningen i Svartbäcken besökes dagligen af omkr. 100 
herrar och, hvilket är en i sanning glädjande företeelse, af inemot 70 damer, för hvilkas räkning 

                                                             
180 I annonsen har nog priset för ”hvarje särskild gång”, 4 skillingar, fallit bort liksom meddelandet ”Och vore Södra 
Sumpen iordningställd för badning för allmänheten utan betalning”. (Se PSUB, 22 juni 1857, § 3) 
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badhuset är upptaget trenne timmar hvarje förmiddag mellan kl. 8 och 11. Men icke nog härmed, 
en ordentlig simskola för fruntimmer är bildad, och man ämnar redan i år kunna åstadkomma en 
simpromotion. En ung mamsell Sebell är lärarinna181 i denna simskola, som räknar inemot 30 
elever.182 

 

 
 
Upsala Simm- och Badinrättning 1857.  ”Facaden åt Ån”. Det är oklart om badhuset i alla 
avseenden kom att byggas enligt denna ritning. Klart är dock att det sedermera kom att byggas 
både om och ut och repareras åtskilliga gånger. Senare tillkom även insynsskyddande plank och 
hopptorn. 
 
 Av de tidiga handlingar framgår ej om badhusbolaget betalat någon hyra eller arrende för bad-
hustomten. I 1902 års styrelseberättelse (som är intagen under § 2 i stämmoprotokollet från den 
23 mars 1903) heter det dock att ”bolaget har förmånen att avgiftsfritt disponera strand och park”. 
Av allt att döma gällde detta redan från starten och det synes ha förelegat en avtalad kvittning 
med innebörd att staden kostnadsfritt upplät marken mot att badhusbolaget gratis tillhandahöll 
den s k allmänna sumpen till vilken arbetsklassen hade fritt tillträde. Efter ett par år synes saken 
ha kompletterats enligt följande: 

Sedan af Herrar Stadsfullmäktiges här företedda prot. för den 16 sistlidne December inhämtats att 
Fullmäktige beviljat bolaget ett årligt anslag af 100 kr, mot förbindelse att underhålla den s.k. allmänna 
badsumpen uti behövligt och med tidens fordringar öfverensstämmande sätt, så bemyndigades nu 
kassaförvaltaren att uppbära beloppet och insätta detsamma i härvarande sparbank.  
(PUSB, 28 februari, 1874, § 4) 

I princip samma beslut (100 kr) fattades flera efterföljande år. Se PUSB 22 mars 1879 § 5, 29 
december 1880 § 10, 13 februari 1884 § 8. År 1885 höjdes denna summa till 400 kr. (Se 
Stadsfullmäktiges protokoll den 6 juni 1885 och PUSB den 2 mars 1886. År 1892 ansökte 
bolaget om att summan skulle höjas till 600 kr, men resultatet blev fortsatt 500 kr och den 
summan utbetalades åtminstone till och med 1905. 
                                                             
181 Vem som formellt, respektive i praktiken, var simlärare/simlärarinna är ej helt klart. Både US 1859 och US 1896 
anger i sina promovendiförteckningar för detta år, bland andra, Armida Sebell med den större belöningen och Fanny 
Sebell med den mindre, och förteckningen är undertecknad av K. A. Hellstén med titeln ”Sällskapets Sekret. och 
Lärare i Simmkonsten”.  
182 Detta är ett av de få tillfällen där simskolans elevantal angivits. Promovendiförteckningen, i US 1896 s 23, upptar 
endast 11 namn. Saken har inte systematiskt kunnat undersökas, men det finns skäl anta att endast en bråkdel av 
simskolans elever promoverades. 
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  Helt ”gratis” var nog inte alltid badet i allmänna sumpen. I den prislista som publicerades den 
25 april anges 5 öre för ”begagnandet af afklädningsrummet i allmänna sumpen” men samtidigt 
meddelades att ”För öfvrigt är badningen i allmänna sumpen fri.” 
 I huvudsak synes relationerna mellan Badhusbolaget och simsällskapet ha varit goda. Det enda 
tillfälle i vilket simsällskapet nämns i protokollen – under 1800-talet – är faktiskt bara i styrelsens 
verksamhetsberättelse för år 1895 (intagen under § 3 i PUSB den 15 februari 1896). 
 

vidare föreslår styrelsen till bolagsstämman ommålning, in- och utvändigt, af badhuset och afkläd-
ningsrummen der så behövs, på det badhuset må te sig i ett prydligt skick vid Simsällskapets etthun-
draårsfest innevarande år. 

 
Hur badhuset kom att te sig vi Upsala Simsällskaps promotionsfest 1896 framgår av fotografi 
återgivet i US 1921 s 31. I beskuret skick återges det även i Boken om simning (s 67) och av 
bildtexten – liksom även av US 1896 s 62 – framgår att detta år promoverades i Uppsala Erik 
Bergvall. Denne Bergvall har som vi tidigare sett  – på lite olika sätt och i flera omgångar – 
tecknat den svenska simningens historia. 
 Helt oproblematiska var dock icke alltid relationerna mellan simsällskapet och badhusbolaget. 
Några år senare, 1902, inflöt i protokoll hållet vid Uppsala Simsällskaps ordinarie sammanträde 
den 5 juni § 8, följande hovsamma redogörelse och beslut. 
 

Med anledning af att Sim- och Badinrättningens styrelse i badhuset låtit uppsätta ett anslag om att 
arbetsklädda personer ej hade tillträde till den med avgift belagda afdelningen af badhuset, hemställde 
herr Olausson, att Simsällskapet skulle uttala sin protest däremot. Han framhöll därvid, att det är just 
bland handtverkareklassen som Simsällskapet har att påräkna sina mäst intresserade medlemmar, samt 
framhöll därjämte att detta anslag endast skulle bidraga till att hindra Simsällskapets verksamhet, 
  Efter någon diskussion beslöt Sällskapet, på förslag af grefve K. Hamilton, att Simsällskapet skulle 
ingå med hemställan till Sim- och Badinrättningens styrelse att ofvannämnda anslag i någon mån måtte 
ändras, dels därför att det i detsamma förekommande uttrycket ”arbetsklädd” blifvit tolkat på ett sätt, 
som antagligen icke varit Sim- och Badinrättningsbolagets mening, dels och i synerhet därför att 
simsällskapets verksamhet därigenom i väsentlig grad skulle försvåras, då de personer, som kanske 
mäst bidrogo till att främja dess verksamhet utestängdes från tillfäll till öfning. 

 
 
Folkfester 
 
Upsala Simsällskaps promotioner – liksom dess simuppvisningar och så småningom även 
simtävlingar och vattenpolomatcher – var välbesökta folkfester. Av räkenskaperna framgår att 
intäkterna från åskådarna var betydande och tidningsreferaten talar om stora åskådarmassor. Flera 
fotografier från sekelskiftet visar också att så var fallet, se t ex US 1946 s 35, US 1971 s 22 och 
US 1996 s 76 samt å sid 21 i Ola Ehns uppsats Kring Svarta bäcken och Eddaspången i Upp-
landsmuseets/Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds småskriftserie nr 7. I den 
sistnämnda ingår även ett fotografi av badhuset sett från landsidan (s 5) där dock med bildtexten 
”Gamla badhuset från 1855 med adress Svartbäcksgatan 36”, ett par utsiktsbilder från badhusets 
tak (söderut s 19 och norrut s 21) samt ett fotografi från simpromotionen 1900. Alla fotografierna 
tagna av Carl Liljefors.  
 Den äldsta avbildningen av badhuset och en simpromotion är dock från 1875. Det är en 
barnteckning, utförd av 
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Här ska in en bild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upsala Sim- och badinrättning vid Upsala Simsällskaps promotion år 1875. Teckningen har å 
baksidan följande text, som inom hakparenteser något kompletterats. ”Taflan föreställer simm-
promotionen i Upsala d 1 September 1875. Den tillegnas lilla Sigurd [Westholm, lillebror till 
konstnären, (komplettera med namn)]. Till venster på taflan synes Salatåget med lokomotivet 
Sigsten [?]. Mitt på taflan synes badhuset med rödklädda trampoliner, en för magistrarne med 
ek[lövs]-krans, en för kandidaterne med pil[lövs]-krans. Till venster synes en bassin der man får 
bada fritt. På denna sidan ån synes den åskådande folkmassan. A W (Original i UUB, sign xxxx) 
 
 
 I båten till vänster är promotor Lars Fredrik Svanberg iklädd hög hatt och i färd med att sätta 
kransen på en av promovendi. Märk vidare att allmänna sumpen är omgärdad med insyns-
skyddande plank. Teckningen visar också att planket åt åsidan fanns redan 1875, men ger vid 
handen att det inte alls var lika högt – och anskrämligt fult – som det framstår på senare 
avbildningar. Det döljer knappast alls badhusets vackra fasad. 
 Ytterligare inblickar i hur det gick till vid dessa välbesökta promotioner framgår av protokoll 
hållet hos Polismästaren i Upsala å Rådhuset den 28 augusti 1892. Saken gällde promotionen 
detta år och Eckman ansökte om ”8 poliskonstaplar … för ordningens upprätthållande”, men fick 
12 och fick betala för 12. Protokollet inleds med en avskrift av Eckmans brev [1], det fortsätter 
med en kort redogörelse för Raabs beredning och handläggning [2] och slutligen polis-
myndighetens beslut [3]. Det är inte utan anledning som Raab blivit berömd för sina formu-
leringar och jag uppmanar här läsaren att läsa långsamt. 
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[1] ”Hos Herr Polismästaren får undertecknad [Eckman] vördsamt anmäla, att simpromotion anställes vid 
Upsala Sim- och Badinrättning Söndagen den 28 augusti [1892] kl 3–5 e.m. under öfverinseende af 
Promotor Professoren C. Y. Salin och undertecknad. 
 Plats å Luthagssidan midtför Badinrättningen ordnas mot en afgift af 25 öre person. Allmänheten 
anmodas gå Fyrisgatan såsom varande lämpligaste vägen. 8 poliskonstaplar behöfvas för ordningens 
upprätthållande. O. V. Eckman. Simlärare. 
    Anhålles få i år liksom föregående år låna stängsellina. Eckman” 
 [2] Och emedan före ärendets föredragande till pröfning Polismyndigheten fann sig böra höra sökanden 
personligen i och för erhållande af kännedom om de tillernade anordningarne, fick nu sökanden på gifven 
anledning företräde och meddela nödiga upplysningar, hvarefter han tillika anhöll att få emot ersättning 
12 man ur Poliskåren, för att, såsom hittils vid simpromotioner i Upsala varit vanligt, å ömse sidor om 
Fyrisån utgöra vakt och tillika å en eller annan gata visa allmänheten vägen till den vester om badhuset 
belägna platsen för betalande åskådare. 
[3] Efter antecknande häraf, fann sig Polismyndigheten böra bifalla ansökningen och sålunda tillåta 
simuppvisningen å den öppna för allmänheten eljest upplåtna Fyrisån vid Sim- och badinrättningen i 
Svartbäcks-roten i Upsala; Och blef äfven sökandens anhållan om polisvakt bifallen; som ofvan.   
          E d w .  R a a b  

 
 Badhusets vidare historia förbigås här helt. Så småningom förföll det mer och mer – trots alla 
ombyggnader och reparationer – och revs slutligen. 
  

 
 
I samband med invigningen av Fyrisbadet 1925 avbildades det då fallfärdiga badhuset strax 
ovanför nuvarande Luthagsledsbron. Badhuset vackra fasad (jfr bild å sid 137) döljs helt av ett 
anskrämligt plank. Till vänster på bilden syns ett par dykdalber. Det bör vara dessa, eller kanske 
några längre in i anläggningen, som fortfarande (år 2003) kan skådas vid Fyrisåns strand 
mellan Luthagsledsbron och gångbron från Fyrisskolan och till förutvarande Badhusparken. 
Teckning av Carl Carlberg i Upsala Nya Tidning  den xx        1925. 
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År 1893 gjorde polismästare Raab bedömningen att det behövdes 12 poliskonstaplar för ord-
ningens upprätthållande vid det årets promotion. Detta foto bör vara från början av 1900-talet 
för vattenpolo introducerades först då. Märk åskådarmassorna, vattenpolomålburarna, 
dykdalberna vid åns strand, en – något suddig – simhoppare i luften, samt det fula insyns-
skyddande planket. De närmare omständigheterna kring fotot är okända. 
 

 
 
Ett nytt badhus, Fyrisbadet, byggdes och invigdes 1925 längre upp i ån, där Fyrishov nu är 
beläget. Mitt emot detta byggdes även åskådarläktare. Rester av pålningen vid stranden under 
läktarna kan fortfarande (år 2003) ses mellan Fyrisvallsbron och gångbron mellan Fyrishov och 
parkeringsplatsen på åns västra sida. Vykort utan årtal. 
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Ytterligare bestämmelser till sedlighetens upprätthållande 
 
Föga förvånande ansåg sig även stadens styresmän sig föranlåtna att slå vakt om sedligheten i det 
nya badhuset 1857 och det gjorde man genom att i tidningen Upsala-Biet, den 1 aug (och med 
upprepning 5 aug) införa följande kungörelse. 

 Som ny Badinrättning vid Fyrisån utanför Svartbäckstull blifvit uppförd, hvarest är tillfälle för 
allmänheten att bada äfven utan någon afgift, har Magistraten funnit skäligt vid vite af En till Fem 
Riksdaler Banko förbjuda all badning i öppna ån inom stadens område söder om Invalidhuset, från 
annat ställ än nämnde Badinrättning.                   
   Upsala Rådhus den 22 juli 1857. Borgmästare och Råd 

Vi vet inte, men vi kan lätteligen gissa oss till, vad som föranlett borgmästare och råd att åter-
komma till och skärpa bestämmelserna. Upsala-Posten, den 26 maj 1858 (och med upprepning 
den 29 maj), meddelar följande. 

På vederbörandes begäran varder, vid vite af två till tio riksdaler riksmynt, utom skadeersättning der 
sådant kan ifrågakomma, förbjudet, att inom det för anläggning af nya badhuset norr om Svartbäckstull 
utlagda området antingen visa sig oklädd utom badhusets portar eller ock å badinrättningens egendom 
föröfva sådan skada eller åverkan, för hvilken ansvar uti lag eller allmän författning icke är särskildt 
bestämd.                           
  Denna kungörelse skall icke alenast uppläsas från predikstolen i Upsala domkyrka, utan ock 
tryckas, samt anslås så att den kan läsas vid ingångarne till nämnda inrättning.        
   Upsala Rådhus den 15 maj 1858. Borgmästare och Råd 

Rimligtvis förhöll det sig så att oklarhet uppstått om alla de tidigare utfärdade badförbudskun-
görelsernas räckvidd. Man ansåg sig föranlåten att rensa bland dessa, och utfärdade, drygt en 
månad senare, följande, och i vilken man även – och för första gången – reglerade den tid på 
dygnet då badförbud gällde. 

I hufvudsaklig öfverensstämmelse med äldre påbud, som härigenom upphäfvas, varder, vid vite af två 
till fem riksdaler riksmynt, förbjudet, att, från klockan sex förmiddagen till klockan tio eftermiddagen, 
utomhus afklädd bada i Fyrisån mellan f. d. Länets Invalidhus samt sydliga gränsen af Kongl 
Akademiens humlegårdar vid ån söder om staden; dock bör detta förbud, för att ”gälla, ej blott å 
vanligt sätt kungöras, utan ock vara tecknadt å dertill uppsatta taflor på lämpliga ställen.     
  Upsala Rådhus den 23 juni 1858. Borgmästare och Råd183 

                                                             
183 Historien är långtifrån slut i och med detta. Det är inte så lätt att utifrån alla dessa påbud utläsa vad som förbjudits 
och vad som kunde antas vara tillåtet rörande bad och simning i Fyrisån, i och t ex ”tätt invid badhuset” (14 maj 
1842) och det blev inte lättare med tiden. I de särskilda ordningsföreskrifter som Magistraten utfärdat den 14 maj 
1890 heter det så här i § 8: Badning i öppet vatten och under bar himmel annorledes än från den utom Svartbäckstull 
varande badinrättningen må ega rum endast norr om den s. k. Sandkällan. Vid badning i badinrättningens öppna 
sumpar eller i öppna ån derutanför eller norr derom till Sandkällan skall den badande använda simdrägt; dock att i 
den för allmänheten upplåtna s. k. allmänna sumpen invid badhuset, så ock i ån norr om Sandkällan badning utan 
simdrägt må ega rum. Motsvarande paragraf från år 1909, utfärdad den 27 april, lyder så här: Inom staden eller dess 
område må badning i öppet vatten och under bar himmel allenast äga rum i Fyrisån utanför badinrättningen i 
Svartbäcken samt norr om densamma. Afklädningen för badet får dock endast ske i badhus, där ej badningen äger 
rum norr om den s. k. Sandkällan. Simdräkt skall af den badande användas vid badning i badinrättningens öppna 
sumpar, samt i öppna ån söder om Sandkällan, dock att sådant [sic!] icke erfordras i den för allmänheten upplåtna 
s. k. allmänna sumpen. 1937 års ordningsföreskrifter, utfärdade den 18 december anger följande i § 3. Inom staden 
eller dess område må badning i öppet vatten och under bar himmel allenast äga rum i Fyrisån utanför badinrätt-
ningen samt norr om densamma. Vuxna badande skola vara iförda simdräkt.  Slutligen (?) i Lokala ordningsföre-
skrifter, antagna genom kommunfullmäktiges beslut 1996-02-26, § 41, heter det i 15 §, och under rubriken Bad-
förbud, Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar. 
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Ett mindre Badhus för Fruntimmer vid St. Eriks Torg planerades 
 
Vi såg tidigare i annonsen från den 17 juli 1840, ovan s 130, att det gamla flytande badhuset hölls 
öppet ett par timmar på förmiddagen för ”de af Stadens Fruntimmer som önska att begagna sig af 
inrättningen” och att då var ”qvinlig betjäning antagen”. Tillgängliga handlingar ger vid handen 
att det nya badhusbolaget från början inte beaktat frågan om fruntimmersbad (se t.ex. 
badhusannonsen 20 juni 1857 som prima facie är könsneutral och den från den 19 maj 1858, där 
det endast tals om ”gossar”) och gemensamhetsbad ansågs nog helt uteslutet. Frågan aktuali-
serades dock tidigt, och man vidtog en del åtgärder för ”uppförande af ett mindre Badhus för 
Fruntimmer vid St. Eriks torg”, ungefär där Saluhallen nu är belägen. Saken löstes dock ganska 
snart och på samma sätt som tidigare, dvs med några för fruntimren reserverade förmid-
dagstimmar. Protokollen ger mångordiga beskrivningar av det hela och så småningom beslöt man 
att frågan om särskilt fruntimmersbadhus ”finge helt och hållet utgå”. 

… updrogs åt Byggmästaren Pettersson att till nästa sammanträde i början av det nya året uppgifva 
ungefära kostnaden för uppförande af ett mindre Badhus för Fruntimmer vid St. Eriks torg. (23 dec 
1856, § 4)   Sedan herr Professor [Lars Fredrik] Svanberg och Byggmästar Pettersson utsedt lämpligt 
ställe å vestra sidan vid St. Eriks torg, för uppförande af ett flytande badhus för Fruntimmer, skulle 
anbud ingifvas för byggnadens uppförande därstädes, till Direktionens afgörande. (28 jan 1857, § 5) 
Utfärdades skrifvelse till Wällofl. Magistraten med anhållan att få förlägga Fruntimmersbadhuset 
emellan Jernbron [där St. Olofsbron nu ligger] och dambordet med landfäste mot St Eriks torg, hvilken 
skrifvelse äfvenledes skulle meddelas Kongl. Aakademien. (18 feb 1857, § 4)   Tillkännagaf Herr 
Ordföranden att skrifvelse afgått så väl till Wällofl. Magistraten som och till Consistorium med 
anhållan om tillåtelse att få anlägga det flytande Badhuset, för Fruntimmer, nedanom Jernbron vid 
qvarndammen mot St. Eriks torg, hvilken anhållan hos båda dessa auktoriteter blifvit bifallen. (21 april 
1857, § 2)   Med anledning af en från åtskilliga Fruntimmer inom staden … inkommen skrifvelse  [om 
att] … några timmar dagligen få begagna hela Badhuslokalen till Bad och Simmöfningar för 
Fruntimmer under sommaren medgafs att lokalen finge för berörde ändamål upplåtas från och med 
måndagen den 21sta dennes 3 timmar dagligen, från kl. 8 till 11 f m. under hela badtiden denna 
sommar mot en afgift af 50 Rd Riksmynt som den 1 oktober erlägges, och äger Fruntimmerne sjelfva 
och på egen bekostnad och anordna om lokalens andvändbarhet härföre och Simlärarinna m.m. (18 jun 
1858, § 2)   Från de Fruntimmer som denna sommar begagnat BadInrättningen ingafs en skrifvelse … 
uti hvilken … de förklara belåtenhet med lokalens beqvämlighet och anse med anledning deraf 
Direktionen icke behöfva uppbygga någon serskild bad … eller … Denna fråga finge helt och hållet 
utgå. (31 aug 1858, § 3) 

 
 
Även bad och simning i Håga å 
 
Det finns även uppgifter om att Håga å fungerat som sim- och badlokal. Herr Bertil Söderkvist, 
(f 19??, d 19?? Vad ska det stå här), uppvuxen i Håga by, har för mig berättat att han som barn 
lärde sig simma i Håga å. (Tyvärr föll det mig aldrig in att mera detaljerat be om uppgifter om 
badställets lokalisering, eller om badning kunde ske lite var som helst.) Söderkvists badande i 
Håga å kan dock icke gärna ha varit en engångs- eller undantagsföreteelse. I ett brev, dagtecknat 
”Wattholma och H.[åga by ?] d. 11 juni 1896”, ställt till  ”H. Herr Simläraren i Upsala!”, 
undertecknat endast med signatur och tillägget ”f.d.  orgn- och folkskoll. f. i Ups 15/4 [18]23”. 
Brevet, som förvaras i Upsala Simsällskaps arkiv, inleds med formuleringen ”En folkvänlig 
handling som förtjänas att ihågkommas och antecknas i Upsala simsällskaps handlingar”. Några 
avtryck i Eckmans lilla bok synes det icke ha gjort och det innehåller vidare uppgifter som ej helt 
harmonierar med hans lilla skrift US 1896 om Upsala Nya Simsällskap och om den Holmska 
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simskolan. Brevet återges här i sammandrag då det innehåller uppgifter om hur jag tror att det 
ofta gått till då gossar lärt sig simma. (Jag betonar att jag tror att det här är ett vanligt sätt. Det här 
brevet är det enda skriftliga vittnesmålet jag känner. Det överensstämmer med flera muntliga och 
med det sätt på vilket mina föräldrar, i slutet på 1940-talet, försökte lära mig simma.) Det 
innehåller vidare en anekdot från en simskola, och slutligen, en liten berättelse om den väg 
dåtidens barn hade att vandra och simma till sina spellektioner. 

  Sommaren 1835 (36?) uppreste förre hökaren O. Holm, Domtrappshuset, nu Johansonska 
kötthandeln ett salustånd bortom Invaliden och började där öppna en simskola i hvilken han erbjöd 
folkskolans gossar fri undervisning. En mängd infunno sig och H. fann för gott att minska hopen. Han 
höll för ändamålet gossarna några sekunder under vattnet hvilket hade til följd att flertalet ville upp 
och kommo ej mer tillbaka.                      
  Undertecknad hade föregående år jemte kamrater gått till Håga å och sjelfva bjudit till och öfva oss 
i simning, som för några jemte mig hade till fruckt att vi på hösten vågade oss, vid Sandgrundet – där 
studenterna hade sin simskola – öfver Fyris. Vi m. fl. kommo åter till Holm. Hans metod blef snart 
känd, och en dag kom en ung snickaregesäll hos  … [svårläst],  Brodin, och bad att få gå i gördeln, 
som beviljades; samma metod, men vid uppdragningen befanns gördeln tom. H. blef förskräckt, kastar 
Fracken, färdig att söka den bortkomne. Innan detta han ske få vi höra skratt på andra 
stranden  -  B. hade nemligen dykt öfver ån -                 
     Samma år184 höll H. sin simuppvisning i qvarndammen invid St. Erikstorg. Prof. Jöns 
Svanberg utdelade kransarne med öflig högtidlighet. Huru många minns jag ej men så få voro de ej. 
Undertecknad erhöll den mindre belöningen och hoppade på hufudet från högre trampolinen.   
  Om H. fortsatte följande år minns jag ej ehuru jag samma sommar flera gånger tog ginväg från 
hörnet af Öfre Slotts- och Svartmannagatorna öfver Luthagen, simmade öfver ån med kläderna m. m. 
på hufvudet och vidare gående sandåsen fram till Gla Upsala för att få undervisning af den aktade, för 
sin ovanliga arbetsamhet och sitt exemplariska ordningssinne allmänt kände organ[nisten] 
A. Wallgren. 

                                                             
184 Av brevets inledning framgår att brevskrivaren är oklar över om han relaterar händelser från 1835 eller 1836. 
Vilket detta ”samma år” är har icke kunnat klargöras. 
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Upsala simsällskaps historieskrivning påbörjades 1858 
 
 
Promotionerna 1858 och 1859 
 
Med fog kan hävdas att Upsala simsällskaps historieskrivning började år 1858. Detta år 
publicerades nämligen, i Upsala-Posten, den 18 augusti (nr 65) den historiska översikt som 
tidigare återgivits på sidorna 15–18, efter markeringsnot 12 och därefter i denna skrift flerstädes 
refererad till som UP 1858. Denna tidningsartikel inleddes med en fyllig redogörelse för detta års 
promotion. Den texten kom vidare att ligga till grund för 1859 års redovisning i tidningen och 
båda återges här nedan.  
 
Upsala-Posten 18 augusti 1858 
Upsala  simsällskap  firade  i  går  på eftermiddagen 
sin årshögtid, då vid badinrättningen i Svartbäcksån 
under sedvanliga ceremonier simpromotion hölls. 
Vädret var för högtidligheten särdeles gynnsamt och 
en talrik människomassa af båda könen hade på 
stränderna samlat sig för att åskåda henne. Såsom 
promotor fungerade professoren och riddaren L. 
Svanberg. Den större belöningen, som består i en 
eklöfskrans jemte diplom för skicklighet – utmärkt, 
berömlig eller godkänd – i simkonsten och för hvars 
erhållande 15 svåra prof måste afläggas, mottogs af 12 
simkonstnärer, hvilke alle – något som hörer till det 
ovanliga – gjort sig förtjänte af betyg för utmärkt 
skicklighet. Desse herrar voro: G. Ullman, verml. [se 
namnlista i US 1896, s 23] Den mindre belöningen, en 
pilkrans jemte vitsord om utmärkta, berömliga eller 
godkända framsteg i simkonsten, för hvars erhållande, 
9 prof erfordras, mottogs af följande elever: 
[namnlista] Värdigheten och titeln af magister 
tillkommer dem, som för en virtuositet, hvilken måste 
anses för den högsta inom sin sfer, mottagit den större 
belöningen; de som erhållit den mindre belöningen, 
hugnas med kandidattiteln och anses gemenligen 
såsom på tillväxt stadde lofvande ämnessvenner för 
kommande promotioner. 

 

 

 

 

 
 

Upsala-Posten 24 augusti 1859 

– Upsala simsällskap firade förliden måndag den 22 dennes 
sin årshögtid, då vid badinrättningen i Svartbäcksån 
under sedvanliga ceremonier simpromotion hölls. 
Vädrerleken, hvilken dagen förut hotat att blifv allt utom 
vacker, var dock för högtidligheten särdeles gynnsam och 
en talrikare människomassa, än vid någon föregående 
simpromotion sett hade å båda stränderna samlat sig, 
framför allt på den mot badinrättningen belägna sidan 
af ån, der hela sträckningen utefter först och främst 
sluttande stranden blifvit upptagen af personer, som 
tätt packade slagit sig ned i gröngräset, och sedan 
derofvan på den jemna planen en ännu större 
menniskoskara i djupa leder stående intagit sina 
platserför att åskåda henne. Såsom promotor 
fungerade professoren och riddaren L. Svanberg. Den 
större belöningen, som består i en eklöfskrans jemte 
diplom för skicklighet – utmärkt, berömlig eller 
godkänd – i simkonsten och för hvars erhållande 15 
svåra prof måste afläggas, mottogs af 12 
simkonstnärer, hvilke alle – något som hörer till det 
ovanliga – gjort sig förtjänte af betyg för utmärkt 
skicklighet. Desse herrar voro: G. Ullman, verml. [se 
namnlista i US 1896, s 23] Den mindre belöningen, 
en pilkrans jemte vitsord om utmärkta, berömliga 
eller godkända framsteg i simkonsten,för hvars 
erhållande, 9 prof erfordras, mottogs af följande 
elever: [namnlista] Värdigheten och titeln af magister 
tillkommer dem, som för en virtuositet, hvilken måste 
anses för den högsta inom sin sfer, mottagit den större 
belöningen; de som erhållit den större belöningen; de 
åter, som erhållit den mindre belöningen, hugnas med 
kandidattiteln och anses gemenligen såsom på tillväxt 
stadde lofvande ämnessvenner för kommande 
promotioner.   
 

 
Att redaktören år 1859 haft 1858 år redogörelse som förlaga står klart. Ordalydelsen är i ju i stora 
stycken densamma. Tidningsreferatet från år 1833 talade om att Upsala Simsällskap firat sin års-
promotion ”efter wanligheten” (ovan s 122) och 1834 talades det om sällskapets ”Wanliga 
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årshögtid”. Vad som var det vanliga synes vara förutsatt att tidningsläsaren känt till. Samma 
kunskap hos tidningsläsaren synes även nu (både 1858 och 1859) förutsättas ty tidningsartiklarna 
talar om ”sedvanliga ceremonier”, men vilka dessa var framgår nu för första gången översiktligt 
av fortsättningen.  
 En liten detalj – ett skrivfel eller en kvarstående oklarhet – kan påpekas. I båda referaten talas 
det om att ”15 svåra prof måste afläggas” för den större belöningen. Den tidigare genomgången, 
se ovan sidorna 108 ff, har endast kunnat identifiera 14 prov. (Då det gäller den mindre över-
ensstämmer dock uppgifterna, ”9 prof”.) Tidningarnas fortsatta beskrivningar, som även till dessa 
delar innehåller påtagliga verbala överensstämmelser, belyser hur det hela gick till. 
 
 (1858) 
 Promotions-högtidligheten öppnades med 6 då-
nande kanonskott. Derpå framträdde de som skulle 
promoveras till magistrar, den ene efter den andre den 
ene efter den andre, på trampolinen, från hvilken de 
under olika konsthopp störtade ned i vattnet. Sedan de 
der visat allahanda prof på skicklighet, bildade de en 
ordnad linie då promotor nedhoppade i vattnet med 
sin krans fästad på bröstet. Derpå framsam sim-
läraren, studenten K. A. Hellstén, hvilken på en staf 
förde alla promovendi´s kransar till promotor, som 
först bekransade sig själf, under salut af 6 skott, derpå 
hr Hellstén, under salut af 4 skott. Derefter fram-
kommo de blifvande magistrarna i tur och ordnding 
till promotor och mottogo af honom sina kransar, 
hvilka den ene efter den andre af simläraren öfver-
räcktes. För hvarje krans, som påsattes, dånade ett 
skott. Efter slutad promotion knöto samtlige de 
nyblifne magistrarne en ring och dansade kring 
promotor och simläraren, höjde ett dundrande hurra 
och summo bort på ett afstånd. De blifvande kandi-
daterna framkommo nu på trampolinen, hoppade ned 
i vattnet, framsummo till promotor och erhöllo sina 
kransar. Sedan alt detta försiggått, återvände 
promotor, simlärare, magistrar och kandidater till 
badhuset. 
Derpå följde nu det s. k efterspelet, [se här nedan] 
 

 (1859) 
 Sedan musik och kanonskott 
tillkännagifivt öppnandet av festligheten, 
framträdde de blifvande simmagistrarne, 
den ene efter den andre den ene efter den 
andre, på trampolinen, från hvilken de 
under olika konsthopp störtade ned i 
vattnet. Efter att hafva visat allehanda 
prof på sin skicklighet, framsummo de i 
ordnad linie och erhöllo sina kransar. För 
varje krans som påsattes, dånade ett 
kanonskott. Efter vederbörligen fulländad 
magisterpromotion framkommo de 
blifvande kandidaterne på trampolinen, 
hvilka, små såsom de samt och 
synnerligen voro, med sina mera 
konstlösa hopp i vattnet beredde 
åskådarne mycket nöje. Sedan äfven de 
framsummit till båten och erhållit sina 
kransar, slöto de sig till magistrarnes led, 
hvarpå allesammans i en linie efter 
hvarandra begåfvo sig in i bad-
inrättningen, dermed afslutades festens 
officiella afdelning. 
 Derpå följde nu det s. k efterspelet, 
[fortsättningen är återgiven ovan s 85–86] 
 
 

 
Efterspelet till 1858 år promotion beskrev så här: 
 

som består i alla möjliga konster och hopp, såsom det storartade familjehopet, enkla och dubbla 
kullerbyttor rätt fram och baklänges, m. m., till icke ringa förlustelse föe [för] den åskådande och 
beundrande folkmassan. Isynnerhet väckte hr Hellstén åskådarnes munterhet och framkallade deras 
högljudda bifallsyttringar, då han som en med brokig prakt utstyrd käring uppträdde på trampolinen 
och efter åtskilliga visade farhågor slutligen kastade sig ned i vattnet, der käringen för alltid försvann, 
men ur hvars djup, liksom en Deus ex machina, en student i studentmössa, hvita pantalonger, hvit väst, 
svart frack och blanklädersstöflar dök upp, helsad med bravorop och handklappningar. efter att en god 
stund hafva roat publiken, som amfiteatraliskt fyllde stränderna, med åtskilliga halsbrytande hocus 
pocus, lemnade den nybakade studenten det våta element, födt honom till verlden.      
  Festen var särdeles vacker och lyckad, hvartill icke minst bidrog den omständigheten att promotor 
denna gång sjelf simmande förrättade promotionen, hvilket aldrig förr egt rum. Badhuset, festligt löf-
klädt och smyckadt med en mängd större och mindre fanor erbjöd den gladaste anblick i augustisolens 
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strålar.                            
  Från badhuset tågade dagens hjeltar med sin promotor och simlärare samt förre simläraren hr 
Boggiano jemte flere gamle simmagistrar och vänner af simkonsten till östgöta trädgård, hvarest en 
ståtlig sexa var anordnad, hvilken med en väl berättigad begärlighet, liflighet och munterhet intogs. 
Efter sexan samlades det glada sällskapet kring bålen, då primus föreslog skålen för promotor och 
ultimus den för simläraren, hvarvid herrar promoti öfverlämnade till hr Hellstén en hedersskänk, be-
stående af en vacker och dyrbar guldkedja samt en större guldring, såsom ett bevis på deras tacksamhet 
och det värde de satte på den osparda möda och den skicklighet, hvarmed hr Hellstén egnade sig åt led-
ningen af simöfningarne. Andra skålar föreslogos; glada samtal, skämt och sång klingade den herrliga 
sommarqvällen genom den vördnadsbjudande Linneiska trädgården. 

 
 
Simkonstens anor (US 1858) 
 
I tidningsreferatet 1858 följer härefter den historiska översikt som börjar med ”Simkonsten 
räknar icke särdeles höga anor i vårt kära fädernesland”, som tidigare återgivits efter markerings-
not 12, och som flerstädes refererats till som UP 1858. 
 
 
Efterspelet 1859 (Den flytande bordsskivan, version två) 
 
Det efterspel som nämns i referatet 1859 innehåller beskrivningen av den andra versionen av 
”den-flytande-bordsskivan” och det har ovan återgivits på sidorna 85–86.  
 Promotionsplatsen var vid Upsala Simm- och Badinrättnig, och den låg då – så framställdes 
saken – ett stycke utanför staden. Tidningen fortsätter nämligen så här: 

Dermed var nu simpromotionen slut, folkskaran bröt upp och begaf sig i ett särdeles godt lynne, som 
genom ett och annat obetydligare äfventyr på hemvägen hölls friskt upp, öfver åkrar, diken och gärdes-
gårdar åter till staden. 
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Vad var Upsala Simsällskap? Här står i förra manuset att detta stycke ska 
omarbetas 
 
 
Upsala Simsällskap återupplivades/reorganiserades år 1894 
 
Enligt Upsala Simsällskaps äldsta185 – och rimligtvis är det här fråga om dess första – ”Protokoll, 
hållet vid sammanträde fredagen den 30 mars [1894] i och för upplifvande af Upsala 
Simsällskap” väljs, i första paragrafen, professor Sahlin till mötets ordförande och jur. stud. 
Ulrich till sekreterare. Den andra paragrafen förtjänar att återges i sin helhet. 

Erinrade ordföranden om, att ändamålet med inbjudningen till mötet vara att återupplifva Upsala 
Simsällskap och göra det till ett ordnadt sällskap, som skulle verka i samma syfte som Stockholms 
Simsällskap. Derefter upplyste ordföranden om, att några personer jemte honom uppgjort förslag till 
stadgar i hufvudsaklig öfverensstämmelse med Stockholms Simsällskaps stadgar. De närvarande 
beslöto på derefter framställd förfrågan af ordföranden att återupplifva Upsala Simsällskap 

Den ovan återgivna protokollsrubriken och beslutet i andra paragrafen framstår onekligen båda 
som märkliga. Vilken innebörd har här begreppen upplifva och återupplifva? Situationen och 
omständigheterna ger vid handen att det inte är fråga om att väcka till liv något helt avsomnat. 
Det var det inte alls fråga om. Om vi – för enkelhet skull – endast ser till promotions-
verksamheten uppvisar ju denna en påtaglig kontinuitet. Upsala Simsällskap har – med undantag 
av 1860, 1885, 1890 och 1898 – regelbundet och från det år då det andra badhuset (1857) 
öppnades och till år 1900 hållit sina simpromotioner, eller som det heter i förteckningarna. 

Vid Upsala simsällskaps årshögtid [datum och år] lemnade sällskapets Direktor [1857–1877 Lars 
Fredrik Svanberg, 1878–1894 Yngve Sahlin, 1895–1896 Frithiof Holmgren, 1897–1900 O. Widman 
… den större belöningen åt [namnlista] samt … den mindre belöningen åt [namnlista]. 

Hur skall denna välbelagda serie tolkas? Innebar den att Upsala Simsällskap levde och frodades, 
anställde simlärare, ordnade simskola och avslutade denna med årliga promotioner. Denna serie 
ger ett kontinuerligt existerande och verkande simsällskap vid handen, men protokollet är 
otvetydigt; det talar både om ”upplifvande” och, på två ställen, om ”återupplifva[nde]” av Upsala 
simsällskap. Protokollets formuleringar är – så ser jag saken – olyckliga och missvisaden men 
samtidigt kan de icke avvisas. Det som hände år 1894 bör snarast beskrivas som en om- eller 
reorganisation och att det nya var att sällskapet från och med detta år blev en förening i moderna 
bemärkelse, en förening med ordförande och styrelse, med protokoll och justeringsmän, med 
årsmöten och revisorer och mycket annat som vi idag betraktar som självklara inslag. Allt detta 
hade – så måste vi se saken – tidigare saknats, och det leder själfallet över på frågan: Vad var 
Uppsala Simsällskap före 1894? 
 
 
Vad var Upsala Simsällskap före 1894? – Ett försök till sammanfattning. 
 
 
Frågan om vad Upsala Simsällskap initialt – och under stora delar av 1800-talet – var har vi flera 
gånger tidigare berört. Föreställningen om att det var fråga om ett sällskap av och för simmare 
                                                             
185 Upsala Simsällskaps protokollsserie, som nu förvaras i Folkrörelserarkivets lokaler och har där signum A1:1, 
börjar med just detta protokoll. 
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har avvisats och att kalla det idrottsförening eller liknande är felaktigt och ger vilseledande 
associationer. Men vad var Upsala Simsällskap? Utöver den verksamhet som skett i dess namn 
och ett antal personer som tillskrivits positioner inom detsamma är det mycket svårt att finna 
något som beteckningen sällskap skulle vara tillämplig på. I anslutning till redogörelsen för 
sällskapets stiftande och tidigaste historia såg vi att det hade ”stiftare”, ”direktor”, ”sekreterare”, 
”protector”, ”simlärare”, ”hedersmedlemmar” samt ”kallade ledamöter”. Om det dessutom 
funnits något som vi nu skulle kalla ”vanliga ledamöter” är ovisst och fler av de här nämnda 
titlarna glider mycket snart in i historiens dimma. Ur detta töcken framträder dock en välbelagd 
verksamhet som skett i Upsala Simsällskaps namn, nämligen promotionerna. Det är för övrigt 
just denna bild som de tidigaste jubileumsskrifterna ger vid handen. Både US 1859 och US 1896 
innehåller ju till allra största delen redogörelser för just promotionerna, och i dessa är det två 
positioner som ständigt återkommer, nämligen direktor och simlärare, eller som det ofta heter 
lärare i simkonsten. 
 
Direktor 
Redan i Grahls andra brev från 1813 till Marklin såg vi att han meddelade att ”Svanberg [var] 
Director” (mellan noterna 62 och 63) och strax dessförinnan (vid not 61) möter vi för första – och 
såvitt jag kunnat finna enda – gången uppgiften om Svanberg som beslutsfattare, eller kanske 
bara som förhandlingspartner. 

… och [Jag, Grahl] har derföre öfverenskommit med Prof. Svanberg, att de prisbelönte skola erhålla 
graverade diplomer. 

Utöver uppdraget som ständig promotor – som vi faktiskt inte vet om det var tilldelat eller 
självpåtaget – saknar vi helt information om vilka sysslor och befogenheter som var förenade 
med rollen som direktor. Om vi dock betänker att alla de övriga, i Upsala Simsällskaps tidigaste 
historia, nämnda personerna snabbt försvinner in i historiens dimma och att promotions-
verksamheten på en gång permanentades och att Svanberg agerade vid de allra flesta finns det 
mycket starka skäl anta att det var han som under mycket lång tid de facto var Upsala 
Simsällskap. 
 Motsvarande omdöme kan dock icke ges om sällskapets näste direktor, Johan Bredman. Om 
honom är följande känt. Han har noterats som närvarande vid den första promotionen 1813 (ovan 
s 48), i breven nämns han som en av sällskapets medlemmar (vid not 63) och som hedersmedlem 
(efter not 72). Han vikarierade för Svanberg vi promotionerna 1833 och 1844 och han tilldelades 
jubelmagisterkransen 1852. (Rörande denna, se ovan s xx. ) Hans – eventuella – insatser för 
sällskapet under sin direktorstid är långt mer svårfångade än Svanbergs. I US 1896 sid v, anges 
han dock, och utan reservation, som promotor 1847–1858, men intet av dessa år förrättade han 
någon promotion, och i promovendiförteckningarna heter att ”Sällskapets Direktor, Professorn 
och Ridd. Johan Bredman” genom Sigurd Ribbing (1852), och genom Lars Fredrik Svanberg 
(1853, 1854, 1857,1858) lämnade belöningarna.  

 

Här finns det en pil som kan antyda att något ska stå i fotnot 
 
 
 
I gamla manuset finns här ett kapitel som heter ”Vad var Upsala Simsällskap” – detta kapitel kommer väl senare i 
denna utskrift??
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Hur argumenterade simskolornas pionjärer? 
 
 
 
 Lika märklig är historieskrivningen om Grahl. Ovan återgivet är det enda som sägs om honom 
här i historieskrivningen från 1858. Han framställs bara som en i raden av sällskapets simlärare. I 
rättvisans namn måste vi dock framhålla att Grahl inte alltid och av alla krönikörer har behandlats 
så styvmoderligt som i Upsala-Posten 1858 och ett år senare av Hellstén i US 1859. I den 
sistnämnda saknas han ju helt i den historiska översikten. Senare historieskrivare har, som vi sett, 
något återupprättat honom genom att tillskriva honom rollen som “förste simlärare”, och 
liknande. Stiftare har han dock aldrig fått bli; den titeln har förbehållits Svanberg. 
 
Grahls reklambroschyr från 1814 
 
Att Grahl m fl år 1813 stiftade Upsala simsällskap har, som framgått av det tidigare, redan visats. 
I detta kapitel ska jag försöka klargöra hur man argumenterat för simkonsten, och som 
utgångspunkt tar vi den lilla reklambroschyr, eller "adress" som Grahl hos Stenhammar och 
Palmblad i Uppsala låtit trycka år 1814 inför simskolans nästa säsong. Originalet omfattar tre 
sidor, eller 19 stycken som av mig numrerats, och broschyren kan ses som en god 
sammanfattning av, och ett inlägg i debatten om hur, drunkningsdöden kan förekommas och hur 
simkonsten skall inläras. Två exemplar av broschyren är kända. Det ena synes Anders Fryxell ha 
tagit hand om och det ingår nu i RA, Fryxellska samlingen, vol E 3652 och det andra i UUB med 
signum Sv. Gymn. o. idr. kaps./Simning Simsällsk. [Uppsala]. 
 
 

TILL 
INVÅNARNE I  UPSALA STAD 

 
(1)  Mer än  länge  har  den  k lagan  b l i fv i t  förd ,  a t t  Sver iges  ta l r ika  s jöar  och  

s t römmar  bor t rycka  en  oändel ig  mängd menniskor ,  och  man har  
grundel igen  bevis t ,  a t t  va t tne t  i  våra  dagar  näs tan  år l igen  upps lukat  mer  
än  hundrade  menniskol i f .  

 
Läsaren kan med fördel ögna igenom hela texten i broschyren på de följande sidorna där den 
markerats på sätt som framgår av ovanstående utdrag. Jag skall dock "lägga ut" texten och på 
detta sätt ånyo söka klargöra vad vi vet , vad vi har skäl att tro, och - inte minst - vad vi inte vet 
om sällskapets tillkomst och första tid samt hur man argumenterade för simkonsten. Hav tålamod, 
och hav överseende med en del upprepningar!  
 Som framgår av texten riktar sig alltså pamfletten till invånarna i Uppsala stad ”så högre som 
lägre”. Det är fråga om ett s k accidenstryck och enligt Grahls tredje brev, dagtecknat den 2/5 
1814, till Marklin har han ”uplagt och gratis utdelt 250 exemplar” ,se ovan vid not 66. 
 
 
En omfattande drunkningsdöd 
 
Grahls inledande argumentation är enkel och tydlig. Han inriktar sig på drunkningsdöden som 
han finner både omfattande och smärtsam, men någon vidare precision i de numeriska 
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uppgifterna ådagalägger han inte. För hela riket anger han först en uppgift som omöjlighen kan 
tolkas bokstavligen, nämligen ”en oändelig mängd männikor”. Texten fortsätter, först med en 
verbal säkerhetsmarkering ”man har grundeligen bevist” och sedan med antalsangivelser och han 
hävdar att ”vattnet i våra dagar nästan årligen uppslukat mer än hundrade människolif”. Här, i 
broschyren, är det alltså bara ”mer än hundrade”.186 Robsahm redovisar, i förordet till andra 
upplagan 1814 av Om Nyttan af Bad något adekvatare uppgifter om drunkningens omfattning i 
Sverige. I andra upplagan (1814) av Om Nyttan af Bad, i förordet s [24] säger han att ”det ej är 
likgiltigt för samhället att genom bristfälliga läroverk 700 landsmän och däröfver (Quinq, 1806–
10)187 drunknat till en dyr del i Sverges infödda böljor”. Robsahm kommer här mycket nära de de 
uppgifter som senare sammanställts och som redovisats i (Skriv ut vad publikationen heter) under 
rubriken antal drunknade och som här nedan sammanfattats i Figur 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saknar denna bild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1  Antal drunknade (absoluta tal) i Sverige åren 1780–1820, linje 1. Linje 2 indikerar 
löpande 11-årsmedelvärden. Linje 3 anger antal drunknade per 100 000 av medelbefolkningen 
och linje 4 löpande 11-årsmedelvärden. 
 

                                                             
186 Vi kan lägga märke till att Grahl i sin retorik normalt talar om ”tusende” och att han, som tidigare framhållits, 
flerstädes återanvänder sina formuleringar. I talversionen 1846 (se ovan s XX), nedan i stycke (14), i hans första brev 
till Marklin (vid markeringsnot 55) och i kallelsebrevet till Fryxell (vid markeringsnot 77) talar han överallt om 
”tusende”. 
187 Med Quinq. 1806–10 avser Robsahm rimligtvis landshövdingarnas femårsberättelser för dessa år. 
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Figuren (linje 1) visar att vi för den här redovisade perioden188 har mycket påtagliga årliga 
variationer och trendlinjen (nr 2) visar tydligt en markant ökning, en fördubbling från omkring 
500 drunknade per år vid periodens början till omkring 1 000 vid dess slut. Upsala Simsällskaps 
stiftare, Grahl och Robsahm, har klart dokumenterat sin medvetenhet i detta avseende, och sak 
samma måste vi förutsätta ha gällt för de övriga som på olika sätt bidragit till sällskapets 
tillkomst. 
 Ökningen är dock måhända ej lika dramatisk som linjerna 1 och 2 ger vid handen, ty under 
den här perioden har i även haft en betydande befolkningsökning, från 2,1 till 2,6 miljoner. 
(Folkmängden vid 1780 års slut uppgick till 2 118 281 personer och 1820 till 2 584 690.) Mätt 
med måttet årligen drunknade per 1 000 000 av medelbefolkningen framstår ökningen ej fullt så 
dramatisk. Under 1780-talet drunknade, enligt detta mått 243 personer medan motsvarande siffra 
för 1810-1819 är 326. Detta framgår översiktligt av linjerna 3 och 4 i diagrammet. (Dessa siffror 
kan med fördel jämföras med dagens; under 1990-talet drunknade i Sverige xxx personer vilket 
ger 13 drunknade per miljon medborgare och år.) 
 Ingen studie av de närmare omständigheterna kring drunkningen vid den här tiden är känd och 
således ej heller vilka faktorer som ligger bakom den här redovisade ökningen. 
 
 
En demokratisk simskola 
 
Broschyren riktade sig – som framgått – till Invånarne i Upsala stad och denna adressat upprepar 
han i inledningen till andra stycket med det klargörande tillägget ” så högre som lägre”. Läst efter 
bokstaven är det han säger endast att såväl ”högre som lägre” kan erinra sig smärtsamma för-
luster, men budskapet är klart: Han inbjuder både ”högre som lägre” till simskolan.  
 

(2)   Invånare  i  Upsa la  S tad!  Äfven  mången af  Eder ,  så  högre  som lägre ,  
to rde  härv id  e r inra  s ig  de  smär tsammaste  för lus te r .  Knapt  förb igår  något  
å r ,  som icke  en  e l le r  f le re  här  f inna  s in  graf  u t i  va t tne t .  

 
Saken har icke i detalj kunnat avgöras, men rimligtvis förhåller det sig så att vi här har att göra 
med en mycket tidig – kanske den första svenska – utbildning som just riktar sig till envar, 
oberoende av klass eller samhällsstånd.  
 Hur det blev med den saken – om simskolans elever verkligen rekryterades från samhället alla 
lager – kan nu icke avgöras och det hänger samman med att inga deltagarlistor över simskolornas 
elever har finns kvar. Endast sammanställningar över de som promoverats har bevarats. Några 
detaljer kan dock anföras. Anders Fryxell nämner att 1816 undervisade han ”vid pass” 60 elever, 
men detta års promovendiförteckning (i US 1896, s 4) upptar bara 29 namn. Huruvida de 
resterande eleverna ej klarade de stipulerade proven, avbröt simundervisningen eller – av okända 
skäl – avstod från deltagande i promoverandet vet vi ej. Kanske var det så att deltagande i 
promotionen främst var en studentföreteelse. Den handskrivna promovendiförteckningen (i 
Upsala simsällskaps arkiv, serie L4a, vol 1) ger förutom namn även nationsbeteckningar, varav 
en ”finne”. Titlar har dock nogsamt noterats vid de personer som, 50 år efter den ursprungliga 
bekransningen, erhöll jubelkransen år 1866. En teologie doktor, en medicine doktor, två filosofie 
doktorer, två överstelöjtnanter, en justitiekansler samt en grosshandlare och f d talman. 

                                                             
188 Äldre uppgifter, för perioden 1749–1775, har det icke varit möjligt att ur de för Sverige och Finland gemensamma 
uppgifterna tillförlitligt avskilja vad som endast rör Sverige inom dess nuvarande gränser. 
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 Intentionen – en demokratisk simskolan – synes klar, men det har icke kunnat beläggas att 
funktionen blev denna. Nationsbeteckningarna i promovendiförteckningarna, och titulaturen vid 
jubelmagistrarna ger dock vid handen att promoverandet nog främst var en studentföreteelse. 
 
 
En drunkningsolycka i Uppsala år 1897 
 
En drunkningsolycka, av den omfattningen att den gav eko i Stockholmspressen och senare även 
kom att behandlas av de rättsvårdande myndigheterna, inträffade i Uppsala år 1797. I tidningen 
Stockholmsposten, N:r 189, från den 21 Augusti 1797 kan vi läsa en notis, som enligt tidens sed 
var utformad som ett brev till redaktionen. Postgången och pressläggningen hade andra principer 
då än nu. "Brevet" är daterat den 12 Aug i Uppsala och lyder som följer. 

Den 26 sistledne Julii timade här en stor olycka. En mängd personer, som blifvit uppbådade till 
räfsning å Kungsängen och till den ändan infunnit sig nyssnämnda dag om morgonen, då de af 
Arrendatorn inrättade märken skulle till dem utdelas, kom att skockas och trängas uppå den å Upsala-
ån nedom Bränneriet warande Flottbron, hwilken derwid sjönk så att alla föllo i wattnet. En del hjelpte 
sig genast up: men Nitton personer drunknade, och af dem som upkommo, dogo 3:ne några dagar efter. 
Jag undviker att widröra wisse omständigheter wid denna högstbeklagliga händelse, och önskar att 
någon ej må äga orsak at göra sig samwetsförebråelse at på et eller annat sätt wara wållande till så 
många människors död, jämte barns och efterlevandes sorg och bedröfliga belägenhet. De personer 
som drunknade woro följande: (Namnlista, tre män i åldrarna 23, 21 och 14 år, samt sexton kvinnor i 
åldrarna 61, 48, 54, 59, 39, 30, 25, 49, 23, 19, 28, 36, 18, 16, 34 och 9 år.)  

Av texten framgår att "alla föllo i wattnet", men här ges ingen uppgift om hur många - och av 
vilket kön - "alla" voro. Av texten framgår vidare att "en del hjelpte sig genast up" men inte hur 
många "en del" var, och inte heller hur, t ex genom att simma eller genom att kravla sig upp i det 
(delvis?) grunda (?) vattnet nära stranden. Ordvalet "en del" ger dock vid handen att det endast 
var fråga om ett lite antal, och att åskilliga ej var simkunniga och drunknade. Säkra uttalanden i 
denna fråga kan dock självfallet ej göras.  
 Brevskrivaren nämner vidare att han "undviker att widröra wisse omständigheter" och antyder 
därigenom att han har information som han döljer. Så uppfattades också saken, och bara två dagar 
senare, i samma tidning, nr 191, den 23 aug. ifördes en notis där vi bl a läser: 

Den förbehållsamhet, som tyckes råda i samma berättelse, kan också ej annat än wäcka mera 
uppmärksamhet. Hwilka äro de omständigheter wid nämnde olyckliga händelse, dem Berättaren säger 
sig undwika att widröra? ... Må mig derföre tillåtas, att uppgifwa en och annan fråga, ... Af hwad orsak 
kunde wäl folket komma at samlas och skockas just på Bron? Har det på någons föranstaltande, at de i 
berättelsen omförmälte märken skulle på et så vådligt ställe utdelas? Hwarföre waldes ej heldre en 
plats på sjelfwa Ängen? Widare: hade Bron någon bristfällighet? Hwilken bör underhålla henne? Är 
dess underhållande underkastadt någons tillsyn? Brukar man i Upsala, som annorstädes, besigtiga 
Broar, för at utröna om de äro fullkomligen säkra at bestiga och öfwerfara? Har någon sådan 
besigtning nyligen skett, eller icke. 

Flera av frågorna kom senare att behandlas av de rättsvårdande instanserna, som vi dock här 
förbigår. Tidningen fortsätter med att inpränta vikten av att frågorna besvaras och detta, inte 
explicit för att förhindra dylika framtida olyckor - det får nog tas för givet - utan av hänsyn till 
den oskyldige. 

Det wore wäl om alla dessa frågor blefwo tilförlitligen och nöjaktigt utredde, såsom rätta medlet at 
mota öfwerdrifna och sanningslösa rykten, hwilka förmodligen äro i fart torde hända kasta skugga på 
den som är oskyldig. 
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Läst efter bokstaven efterfrågar artikelförfattaren inte alls orsaken till olyckan, utan han söker 
orsaken till att så många kom att "samlas och skockas just på bron" som "dervid sjönk så att alla 
föllo i wattnet" och hur det var med brons hållfasthet, och inspektionen av densamma. Olyckans 
förlopp illustrerar dock på ett otvetydigt sätt bristerna i, eller inadekvansen av, merparten av de 
drunkningsförebyggande åtgärder som diskuterats vid denna tid och som vi nedan något skall 
beröra under rubriken Yttre medel och anstalter. 
 
 
Drunkning står i vår makt att förekomma 
 
Att drunkningsdöden var omfattande har vi konstaterat ovan, men går det överhuvudtaget att göra 
något åt saken och vad skall göras. Inledningsvis, i stycke (3) säger Grahl att det inte räcker med 
medlidande, utan det krävs mycket mer för att möta denna förödelse, drunkningsdöden. Vi kan 
även lägga märke till att Grahl ingenstans talar om Gud eller om gudomliga ingripanden, som t ex 
Linné flerstädes gör om drunkning i Divina Nemesis.189  Hos Grahl kan man inte, inte ens mellan 
raderna, skymta en Gud, och inte ens en som dragit sig tillbaka till sin urmakarroll utan här är det 
fråga om något som det står i vår  – i människornas – makt att förekomma. 

 
(3)   Nödens  ur  böl jorna  höjda  rop  och  värn lösas ,  anförvandters  och  vänners  

jemmer  påkal la  icke  b lo t t  vår t  medl idande;  ne j !  de  uppfordra  a l l  vår  
verksamhet ,  a t t ,  t i l l  menskl ighetens ,  s ta tens  och  vår t  ege t  bäs ta  mota  en  
förödelse ,  som det  s tå r  i  vår  makt  a t t  förekomma.        

   
Att drunkningsdöden är något som står i vår makt att förekomma tror jag är en utvidgning av en 
gammal tanke, en tanke som vid denna tid börjat göras explicit, nämligen att människans miljö, 
hennes omständigheter kan och bör förändras och att hon själv kan manipuleras, eller åtgärdas. 
Drunkningsdöden, liksom många andra döder, sågs nog tidigare ofta som något naturligt och 
                                                             
189 I Nemesis Divina relaterar Linne ett antal drunkningsfall där drunkningen framställs just som ND dvs en gudomlig 
vedergällnig som här får spela Näckens, Bäckahästens och andra liknande varelsers roll. Dock med den skillnaden att 
sjöväsendena oftast framställs som blinda och oberäkneliga medan den gudomliga vedergällningen liknar den 
mänskliga på så sätt att den kan vänta, och det ibland ganska lång tid. Följande exempel, där drunkning förekommer 
(som av mig framhållits med kursiv stil och med sidhänvisningar till 1968 års utgåva) såg han som bevis på Guds 
försyn och vedergällande rättfärdighet: 
Nemesis drabbar ofta den som förför en annans hustru. Hon dör oftast i en sjukdom i livmodern, t. ex. blödning eller cancer i 
livmodern. Han drunknar oftast. (61)   Capt. Cincler i fångenskap sticker i hähl en annor underofficer Lod, och wid hemkonsten 
genom processe går ifrån sig mordet. Capt. Cincler … drunknade i Amsterdam. (126)   Cronhielm … råkar på siön en bonde, som 
med sin drög [arbetssläde] kiörer emot hans släda. Grefw. stryker bonden ett slag öfwer hufdet, att han dör. Gref. går ifrån sig 
saken, … Äfter några åhr reser gr. samma wäg öfwer isen. Natten för ut hade slagit sig en wråk öfwer isen. Just på samma ställe, 
där gr. kiörer neder , war rummet, där bonden förut blef ihälslagen. Drängen kommer lätt upp och hästen okså. Drängen söker 
hielpa gr. på alt sätt, men kommer aldrig åt. Grefwen ropar; jag ser Guds hämd på detta stället, och drunknar. (127-128)   Krabbe, 
en rik … adelsman … Sperling, landshöfding … hade begärelse till hans gods; … Sperling præsiderar, dömer honom till döden. 
… Sperling får änteligen godset, men dör i fattigdom. Sonen watnar hästen … och drunknar. (154)   En bondgård strax wid 
Alsike, där bodde bonden Jaen Person, som hade 7 söner. Gifte dem med annor rik bondes döttrar, … När sista sonen giftes och 
hade sitt hemkomstöhl, fölgde alla 7 söner och döttrar i en båt. När båten kommer i ögonsichte, går bonden ut med dricka och 
bränwin att möta wid stranden. I det samma ser en orcane stielpa båten och dränka alla söner och sonhustrur … (163)   Myrman, 
en rik och hederlig man … får en wacker, hederlig, skiön fru. … Fr[u] Fernholm … Lägras af Myrman. Faxel, … hade ock doppat 
hos fru Fernholm. Faxel tager på sig lägersmålet, …, med accord att Myrman skulle tola Faxel caresserade hans fru. … Faxel på 
slutet blir meditabundus [grubblande] … går ut om aftonen; ett par dagar där efter finnes i åen drunknad. (165)   Morey med des 
fru, Smidt med flere; de dricka på sena natten. … Schmidt smyger sig från fulla dricksälskapet, afklädd lägger sig hos Morrey[s] 
fru, häfdar henne; …  Äfter flere åhr … smidt kiörer sielf neder på isen, drängen kommer upp, kan ej hielpa. Smidt måste 
drunkna. (180)   Tiliander … skiuter ut ögat på collega. Ingen fick wetta, hwem detta gjorde. Efter 40 åhr, … faller i brunnen och 
drunknar. (192) 
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därmed ofrånkomligt eller kanske som hos Linné, som ett gudomligt straff. Livet, och barnen, var 
ett gudslån, något som man kunde glädja sig åt så länge det varade, men änden rådde Gud 
över.190 Den teodeterministiska synen opponerar sig Grahl emot. "Det står i vår makt att 
förekomma." Att människan faktiskt kunde omgestalta sin värld och även sig själv är nog en vid 
denna tid accelererande utvidgning av en gammal tanke. Vi finner den t ex i mottot till Adolf 
Modeers Lärobok N:o 2.191  
 

*** bild in här *** 
 
 
 
 
En mera pregnant utformning ges den dock i Johan Fischerströms berömda presidietal 1794.192 
där även simning nämns som ett av "de medel och Utvägar, genom hvilka Styrka, Manlighet och 
Härdighet kunna hos Svenska Folket befrämjas.” 

Länge har man användt den yttersta sorgfällighet jämte den största kostnad, at förhöga Växternas 
godhet och frodighet. På lika sätt har man varit angelägen om det som kunde bidraga, at göra hemtame 
Djuren starke och storartade. Konstens bemödande har icke saknadt en önskad framgång. Men då 
vanlige växter och Djur kunnat emottaga en sådan förbättring måste äfven denna kunna sträckas till 
människjo-slägtet. Gifves något nyttigare, något värdigare föremål.  

Fischerströms argumentation gäller dock, som tydligt framgår av titeln, främst "Styrka, Man-
lighet och Härdighet" och när han kommer in på barandödligheten säger han att "Tabell-verket 
har underrättat oss, att hvar fjerde gåsse och hvar femte flicka utslockna inom första året" och att 
"emellan ett och tre år(s)" ålder "dö här i riket nästan hvart sextonde eller tjugonde barn". 
Fischerström har inget specifikt att säga om drunkningsdöden, ty barnadödligheten "härrörer dels 
af föräldrarnas utsväfningar och dålighet, dels af en aldeles oförvänd ordning vid 
upfostringssättet", och däri har han även antytt åtgärderna: "Allmänne spel och lekar, som gör 
kroppen härdig vig och stark" och vidare "Vid Städer och större Byar kunde öfningsfält  
förordnas, där folket någon viss tid kunde komma tillhopa, at se Ynglingarnes färdighet uti 
kappränning, brottande, kastande, tyngders häfvande, båg-skjutande, simmande, kapproning och 
dylikt mera". Ja, Fischerström nämner här "simmande" men det är att märka att denna aktivitet 
endast är en i raden av många som "Ynglingarna" skall ägna sig åt i "Folkets" åsyn och "Sjelfva 
Fruntimren skulle väl ändå komma och åskåda desse lustbarheter".  
 Vi såg tidigare Grahls argumentation och ordval om simningsdöden: "Smärtsammaste 
förluster", "nöden ur böljornas höjda rop", "anförvanters och vänners jämmer" och liknande men 
hos Fischerström är allt sådant borta. Han konstaterar nyktert: "Landet behöver raske arbetare och 
modige försvarare" och däri är simkonsten bara en detalj bland många, inte huvudpunkten som 
den är hos Grahl. 
 
 
Yttre medel och anstalter äro svaga värn 
 
                                                             
190 Herren gav och Herren tog. Lovad vare Herrens namn. Job 1:21. Huruvida detta bara var retorik och trösteord, 
eller, om man verkligen trodde så undandrar sig min bedömning. 
191 A. Larsson (A. Modeer), Lärobok N:o 2. Särdeles för Allmogens Barn, Som gjort de förste framsteg i Läsning, 
Stockholm 1798. 
192 "Tal om de Medel och Utvägar, genom hvilka Styrka, Manlighet och Härdighet kunna hos Svenska folket 
befrämjas" i *** ange källan ***, Stockholm 1794 
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Men vad göra? Först avfärdar Grahl "yttre medel och anstalter ” ty ”dessa äro svaga värn och 
sällan till hands”193 och sen anbefaller han ett annat skyddsmedel, ett skyddsmedel som är 
införlivat med ”henne sjelf” och det är den lättlärda ”konsten att simma”.  
 

(4)   E j  a fvändes  de  onda  med y t t re  medel  och  ans ta l te r :  dessa  ä ro  svaga  värn ,  
och  sä l lan  t i l l  hands  v id  den  p lö ts l ig t  påkommande faran .    

 
Grahl preciserar inte vad han menar med ”yttre medel och anstalter” som är ”svaga värn, och 
sällan tillhands vid den plötsligt påkommande faran” men texten och sammanhanget ger vid 
handen att det är anordningar av nedan redovisat slag han avser. Vid denna tid, senare delen av 
1700-talet och början av 1800-talet, förelåg en ganska omfattande litteratur om olika 
räddningsmedel och säkerhetsanordningar rörande vattensäkerhet och drunkning. Vi ska nu titta 
på några. Framställningen gör självfallet ej anspråk på fullständighet, och spörsmålet om i vad 
mån det här är fråga om importgods eller inhemskt, innovationer eller gammal beprövad 
erfarenhet berörs endast ytligt. Framställningen grundar sig vidare uteslutande på tillgängligt 
biblioteksmaterial, och läsaren måste städse hålla i minnet att det är endast en ytterst liten del 
kunskaperna, anvisningarna och metoderna som befordrats till trycket och som bevarats för 
eftervärlden. Den vardagliga, allmänna och folkliga kunskapen i hithörande frågor har antingen 
gått förlorad eller traderats på annat sätt.194 
 De äldsta kända simpedagogiska anvisningarna, metoderna och hjälpmedlen finner vi redan i 
Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Olaus Magnus är dock pålitligt opålitlig som källa 
till förhållandena i vårt land från den tid han beskriver, den slutande medeltiden. Den intresserade 
läsaren hänvisas här till John Granlunds kommentarband till nyss nämnda arbete. 
 År 1776, den 17 augusti, utfärdade Överståthållareembetet i Stockholm en kungörelse 
Angående Then nu mera widtagne författning til drunknades räddande och återställande. 
Gör ett begripligt referat. 
**** 

                                                             
193 Tanken att ”yttre medel och anstalter ... äro starka värn och ofta till hands vid den plötsligt påkommande faran” 
kan på sitt sätt tillskrivas den i hela Uppsala världsberömde polismästaren Raab, ty han har ”enligt traditionen” 
följande formulering i en polisrapport: ”Antalet icke drunknade har betydligt ökat (sedan livräddningsbåt anskaffats 
till Fyrisån)”.  Holm, Pelle, Bevingade Ord, Fjortonde omarbetade upplagan, Stockholm 1964, s.v. Drunkna. 
Rimligtvis är detta ett bland många förfalskade Raab-citat ty det har utgått i den femtonde upplagan, och sak samma 
måste vi nog säga om följande som  Knut Nyblom tillskriver honom ”Alla icke drunknade gossar behagade genast 
aflägsna sig ifrån vaken” i Uppsala är bäst, s 133. 
Att yttre medel och anstalter var viktiga för Raab, och att han var en formuleringskonstens mästare, framgår dock av 
följande utdrag ur protokollet, hållet hos Polismästaren i Upsala å Rådhuset den 28 augusti 1892 som gäller en från 
Simläraren O. V. Eckman inkommen ansökan om att ”8 poliskonstaplar behövs för ordningens upprätthållande” och 
att ”få i år liksom föregående år låna stängsellina” till promotionen. I anledning därav anförde Raab följande: 

Och emedan före ärendets föredragande till pröfning Polismyndigheten fann sig böra höra sökanden 
personligen i och för erhållande af kännedom om de tillernade anordningarne, fick nu sökanden på gifven 
anledning företräde och meddela nödiga upplysningar, hvarefter han tillika anhöll att få emot ersättning 
12 man ur Poliskåren, för att, såsom hittils vid simpromotioner i Upsala varit vanligt, å ömse sidor om 
Fyrisån utgöra vakt och tillika å en eller annan gata visa allmänheten vägen till den vester om badhuset 
belägna platsen för betalande åskådare. 
 Efter antecknande häraf, fann sig Polismyndigheten böra bifalla ansökningen och sålunda tillåta 
simuppvisningen å den öppna för allmänheten eljest Fyrisån vid Sim- och badinrättningen i Svartbäcks-
roten; Och blef äfven sökandens anhållan om polisvakt bifallen; som ofvan.         
    E d w .  R a a b  

194 Skriv här en not om filmen på Nordiska museet om siminlärning via vassbuntar, och som Olaus Magnus beskriver 
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Den här kungörelsen gäller, som synes endast drunknades räddning och återupplivande, och märk 
att här pendlar betydelsen hos ordet drunknad mellan avliden genom drunkning och avsvimmad. 
Några anvisningar om drunkningens förebyggande ges inte här, utan huvudlinjen gäller just 
räddning och återupplivande. 
 Samma sak, och det framgår även av titeln, gäller den år 1805 i Stockholm utgivna 
översättningen av en liten skrift av Hernholdt och Rafn. Försök till en Historisk Afhandling om 
Räddnings-Anstalterne för Drunknade, jemte Under-rättelse om Säkraste medlen hvarigenom De 
kuna återställas till Lif.  

Ingen tvivlade derpå, at ju hoppet om Räddning för den drunknade, i allmänhet ägde ett bestämt 
förhållande til den längre eller kortare tid densamma legat under vatnet. Andedrägten måste 
nödvändigt därvid afstadna, och detta egentligen orsaken til den drunknades död. 

Hernholdts och Rafns slutsatser och rekommendationer blir således att så snabbt som möjligt och 
så skonsamt som möjligt få upp den drunknade ur vattnet, och därefter vidtaga lämpliga åtgärder 
för  
Den intresserade läsaren hänvisas här till de i litteraturförteckningen upptagna verken av a b c d e  
f g där flytvästar och frälsarkransar, drunkningsupplivningsapparater m m behandlas. och som 
Grahl här med en ganska svepande formulering avvisar. Åtskilligt av detta finns med hos 
HERNHOLDT och RAFN och jag hoppas att läsaren tror mig då jag hävdar att merparten av det 
slutande sjuttonhundratalets "drunkningsdebatt" primärt gällde att få folk att flyta på vattnet, att 
förhindra att dom sjönk, och få liv i dom som man fått upp och som legat ett bra tag i vattnet.. 
Vad är det då för "yttre medel och anstalter" han talar om och avvisar? Ja, låt oss lite titta på 
litteraturen och vad som tidigare skrivits i saken.  
 Den andre av stiftarna bland 1813 års män som jag skulle vilja lyfta fram är Robsahm. 
Krönikörerna synes nästan helt ha glömt honom. Den ende som nämner honom är Eckman, i 
US 1896 s III, och där endast som en i raden av dem som 1813 "organiserade" Upsala 
Simsällskap "på nytt”. År 1813, dvs samma år som Upsala Simsällskap stiftades, utgav han från 
trycket en liten skrift med titeln Något om Drunknades Räddning. 

Tio år äro snart förflutna sedan genom Kongl. Sundhets Collegii försorg Hernholdts och Rafns 
Afhandling om Drunknades Räddning öfverlemnades vår Allmänhet. En ypperlig bok som förtjente 
lifvas ur den glömska i vilken hon synes förfallit, och häntyder på författningar, (1) att till de 
olyckligas räddning böra på flera ställen enkom därtill inrättade båtar finnas; (2) att anskaffa alla 
redskap, som fordras till upptagandet och till försöken, att bringa den upptagne till lifs; (3) att sådane 
finnas på de ställen der olyckor kunna hända, och att de äro tillgängliga och af tillräckligt antal; (4) att 
vissa personer finnas, som äro skyldiga att skynda till drunknades hjelp, som derföre njuta särskild lön 
och straffas för försumlighet; (5) att dessa personer böra öfvas i sättet att uppta en drunknad, och läras 
huru de med en sådan skola förhålla sig i början, innan läkare hunnit ankomma; (6) att utfästa 
belöningar för den som först på behörigt ställe ger tillkänna, när någon fallit i vattnet, för den som först 
fått upp honom eller bjuder till att rädda en sådan; (7) att utfärda underrättelser om sättet att upptaga 
och till lifs bringa drunknade, om ställen hvarest båtar finnas, hvarest räddnings försöken böra ske, och 
hvarest nycklarne till instrumenten förvaras; (8) att förekomma det inga obehöriga personer infinna sig 
och tränga dem, som med upptagandet och räddandet äro sysselsatte − och (9) att pålägga dem plikt, 
som ej vilja mottaga drunknade i sina hus. Men äfven annat åligger oss till dessa vådors minskning. ... 
Hvad våller olyckan? Ett annat räddningsmedel måste fattas, af osvikligare hållning och kraft, och 
detta ensamt är och blifver Simkonstens utspridande. 

Vi kan här lägga märke till att samtliga nio punkter, som hänför sig till Hernholdts och Rafns 
avhandling, gäller anstalter efter det att olyckan varit framme, ja allt gäller redan ”drunknades” 
räddning. 
  ** Båten och redskapen i de två första punkterna visas/klargörs/ på illustrationer/men tänk igenom va fan du ska 
göra me dom. Interfoliera i texten eller helst på separat "illustrationssida". 
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Simkonstens utspridande 
 
Dock, i slutet, efter den nionde punkten i Robsahms text ovan, kommer det som vi måste se som 
hans slutsats. ”Ett annat räddningsmedel måste fattas, af osvikligare hållning och kraft, och detta 
ensamt är och blifver Simkonstens Utspridande.” Vi kan även lägga märke till att denna mening 
föregås av frågan "Hvad våller olyckan?". Frågan om orsaken är retorisk, han ger inte svaret 
”bristande simkunnighet” på den, utan han hoppar över det tankeledet och går direkt över till 
svaret eller åtgärden som är ”simkonstens utspridande”. 
 Hos Grahl195 och Robsahm är alltså argumentation mycket likartad. Hos den förste 
karaktäriseras ”yttre medel” som ”svaga värn” och de är ”sällan till hands” och han betonar att 
för att människan skall undgå drunkningsdöden, vara oberoende av sjöfaror, måste hon äga 
konsten att simma. Hos den senare måste ett annat räddningsmedel - än Hernholdts och Rafns nio 
punkter, yttre medel, - till, och detta "ensamt är och blifwer simkonstens utspridande". 
 Dessa två herrars, dessa två stiftares, argumentation bort från ”yttre medel och anstalter” och 
till förmån för just ”simkonsten” är mycket likartad. De förlägger helt enkelt orsaken - den 
lämpligast åtgärdbara faktorn - till drunkningsdöden till den bristande simkunnigheten. För 
uppnåendet av detta mål organiserar Grahl en allmän simskola, och för att säkerställa denna 
stiftar dom Upsala Simsällskap ”med bestämmelse att uti hela riket göra simkonsten känd och 
värderad” (ovan vid markeringsnot 25). 
 
 
Försiktighet 
 
Den kritiske läsaren ser här lätt att det hos både Grahl och Robsahm saknas en viktig och nära till 
hands liggande argumentationslinje för förhindrande av drunkningsdöd, en som vi kan 
sammanfatta med nyckelorden försiktighet eller varsamhet. Hos Robsahm finns inte ett enda ord 
därom eller om förebyggande åtgärder, och Grahl säger heller ingenting som kan tolkas i den 
riktningen. Deras tystnad på den punkten kan dock icke otvetydigt tolkas som ett negligerande. 
 Saken sågs nog för trivial för att sättas på pränt och framhållas i just detta sammanhang. Att 
inpränta en hållning av försiktighet var något som skulle ske på ett mycket tidigt stadium och 
flera fabler och berättelser om vatten, simning och drunkning ingår i skolböcker från denna tid. I 
en ABC-bok från slutet av 1700-talet läser vi, i ett exempel som gäller "hopläggning af flere 
stafwelser" följande: 

När jag le-ker, skall jag ack-ta mig för el-den at jag ic-ke brän-ner mig el-ler tän-der eld på huset: jag 
skall ack-ta mig för at fal-a i brun-nen el-ler wat-net, at jag ej må drunk-na; och jag will wara war-sam 
för alt an-nat som kan gö-ra ska-da. (Författaren nämner även äta) warmt bröd (och) su-pa 
Bränwin (s 9).196 

                                                             
195 Skrivsättet ger vid handen att jag förutsätter att Grahl är ensam författare. Det är möjligt men ej säkerställt. Själv 
säger han, i sitt tredje brev till Markling (ovan vid markeringsnot 66) ”upplagt” den. Det kan inte uteslutas att den 
utarbetats i samarbetet med Robsahm. Överensstämmelse i argumentation mellan de två tyder på detta. Ovan, s 67 & 
68, såg vi även att både Robsahm och Grahl ”lånat” formuleringar ur Broocmans köpenhamnsredogörelse.  
196 Adolph Modeer (A . Larsson å titelsida), A, B, C- och Lärobok N:o I. Särdeles för Allmogens Barn, Som begynna 
at läsa, Stockholm 1797. Denne Adolph Modeer framhålls stundtals som en av simpedagogikens förgrundsgestalter, 
se t ex  Wiberg, Albert, Gymnastikhistoriska studier, s 11 o 56. 
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Författaren till ABC-boken, Adolph Modèer, utgav året innan, 1796, en skrift med titeln 
Anledning för Socken-Skolmästare Till deras angelägna Sysslas berömliga Förwaltande där han 
bl a argumenterar för att skolmästaren bör 

med all Försiktighet öfwa Ungdomen at simma, som bidrager både till Helsan, och jemwäl 
förekommer Drunkning wid händande olycklige Tillfällen (s 6). 

I en annan av det tidiga 1800-talets elementära skolböcker, Läseöfningar för Barn197 finner vi 
följande lilla sedelärande och försiktighetsinpräntande historia och där även slutsatsen 
sammanfaller med Grahl-Robsahms 

En gosse hörde, att en af hans lekkamrater (af oförsiktighet) hade fallit i wattnet och drunknat. Detta 
gjorde honom rädd, och han fruktade, att detsamma en gång äfwen kunde hända honom, hwarför han 
sade: "Åh! jag skall nog akta mig för wattnet, tills jag lärt att simma; sedan kan ej drunkna, om jag 
också faller uti. - War detta klokt taladt? 

Även i en skrift som utkom i flera upplagor och som explicit riktar sig till föräldrarna198 beaktas 
försiktighetsfrågan och författaren ger i god upplysningsfilosofisk anda råd om hur den attityden 
skall läras ut och vilka åtgärder som skall vidtagas. 

Barnen böra icke weta af spökerier eller få höra orimliga sagor och slagdängor. Hur galit är det icke at 
… afhålla dem från farliga ställen genom skrämsel för … näcken, brunsgubbar, med flere dylika 
updiktade varelser. - - -  När barnen hållas under jämn upsigt, wänjas at lyda Föräldrarnas warningar 
och farliga ställen blifwa med säkra stängsel försedde, behöfwer man ej bruka så onaturliga och 
skadeliga förvaringssätt. Angelägnare är att undervisa dem om Guds höga Försyn, beskydd och wård 
om menniskan på alla rum och alltid, så wäl om natten och i mörkret, som om dagen och i ljuset, samt 
at de heliga Änglar hålla en osynlig wakt öfwer Guds barn, alla gudfruktige som älska Gud och göra 
hans wilja (s 30-37). 

Ovan nämnda ”säkra stängsel”, ”heliga änglar” och ”Föräldrarnas warningar” är dock ej alltid att 
lita på, tycks Hjortsberg mena, ty barnen bör även lära sig simma. Detta anbefaller han i kapitlet 
Om barns tidsfördrif. 

Ibland de lekar, som då och då böra tillåtas, är synnerligen kasta båll, och spela käglor, såsom en 
hälsosam rörelse och befordrar armstyrka, brottning må tillåtas, att slå trissa är farligt och att åka på 
skridskor, har ledsagat mången i sjöbottn. Kortspel har warit mångens förderf och olycka; och violin 
har warit mer till hinder och skada. … Genom oförsiktigt åkande utföre backar, har mången gjort sig 
ofärdig. Om gunga nyttjas, måste den göras säker, och brukas försiktigt. At löga och lära sig simma är 
nyttigt för hälsan och gagnar i synnerhet dem som tänka blifwa sjömän: dock bör denna öfning 
werkställas under tillsyn af äldre och förfarne, ej på farlige ställen, och aldeles icke i djupt, utan i 
grundt wattn. 

Vi kan här lägga märke till att Hjortsberg inte ger några som helst anvisningar om hur sim-
inlärningen ska gå till, utan bara var, ”icke i djupt, utan i grundt wattn”, och att det skall ske 
”under tillsyn af äldre och förfarne”. Med förfarne avser Hjortsberg rimligtvis simkunniga och 
han synes även mena att simning är en färdighet som barnen själva kan lära sig. Saken har inte 
kunnat beläggas men jag tror att det normalt är på ”Hjortbergskt” sätt , d v s utan organiserad 
undervisning, som barn  - i utsträckning som inte alls bestämmas – faktiskt vanligtvis lärt sig 
simma under mycket lång tid.  
 
 
En tröja fodrad med kork 
 
                                                             
197 Nernft, Carl, Läseöfningar för Barn, 1802. 
198 Hjortsberg, M, Anwisning huru Föräldrar af Allmogen Rätt böra Uppfostra sina Barn, Strängnäs 1799 
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 Att simkunnighet skulle vara självskriven som livräddningsmetod var dock icke helt självklar 
ståndpunkt. En till de här ovan anförda snarast diametralt motsatt uppfattning finner vi i en i 
Stockholm år 1770 utgiven liten skrift, Sjö-Mäns Bevarande uti Skjepps-brott, Sjukdomar och 
Andra Sjöwådor. Det är en översättning från engelskan och huvudsakliga budskapet i den kan 
sammanfattas som att den är en argumentation för, med dagens terminologi, flytväst.  Wilkinson 
talar om att det skulle vara "lyckligt, om någon methode kunde upfinnas, att frälsa menniskors 
lif" och längre fram "har jag tyckt det vara mycket möjeligt, at hitta på en machine, som kan utan 
olägenhet hålla en karl ofwan på wattnet". Den methode eller machine som han talar om är helt 
enkelt flytvästen och den beskriver han så här: 

 
 Efter många gjorda försök, har jag äntel. hittat på en tröja 
fordrad med kork, mycket simpelt gjord och lätt sammansatt (se 
figuren);men som swarar til alla de ändamål som man kan 
åstunda, och är oändel. säkrare än någon båt, eller andra redskap 
och hjelpmedel, hwilka man kan hitta på uti skepps-brott. (s 6) 

 
Wilkinssons lovprisande av sin "tröja" och hans tveksamma eller snarast negativa inställning till 
simkonsten framgår av fortsättningen. 

 

 Det är mycket möjeligt, at med tilhjelp af en liten quantitet kork, sätta en man i stånd, at flyta många 
timar, och om han kan simma, får han genom detta medlet, förmon för den bästa simmare, som icke 
har detta understödet. Den som simmar, kan få krampdrag, en hastig anstöt, och blifwa utmattad; men 
korken håller honom uppe, at han icke kan sjunka. Däraf säger man, at flera drunkna, som hafwa lärt at 
simma, än de som icke hafwa det lärt. Den förre är som en karl i en båt, utan åror, men den senare som 
en med åror, utan båt.  

Det är nästan ingen ände på Wilkinssons korktröjas fördelar. Av hans fortsatta framställning 
framgår att den kan tjäna som simdyna, som frälsarkrans, och även som skottsäker väst ty "Jag 
har låtit skjuta på henne med pistol på 30 fots avstånd, och kulan gjorde allenast litet intryck." 
 
 
Hur lära konsten att simma? 
 

(5 )   Skal l  menniskans  l i f  b l i fva  oberoende  af  s jöfaror ,  så  måste  skyddsmedle t  
vara  l iksom inför l i fvadt  med henne  s jä l f :  hon  måste  äga  den  enkla ,  o f ta  
innom få  dagar  inhämtade  kons ten  a t t  s imma.    

 
Som vi sett var Grahl ingalunda först med att argumentera för simkonstens utspridande. I det 
avseende var han snarast en tidstypisk representant och man kan gärna säga att han följde med 
strömmen. Att den ”strömmen”, åtminstone då det gäller detaljer i retoriken ”beherrska ett 
element” leder från Danmark har jag visat tidigare.199 Hans pionjärskap består i att han var den 
förste som ordnade en allmän simskola (rimligtvis år 1812) och att avsluta den (från och med 
1813) med en högtidlighet, benämnd simpromotion, och han hade turen eller skickligheten – vi 
kan inte så noga veta – att lyckas få simskolan och simskoleavslutningarna/promotionerna 
permanentade.  

                                                             
199 Se ovan, s xx. Många översikter av den tidiga simpropagandan har sett dagens ljus. Se t ex Christensson i SLÅ 
1998-1999, Pihl Atmer i BHT 40/2000 och Sandblads Olympia och Valhalla samt, självfallet, Wibergs 
samlingsvolym Gymnastikhistoriska studier. Alla har dock hamnat lite snett då de utgått från att Jöns Svanberg år 
1796 stiftat Upsala Simsällskap 
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 I den föregående framställningen har vi av och till stött på personer som argumenterat för 
simning, men knappast alls berört hur det skulle gå till, och då både hur inlärandet skulle gå till 
och hur man faktiskt gjorde då man simmade. De senare frågorna besvarades i de tävlingsskrifter 
som inkom till den pristävling som Patriotiska Sällskapet200 utlyste år 1788 och som gällde att 
besvara frågan: "Hwilken är den bästa, lättaste och på egen erfarenhet grundade Methode, til 
Simnings-konstens lärande för Rikets Ungdom?"  
 I en initierad och faktaspäckad uppsats201 skriver Henrik Sandblad att denna tävling "har inte 
utan fog förmodats ha gett en impuls till den unge docenten Jöns Svanberg, när han till följd av 
ett tidigt simintresse stiftade sällskapet i Uppsala" och tävlingen framställs som ett "förspel" till 
att "Upsala Simsällskap stiftades 1796" (s 66). Hela Sandblads resonemang utgår dock från att 
Svanberg 1796 "på riktigt" stiftade Upsala simsällskap, d v s att han gjort ungefär det som Grahl 
m fl gjorde 1813. Den saken har Sandblad ej belagt eller ens undersökt. Han har tagit den för 
given.  
 Patriotiska sällskapets tävling vanns av Aug. Nordensköld, "som blifwit tilldömd det utsatta 
Priset" på 10 dukater och hans inlägg publicerades i sällkapets Hushållnings Journal för augusti 
månad år 1788, s 551-565. Han framhåller att han själv är en "gammal öfwad simmare, som ännu 
aldrig simmat med någon, som varit bättre öfwad i denna konst" och betonar vidare att: 

Hela Simnings-konsten beror endast på dristighet och öfning.  Så länge man är rädd, söker man 
förgäfwes, at häruti blifwa öfwad; men sedan är den snart wunnen. (552) 

Han framhåller att man kan börja tidigt, redan vid 4 till 5 års ålder, och att gossar har lättare för 
både att flyta och simma än "gammalt Folk, i synnerhet då desse sednare äro magre och 
lågbröstade" och att "Qwinfolk flyta i allmänhet lättare än Karlar". Hur skall det då gå till att lära 
sig att simma? 
 

Största konsten för en nybegynnare, blir, at lära sig att flyta på Wattnet, och den winer han ej, förr än 
han lägger bort all räddhåga. Därtill har man uppgifwit många medel; såsom at först öfwa sig, at flyta 
på Wattnet med toma Blåsor, eller toma och igenkorkade Bouteiller, eller 2:ne Säfknippor, eller Kork-
tröjor m. m. Men jag har försökt dem alla, både som okunnig202 och som Simmare, och funnit intet 
simplare och bättre än ett vanligt Sågbräde, på hwilket kanterna äro rundade, där man läggger Armarna 
öfwer och Bröstet emot. På ett sådant Sågbräde, kan man med all dristighet simma ut på några famnars 
djup och Wända sig omkring, huru man behagar. Man wänjer sig då småningom ifrån den räddhågan, 
at se några famnars djupt Watten under sig, och man lär sig arbeta i Wattnet och plaska med Händer 
och Fötter. Sedan man några gånger öfwat sig på ett sådant Bräde, kan man taga en Åra, först en större, 
och sedan en mindre samt lägga sig därpå och simma (s 554-5). 

Vidare bör man vänja sig att doppa huvudet under vattnet, vilket är ofarligt bara man aktar sig "at 
draga anden genom Näsan och håller Munnen igen", men "Ögon och Öron [sic!] kan man dristigt 
hålla öpna; ty de lida aldeles ingen skada däraf, at Watten kommer i dem". 
 

Sedan man så öfwat sig några gånger, både med Dykning, Bräde och Åra, bör man gripa sig an, at kasta sig i 
Wattnet utan något underlag, och då, med den största snabbhet slå med Händer och Fötter, för at kunna flyta. 
Därwid bör Hufwudet hållas wäl up och Bröstet up. Efter några försök, finner man, at man kan flyta; och då 
har man redan wunnit halfwa konsten at simma. Detta försöker man än flere gånger, tils man kan draga sig 
fram på Watten-ytan, flere alnar och famnar (s 556). 

                                                             
200 Om Patriotiska Sällskapet och denna tävling, se i not xx angivet arbete och däri angivna referenser. 
201 Sandblad, Henrik, "Läkaren Arvid Faxe, en pionjär för svensk simsport" i Idrott Historia och Samhälle, Svenska 
idrottshistoriska föreningens årsskrift 1983, s 65-76. 
202 Nordensköld redovisar ingenstans hur han faktiskt lärde sig simma, men den här formuleringen indikerar att han 
experimenterat en hel del. 
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Vilka simrörelser är det egentligen fråga om här? Formuleringarna ovan om "plaska" respektive 
"slå" med "händer och fötter" klargör knappast saken. I nästa avsnitt, med titeln "Underrättelser 
för dem, som således redan kunna simma" säger Nordensköld att i "början simmar man med 
mycken häftighet, och drar sig gemenligen fram med båda Händerna på en gång" men att detta 
"tröttar grufligen". Därför bör man "wänja sig at draga med Händerna och stöta efter med 
Fötterna, ymsewis, eller med en Hand och en Fot i sänder, aldeles som Grodan, och det alt 
långsammare och långsammare". Att utifrån den här beskrivningen sluta sig till vad det är för 
simsätt Nordensköld lär ut är inte helt lätt, men han forsätter med ryggsim, som är lättare om man 
"wänjer sig att rätt styra kosan, och ej simmar i krok". "Därvid bör man hålla sig i en fullkomligt 
rak och horizontel  ställning, och mest arbeta med Fötterna, ... Med Händerna kan man wäl 
mycket hjelpa til: Men will man blifwa rätt Mästare af denna Simning, så böra de icke brukas, 
utan blott fötterna, och wissa swängningar på Kroppen; hwilket likwäl fordrar mycken öfning för 
at winna det fortaste framskridande" (560).  
 Slutligen ska vi återge vad Nordensköld har att säga om hastighetssimning. 

Af all fort Simning, på längre håll, är förmodligen den, som löper fortast, at ligga på sida, och då i 
synnerhet med Händerna på en sida draga sig fram. Det är naturligt, at där klyfwer Kroppen bäst 
Wattnet: Men wid alla dessa Simningar, där hastigheten är afsickten, kommer det mycket an på wissa 
afpassade svängningar på Kroppen; äfwen ock på Kroppens beskaffenhet. En fet och högbröstad, 
skulle jag tro, simmar lättast på magen; en lång, mager och rörlig Kropp, lättast på sidan o. s. w. 

Vidare kan vi lägga märke till att Nordensköld inte med ett ord berör simundervisningens 
organisatoriska sida. Ingenstans är det fråga om någon simskola, utan texten ger intryck av att 
rikta sig både till den som vill lära sig simma själv, och rimligtvis till fadern som skall lära sin 
son att simma. 
 Nästa i Patriotiska Sällskapets Hushållnings Journal publicerade tävlingsskrift författades av 
amiralitetsläkaren Arvid Faxe " och som därföre erhållit den stora Skåde-Penningen af Silfwer".  
 Faxes argumentation överensstämmer med Grahls i flera avseende. Vi skall återkomma till 
honom vid behandlingen av styckena 6, 7 och 8 i Grahls broschyr där vi något skall titta på dessa 
herrars synpunkter om vattnet som härdningsmedel och "förfallstanken". Här ska vi endast 
återge, först vad Faxe har att säga om simsättet, och sedan om simundervisningens organisation 

 Sedan han om sin Kropps förmögenhet blifwit öfwertygad lägger han sig framstupa i Wattnet, med en 
Kork-skifwa, urhålkadt Brädstycke eller uppblåsta Ox-blåsor under Bröstet, som fastbindas, och 
hwaraf man i Simnings-Skolor wäljer än det ena, än det andra;203 på det Kroppstyngden måtte lättas, 
under det han tillwänjer sig Armar och Bens rörelse.               
  Man söker äfwen i början gerna något grunt Watten, på det Lärlingen härigenom måtte weta, sig 
vara utan fara; ... I allmänhet låter man den Simmande endast lägga ett långt bräde under Bröstet; men 
detta är både farligt och mindre bewvämt; ... Ett dylikt Bräde är dessutan förtungt, at med bröstet 
skjuta för sig, samt hindrar Armarnes rörelse. Med raka Fingrar tätt tillhopa, Tummen nedåt och 
omwänd Hand, föras Armarne öfwer Hufwudet, samt uti en half-cirkel ifrån sig uti Wattu-brynen, tils 
de komma neder vid sidan af Låret, då de ånyo föras öfwer Hufwudet och så widare; hwarigenom man, 
liksom med ett par Åror, hjelper sig fort.                  
  Hufwudet måste starkt böjas tillbaka, och Ansicktet hålles, så högt möjeligt är, öfwer Wattnet; ... 
Lår och Ben böra wara uti ständig rörelse, at de dragas up åt Lifwet och åter utsträckas, liksom ett 
ständigt trampande eller hoppande. 

                                                             
203 Ordvalet "Simnings-Skolor", i pluralis, liksom formuleringen att man vid dessa "wäljer än det ena, än det andra" 
indikerar att dylika fanns vid denna tid. Faxe nämner också att det finns "i Paris en wäl inrättad Simnings-Skola, och 
där ses till och med Fruntimmer, med mycken färdighet simma öfwer Seine-Strömmen" (s 73) 
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Faxes anvisningar framstår nu som föga behjälpliga, och det är icke dessa som gjort att han 
uppmärksammats utan det är hans idéer om simskolornas och simundervisningens organisation 
och om belöningar och hederstecken. 

Det torde ej heller vara omöjeligt, at vid andra Skolor i Riket införliva Simnings-Konsten. ... Men 
som upmuntran och belöning äro mäst verkande till driffjädrar ... är otwifwelaktigt, att samme utwäg 
skulle befordra Simnings-konstens allmänna antagande.              
  Uti flera utrikes Städer äro, under namn af Fogel-skjutning, Gillen eller Samhällen inrättade, 
hwarest en hwar, på wiss dag årligen, har rättighet genom Mål-skjutning efter en utsatt målad Fogel, 
täfla om wissa på den samma utsatta belöningar.                
  Om därföre, i likhet med detta Simnings-gillen inrättade, hwarest en hwar, på utsatt Dag årligen, 
emot wissa belöningar eller Heders-tecken hade rättighet wisa sin skicklighet uti Simmande; så är at 
förmoda, det en allmän täflan härigenom skulle upstå. 

Vi nämnde tidigare att Patriotiska sällskapets pristävling antagits utgöra något slags incitament 
för Jöns Svanberg att år 1796 stifta Upsala Simsällskap och att "Faxes tanke på ´belöningar eller 
hederstecken´ upptogs204 av Svanberg, när han i sällskapet strax205 införde simpromotionerna 
med deras kransar". 
 
 
Vattnet som härdningsmedel 
 

 
(6)   S imkonsten  be tager  va t tne t  e j  a l lenas t  dess  förödande  vä lde ,  u tan  

förvandlar  ä fven  de t ta  Element  t i l l  de t  mes t  vä lgörande  medel  t i l l  
k roppens  härdande  och  u tveckl ing ,  t i l l  he lsans  b ibehål lande  och  l i fve ts  
för längande .     

 
Vi måste betänka att vi här har att göra med en tid då kraft i arm, och kanske även mod i barm, var 
överlevnadsbefrämjande. Den välfunna formuleringen att "Simkonsten betager ej allenast vattnet 
dess förödande välde" avser här rimligtvis att förmågan att kunna simma förhindrar drunkning, 
men Grahl nöjer sig icke med detta i sin argumentation för den här anbefallna konsten. 
Simkonsten förvandlar även vattnet till ett medel för "kroppen härdande", ”helsans bibehållande" 
och "lifvets förlängande". Det är inte några nya tankar som Grahl här torgför. Följande rader/sidor 
gör inte alls anspråk på att vara någon uttömmande utredning i frågan utan här görs endast några 
nedslag i litteraturen som behandlat frågan. I flertalet skrifter som argumenterar för simning 
interfolieras den argumentationen med påståenden om vattnets, och då främst det kalla vattnets 
hälsobringande natur. I Kongl. Vetenskaps-academiens handlingar För år 1765 (vol XXVI)  om 
"Physiologiska Rön och Anmärkningar, om de i Finland hos Almogen brukeliga Badstugors nytta 
och skada" skriver medicine kandidaten Anton Rolandsson Martin att badstugor "brukas ganska 
mycket af Allmogen i åtskilliga af våra Lands-orter; men aldramäst i Finland". Han har själv 
vistats i Finland "innom Ryska gränsen, där badandet är mäst i bruk". Han beskriver badstugornas 

                                                             
204 Tanken omfattas även av Albert Wiberg, men han formulerar sig både försiktigare och säkrare: Försiktigare i 
NFSL, Bd VI, sp 218, "Uppslaget hade han (Svanberg) troligen fått från Faxes ... förslag om simningsgillen, och som 
akademiker var det naturligt för honom att tänka sig de av Faxe föreslagna ´belöningarna´ för simfärdighet i form av 
lagerkransar" och säkrare i samma verk, sp 1153 "Det var denna idé, som upptogs och utfördes i praktiken av 
Svanberg" och med ytterligare en formulering "Vi ha alltså här ett direkt föregripande av de kommande 
promotionerna" i Gymnastikhistoriska studier, Forskningar och strövtåg i äldre svensk gymnastik- och 
idrottshistoria, 1942, s 100, not 1 
205 "Strax", denna temporala gummisnodd har Sandblad dragit ut lite väl långt. 
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"inrättning" med latinsk terminologi Frigidarium, Calidrium och Idypocaustum och han nämner 
två typer av bad, torra och våta. Merparten av framställningen gäller själva bastubadandet, men 
han nämner att "Groft folk plägar ... springa utur heta badet och svalka sig med simmande i kallt 
vatten, eller kasta sig i snön, hvarefter de åter gå in i badstugan. Dock har detta (det är här oklart 
om "detta" syftar på "simma" eller "snön" eller bådadera) på de mästa ställen kommit utur bruk". 
Författarens slutsatser om dessa bads nytta är diversifierad: De är ej nyttiga för dem som ha 
"disposition till feber", "plågas af väder", "Mjält-sjuka" och "Mag-colique". Men efter "efter 
överstånden feber" gör baden "god tjänst" och de befordrar även bölders "mognad". 
 Historien om det kalla vattnet som härdningsmedel är lång och brokig, och vi kan inte alls här 
göra reda för den i alla dess skiftningar. Det tidigare anförda ha väl snarast varit fråga om 
anvisningar och råd, medan framställningar om tillämpningen av vattnet som härdningsmedel 
varit sparsamma. Föreställningen därom synes dock ha omhuldats både i slott och koja/tält, och 
bl a av medicinmän och stollar. 
 
Slott 
Gustav IV Adolf berättar – och här måste det vara hörsägen -  i sina Memoarer om sin födelse.206 

Till all olycka lämnades jag emellertid också under en läkares beskydd. Jag behöver inte säga mer för 
att antyda att denne Aesculaps elev skulle börja experimentera med mig för att utforska om jag var 
bestämd att dö inom måttet av en vanlig människoålder. På vetenskapliga grunder – för att inte säga på 
grund av sin vishet – föreslog han helt enkelt ett isbad åt den späde som utkom ur moderlivet. (Man må 
inte misstycka ett så naturligt sätt att tala om detta ämne, men vi har alla fått lära oss kunskapen 
därom.) Det täcka könet, som alltid har medlidsamhet som dygd, sökte verka till mitt försvar, och till 
lycka för mig uppnådde det, till hälften genom trätgirighet, att försöket åtminstone uppsköts till 
morgondagen.                         
  Jag blev såleds frälst, åtminstone för några timmar, men morgondagen kom efter naturens lagar, 
och läkaren efter konstens. Han lär ha stått fast vid sitt beslut och betog mig andedräkten genom 
avkylning med isbitar, varmed min kropp övergnoddes och som hölls stilla, tryckta över den späda 
magen. Men vilket öde! Min natur motstod detta prov, livstråden blev inte avklippt, och 
experimentatorn följaktligen uppmuntrad att fortsätta mitt danande till hälsa, eller rättare sagt: sina 
egna experiment. Han återkom dagligen och blev allt djärvare, i det han förklarade att med mig skulle 
tillämpas en alldeles ny ordning: kroppen skulle inte hållas varm medelst kläder den skulle endast för 
anständighetens skull skylas. Fruntimren, som av naturen är blödiga, uppskrämdes av denna sista 
befallning, som utgick från medicinska grundsatser, och böjde sig med fasa under frostoket. 

Parentetiskt kan här tilläggas att Crusenstolpe i sin Historisk tafla af Högsalig f. d. Konung 
Gustaf IV Adolphs första lefnadsår (Stockholm 1837, s 6) noterat att ”Om de år, det Kongl. 
barnet tillbragte under fruntimmers vård, finnes naturligtvis ej något anmärkningsvärt att 
antekna.” 
 
Medicinmän m fl 
Axel Munthe hade bland sina patienter i Paris även Strindberg och han fick rekommendationen 
att ta kall dusch mot sina nervbesvär. Han berör saken något i sina brev. Till Albert Bonnier 
skriver han 5 jan 1884.207 ”En underlig skickelse har gjort att jag i går för egen räkning var hos 
Munthe, blef befunnen vara icke allenast frisk utan stark också, men öfveransträngd och nervös”, 
tre veckor senare till Bjørnson och Lie, ”Lägger jag härtill kallt vatten om morgnarna så skola 
                                                             
206 Under titeln Gustaf IV  Memoarer sammanfördes och utgavs av Erik Gamby i Uppsala år 1960 fyra av de skrifter 
som den avsatte konungen publicerade under sin långa exil. Det här återgivna stycket ingår i Hågkomster av en 
landsflyktig prins från Kina  (s 26); se även Sten Carlsson Gustaf IV Adolf  En biografi, Stockholm 1946, s 19. 
207 Se brev nr 730, 740 och 742 i August Strindbergs brev, 4, 1884, utgivna av Torsten Eklund. I nr 751 och 752 talar 
han om ”våta handdukar om hufvet/hufvudet”. 
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snart mina nerver vara hvilade efter Pariserkampanjen” och till Claës Looström ”och när jag så 
infört kallt vatten på kroppen om morgnarne så skola väl nervstumparne sträcka på sig igen.” 
 Långt tidigare, i sin ”omskrivning”208 av För våra barn, gycklade Strindberg friskt med 
föreställningen om vattnets verkan. 
 
 Lilla Per han är så snäll och rar, 
 Tycker mycket om att bada; 
 Hoppar hurtigt i sitt kar,          (Richters bild, s 16 in här) 
 Plaskar som en liten fisk, 
 Blir så fet och stark och frisk 
 Och så lång som själva Pappa 
 
Tält 
Om vi här har ett praktexempel på kultur-/fördomsspridning från samhällets övre lager till de 
undre eller om det är en vandringshistoria vill jag låta vara osagt, men långt senare, den 
14 januari 1891 hittar vi följande lilla notis i Aftonbladet. 

Det zigenarfölje, som en längre tid uppehållit sig i Stockholms närhet, först vid Liljeholmen och sedan 
vid Sundbyberg har nu slagit upp sitt tält ett stycke längre från staden, nämligen vid Hesselby. 
Sällskapet har på senaste tiden förökats. Dels har ytterligare en familj tillkommit, dels har inom en af 
familjerna en ny verldsmedborgare skådat ljuset. För att få den lille härdad mot kölden inom de tunna 
väggarna, lär man ha haft en balja med kallt vatten till hands, hvari man nedsänkt honom omedelbart 
efter födelsen.  

 
Styrkas tid försvann  
 

(7)   Det  gafs  en  t id  då  de t ta  a l lmänt  var  e rkändt .  Det  fordna  Skandinaviens  
Ädl ingar  lä rde  i f rån  barnaåren  a t t  för t ro l ig t  umgås  med va t tne t .  I  
S imkonsten  ans tä lde  de  of ta  b land  f radgande  böl jor  s ina  modiga  
kämpaspel .        
 

 (8 )   Men dessa  öfn ingar  upphörde ,  s tyrkans  t id  försvann,  S imkonsten ,  hv i lken  
Regenter  vanl igen  s je l fve  innehade  och  lä rde  s ina  barn ,  bör jade  anses  för  
låg ,  och  så  b lef  de t  a l lmänt  a t t  d runkna .    

 

 
Det framgår ju inte alls vilken tid Grahl avser "då styrkans tid försvann"209 och då simövningarna 
"upphörde". *** skriv ett avsnitt om förfallstanken  Simkonstens avklingande skulle, så kan man 
väl läsa Grahl som ETT symptom därpå. Problemet är väl bl a  att simkonstens uppgång, nedgång 
och fall och återupprättande är ett mycket dåligt belagt kapitel. Ja det är väl den återuppståndna 
simkonsten vi nu försöker reda ut *** och, snarast i förbigående nämner han att "Regenter 
vanligen sjelfve innehade" simkonsten. Hur var det med den saken, har Sveriges konungar och 
drottningar kunnat simma? Även här blir det huvudsakliga svaret att vi vet inte och någon 
systematisk undersökning har veterligt icke gjorts. Några berättelser har dock bevarats till vår tid. 
                                                             
208 Begreppet  ”omskrivning”  har här hämtats från  efterskriften  av  Lars  Furuland  och  Mary  Ørvig  där  de  något 
berör vad som är  ”översättningar i strängaste mening”,  ”halva översättningar”,  ”omskrivningar”  och Strindbergs 
”’egna’ verser”. Se För våra barn, 34 bilder af Ludvig Richter med gamla och nya versar af Aug. Stringdberg, 
Stockholm 1876; nytryck med efterskrift 1980. 
209 Verbalinspirationens vägar är intressanta men svårutredda. Det lysande formuleringen "Styrkans tid försvann" har 
kommit att ingå i US 1896, s 1 och i US 1921, s 14, dock utan att källan eller ursprunget redovisats. 
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Mikael Norborg återger i sin Från Kung Magnus tid uppgifterna om Magnus Erikssons hädanfärd 
och  ...   drunknade. Om drottning Kristina finns även en liten berättelse bevarad som väl snarast 
ger vid handen att hon och amiralen inte kunde simma men att hennes hovstallmästare kunde. År 
1649, i samband med en skeppsinspektion, gav en planka efter för den sammanlagda tyngden av 
Hennes Majestät och amiralen Herman Fleming och båda hamnade i vattnet. Fleming grep i 
förskräckelsen tag i drottningens kläder och drog henne med sig i djupet. Drottningens 
hovstallmästare Anton von Steinberg kastade sig i vattnet och fick tag i drottningens kjol och 
drog henne så upp till ytan − med krampaktigt vidhängande amiral. Denne undgick hennes vrede, 
emedan han handlat i dödsångest, uppges det i H. Ludolffs Schaubuhne der Welt, 3 (1713) som 
även illustrerat händelsen. Här har dock såväl bild som historia hämtats ur Svenska flottans 
historia, Del I, 1521-1679.  
 Ragnhild Hatton, kolla hennes källor och skriv om Karl XII Peter Englunds redogörelse i 
Poltava, s 234-41, för Karl XII:s soldaters − ibland lyckade men ofta misslyckade − överfart över 
floden Dnepr ger en inte alltför god bild av simkunnigheten. Många drunknade, men om detta har 
att göra med bristande simkunnighet eller annat lämnar vi därhän då situationen var kaotisk. Så 
här berättar Englund: 

 

Hästar bands ihop och kördes ner i strömmen. Människor som inte hade tillgång till någon farkost 
försökte simma över, en del med flythjälp, andra utan. Men floden var ... bred och strid. En stark blåst 
försvårade överfarten än mer. Grupper om 10-20 människor gick i vattnet, men oftast kom bara några 
fram till andra stranden, resten drunknade. Det verkar som om huvuddelen av dem som försökte simma 
led drunkningsdöden. De som var kvar på stranden blev skräckslagna vittnen till hur strömmen svalde 
den ena efter den andra av både människor och hästar, vilket ledde till att benägenheten att ta sig över 
simmande minskade något. 

 
Låt oss dock lämna denna utflykt till några svenska regenters simkunnighet och återgå till Grahls 
lilla broschyr. 
 
 
Simöfningarna tillbaka 
 

(9)  Förs t  i  senare  t ider ,  då  vekl ighet  och  fa lsk  för f in ing  togo  öfverhand,  ä r  
de t  som Människos läg tes  Vänner  hafva  ka l la t  de  u t t rängda  S imöfningarna  
t i l lbaka ,  och  de  yppers te  Läkare  be tygat ,  a t t  dessa  vore  de t  säkras te  
medel  a t t  hämma mångfa l ld iga  s jukdomar ,  som a l l t  mer  förb i t t ra  de t  
menskl iga  l i fve t .        

 
Grahl klargör inte vad det är för "Människoslägtets vänner" som "kallat sim-övningarna tillbaka", 
men texten ger vid handen att han inte gör anspråk på någon originalitet. Självfallet kan det icke 
uteslutas att han här haft Köpenham och Nachtegall i åtanke. Även "yppersta Läkare" förordar 
dem. Vem eller vilka han syftar på klargörs inte. Det kan vara "medstiftaren" Robsham, eller 
kanske Tissot, eller kanske är det bara en retorisk formulering. 
 
Ett kungligt initiativ och Upsala Simsällskap stiftas 
 

(10)     Äfven  f rån  Thronen v inner  nu  S imkonsten  uppmärksamhet :  den  höge  
Hje l te ,  som afg jor t  Europas  öde  och  befäs ta t  Sver iges  urgamla  ära ,  gaf  
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nogsamt  t i l lkänna  de t  värde  Han sa t te  på  denna  kons t ,  då  han  b jöd  a t t  
densamma skul le  b ibr ingas  Hans  Son.   

 
(11)   Med den  upplys ta  fader l iga  omsorgen  förenade  s ig  v isser l igen  derv id  

Hans  vä lgörande  afs ig t ,  a t t ,  medels t  de t  kraf t ig t  verkande  exemple t ,  
u tbreda  e t t  a l lmännare  för t roende  för  denna  herr l iga  kroppsöfn ing .  

 
 

(12)    Denna  tanke  l i fvade  äfven  min  s jä l  och  tände  den  g lada  förhoppning ,  a t t  
S imkonsten  ef te rhand kunde  b l i fva  na t ionel l ,  Svenskarna  der igenom,  t i l l  
icke  r inga  v ins t  ä fven  i  mi l i tä r i sk t  hänseende ,  segrande  tä f la  med öfr iga  
fo lks lag ,  och  så ledes  Lejonet210  e j  längre  be tydelse lös t  resa  s ig  öfver  
våra  s t römmar . (Broschyr  1814)       

 
(13)  Ett  S imsäl lskap  b i ldades  i  Upsa la .  Der  en  väsent l ig  de l  a f  Rike ts  

Ungdom samlas ,  der  Rike ts  Försvarare ,  Embetsmän,  ungdomens  och  
fo lke ts  Lärare  u tb i ldas ,  der  borde  ock  förs t  S imkonsten  bosä t tas .     

 
De här fyra punkterna har vi berört flera gånger tidigare. Här vill jag bara fästa läsarens 
uppmärksamhet på den sista meningen i nr (13). Se Texten är komprimerad och vi kan fråga oss 
varför varför Grahl här överhuvudtaget nämner dessa, i nr (13) välkända fakta. Vem riktar 
broschyren sig till? Rubriken anger ”Invånarne i Upsala stad” och den formuleringen upprepas i 
styckena (2) och (14), och i nr (15) talar han om ”en hvar i ungdoms- och mannaåren” och vidare 
om ”barn eller elever” och det ”upväxande slägtet”. Läst efter bokstaven apostroferar han inte alls 
universitetets studenter, och här bara nämner han dem. En nära till hands liggande tolkning är 
dock att han här, riktar sig till och inbjuder dem. Den simskola och det simsällskap han söker 
etablera har rimligtvis ett dubbelt syfte. Å ena sidan att lära uppsalaborna simma, men även – och 
kanske viktigare – att genom att bibringa simkonsten åt dem som i Uppsala ”samlas” och 
”utbildas” och därefter – får vi förutsätta – sprids till rikets alla delar som ”Rikets försvarare”, 
”Embetsmän” och ”Lärare” och – så tolkar jag texten – som simlärare.  
 Vi har ytterst bristfällig information om vilka simskolans tidigaste elever voro och om deras 
antal, och hur många som faktiskt lärde sig simma under sällskapets första år. De enda vi med 
säkerhet känner är de promoverade. Rörande antalet elever berättar Fredrik Lundberg, i US 1921, 
s 22, att när Grahl ” 

lämnade Uppsala, hade han under loppet av ett par år … undervisat mer än 300 ynglingar i simkonsten, 
varför han av dem erhöll till hedersgåva och bevis på deras tacksamhet en större silverpokal med 
följande inskrift … : «Till C. G. Grahl för nit i simkonstens befordran af Lärjungar i Upsala 1814«. 

Fredrik Lundbergs källa, och även silverpokalen, har icke kunnat spåras, men uppgiften om 300 
elever framstår inte alls som orimlig. Den måste dock kontrasteras mot bevarade antalsuppgifter 
rörande de åren 1813 och 1814 promoverade, 70 st. Samtliga dessa 70 har nationsbeteckningar i 
de tryckta gruppdiplomen.211 (I de tryckta matriklarna, US 1859 och US 1896 saknas dessa 
                                                             
210 ”Lejonet” (1814) och ”Götha Lejon (1846) Är en metafor för Sverige.  
211 RA, Fryxellska samlingen, E 3652. Så här fördelar sig de 70 promoverade på nationerna: Verml. 16, Upl. 14, 
Sörml. 9, Vestg. 6, Norrl. o Östg. 5, Vestm. 4, Calm. 3, Rosl. o Jemtl. 2, samt Smål., Götheb., Hels. och Stockh. 
vardera 1. Påtagliga diskrepanser mellan antalet promoverade och antalet elever finner vi även för året 1816. 
US 1859 (liksom även Larsson 1860) upptar 8 namn och medelst en asterisk-not meddelas att det är ”Enligt muntlig 
uppgift”. Av Boggianos brev till Anders Fryxell framgår att det är Jöns Svanbergs son, Lars Fredrik, som ”ur 
minnet” uppgivit dessa. Anders Fryxell sände en avskrift av den tryckta listan till Larsson som – av allt att döma –
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beteckningar. Däremot har det där tillkommit uppgifter om  primus och ultimus.) Det kan inte 
gärna ha varit så att det endast varit nationsanknutna studenter som uppnått ”utmärkt, berömlig 
eller godkänd skicklighet i Simning”. Mera troligt är att promoveradet, åtminstone de två första 
åren, var en studentföreteelse. Om detta var en medveten praxis eller om det ”bara blev så” kan 
jag självfallet inte uttala mig om. Efter ett fåtal år synes saken han ändrats. 1817 års gruppdiplom 
(även detta i RA, Fryxellska samlingen, E 3652) upptar 19 namn varav tio har traditionella 
nationsbeteckningar och en har ”Finne”; övriga åtta saknar beteckningar. Även här finner vi det 
troligt med diskrepans mellan antalet elever och promoverade. Antalet ”icke-studenter” är dock 
betydande även om fördelningen inte alls tyder på en slumpmässig eller jämlik rekrytering.  
 Det bristfälliga källmaterialet ger föga ledning då vi nu spekulerar kring frågan om Upsala 
Simsällskap och om dess simskola initalt var en lokal ”Uppsala-simskola” eller en i Uppsala 
belägen ”simlärareinrättning”. De ovan återgivna utdragen ur reklambroschyren pekar nästan 
entydigt på det förstnämnda alternativet medan jag här, med viss möda – det erkännes- även vill 
läsa in det senare. Den här skisserade motsättningen är nog snarast konstruerad. Rimligtvis var 
det fråga om ett ”både och”. Jag vill dock här lyfta fram ”simlärareutbildningsaspekten”, eller 
varför inte kunna kalla det ”missionstanken”, dvs tanken att i Uppsala utbilda simlärare som 
sedan, och som det kom att stå i deras individuella diplom, ”EFTER YTTERSTA FÖRMÅGA 
BEFORDRA OCH UTBREDA DEN SÄRDELES VÄLGÖRANDE SIMKONSTEN”. Till det ändamålet var 
universitetes studenter en väl skickad grupp. Hur framgångsrik den saken blev har inte alls 
kunnat klargöras men jag har, i kapitel ”Från Upsala spred sig simkonsten” något belyst saken. 
 
 
Den lätta och från all fara skiljda method -  ”simgördeln” -  hvarmedelst 
simkonsten kan läras 

 

(14)   Invånare  i  Upsa la  S tad!  Vid  S imsäl lskapets  förs ta  högt idsdag  för lede t  å r ,  
hv i lken  Svea  Rikes  ErkeBiskopp äfven  som Länets  Höfdinge  täcktes  
hedra  med Deras  uppmuntrande  närvaro ,  sågen  J  mig  v isa  den  lä t ta  och  
f rån  a l l  fa ra  sk i l jda  method,  hvarmedels t  S imkonsten  kan  lä ras .212 J  sågen  
då  åfven  t jugufem hur t iga  Yngl ingar  beherrska  de t  E lement ,  hvar i  s inom 
tusende  andra  för lora  sansning  och  l i f .  J  sågen  t i l l ika  Sä l lskapets  
Ordförande  Herr  Professor  Svanberg ,  s je l f  u tmärkt  i  kons ten ,  u tde la  den  
medborger l iga  Ekelöfskransen ,  så  vä l  t i l l  en  be löning  för  förvärfvadt  
vä lde  öfver  va t tne t ,  som t i l l  en  uppmaning ,  a t t ,  genom utbredd  färd ighet  
i  S imkonsten ,  rädda  äfven  andras  he lsa  och  l i f .  

 
Hur simundervisningen, i den Grahlska simskolan, gick till får vi inte här veta någonting om 
utöver att Grahl karaktäriserar den som ”lätt” och ”från all fara skiljd”, och i sitt andra brev till 
Marklin säger han (fyra rader före markeringsnot 61) bara: Jag hiner ej nu omnämna methoden. 
 Trots avsaknaden av Grahls egna ord är det dock ingen tvekan om att undervisningen skedde 
med simgördel. Minst två åsyna vittnen finns. (1) Lars Johan Hierta, som promoverades 1814 
skriver i sina Sjelf-biografiska anteckningar, s xx 
                                                                                                                                                                                                     
 sände en ”av-avskrift” till Uppsala och att den fullständiga listan, med 29 namn, så småningom publicerades i 
US 1896. I samma brev meddelar Fryxell att ”Alla eleverna 1816 voro vid pass 60 st.” Någon tryckt lista för år 1816 
har icke kunnat återfinnas, så för det året kan inga säkra uttalanden göras om fördelningen ”studenter” (dvs med 
nationsbeteckningar) och ”övriga”. 
212 Den method hvarmedelst simkonsten kan läras, se sidorna xx-yy nedan. 
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Undervisning i simkonsten genom "simning i gördel" meddelades kostnadsfritt åt en mängd gossa dels 
af Grahl, dels af Anders Fryxell 

och (2) Anders Fryxell, som var simlärare åren 1813 och 1816, skrev år 1861 i sitt brev till 
simlärare Larsson så här: 

Brygga för simundervisningen fanns först 1815. Först, åren 1813-14, meddelades undervisningen af 
läraren sittande i en liten eka, och därifrån hållande stången med simgördeln -        
  Det är Grahl, som 1813 i maj och första hälften juni öppnade första simskolan, - som samma år 
(kanske redan 1812) började använda simgördeln 

Samme Fryxell berättade, i sitt tackbrev till Lars Fredrik Svanberg, ovan vid not 37, lite grann om 
den tidigaste simundervisningen. Här nämns gördeln ej men av texten förstår vi att det var med 
sådan. 

Ingen simbrygga att för läraren begagna under lektionerna. – endast en liten ökstock i hvilken läraren 
satt och hvilken för varje gång måste ros fram och tillbaka emellan badstället och Åslandet. 

Här ovan, hos Hierta och Fryxell, framställs simgördeln snarast som en redan etablerad 
siminlärningsmetod, men i Aftonbladet 1859 framställs den som ett grahlskt påfund. 

Den första nationella undervisningen meddelades i Upsala 1812 av n. v. prosten C. G. Grahl, men då 
nybörjarnes försök der måste egenhändigt underlättas och ett långvarigt stillastående i vattnet 
varmenligt för helsan, skulle företaget ej kunnat fortsättas, om han ej påfunnit simgördeln. Uti denna 
enkla inrättning, som både för lärare och lärjunge afhjelper alla svågigheter, och hvarmedelst det 
väsentligaste kan ledigt och tryggt inläras inom få stunder, ligger grundorsaken till simkonstens hastiga 
framsteg. Sedan kunde undervisningen skötas från en längs efter den branta åbrädden anlagd brygga, 
och biträde erhållas af några för simkonsten nitälskande vänner, ... (AB 1859) 

Här heter det alltså att Grahl "påfunnit simgördeln", och i senare historieskrivning sägs att han 
uppfunnit den, vilket är rent nonsens. I Upsala Simsällskaps första jubileumsskrift, US 1859, är 
som vi sett, Grahl helt borta i den historiska översikten, han nämns dock som en i raden av 
simlärarna, men i Eckmans skrift US 1896 kommer han till heders, via från Aftonbladet 1859 
hämtade och lätt turnera de vändningar och nu som ”simgördelns uppfinnare”. Verbala 
överensstämmelser mellan AB 1859 ovan, och US 1896 nedan har via understrykningar 
markerats. 

Den första rationella undervisningen meddelades i Upsala 1812 av Studeranden C. G. Grahl, seder-
mera Hofpredikant, Kyrkoherde och Prost. Han var simgördelns uppfinnare och Sveriges förste egent-
lige simlärare. Sedan under-visningen med simgördelns tillhjelp lättare kunde skötas, och biträde af 
några för simkonsten nitälskande vänner erhållas, blef tilloppet af elever ganska betydligt. (US 1896) 

De verbala överensstämmelserna visar att Eckman här haft tillgång till och tagit del av AB 1859, 
men – som tidigare framhållits – har Eckman helt struntat i uppgifterna i AB 1859 om att Grahl 
stiftat Upsala Simsällskap år 1813.  
 Fredrik Lundberg, i sällskapets nästa jubileumsskrift US 1921, har rimligtvis haft US 1896 
som förlaga men turnerat texten så att det nu är fråga om ”en för ändamålet av honom 
konstruerad simgördel”213. Här har de verbala överensstämmelserna mellan US 1896 ovan, och 
US 1921 nedan, markerats via kursiveringar. 
 

Han kan räknas som Sveriges förste egentlige Simlärare. Den första systematiskt bedrivna 
simundervisningen i vårt land meddelades av honom, och därvid begagnade han sig av en för 
ändamålet av honom konstruerad simgördel. Sedan undervisningen med dennas tillhjälp kunde skötas, 
blev också tilloppet av elever ganska betydligt. (US 1921, s 21) 

                                                             
213 På sidan 17 i samma skrift heter det dock att han var ”uppfinnare av simgördeln”. 
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I sak återkommer den uppgiften i US 1971, s 17, där det heter att "Hans [Grahls] mest bestående 
insats torde ock vara att finna i konstruktionen av simgördeln, vilken vid elementär 
simundervisnsing användes ända in på 1940-talet, på sina håll kanske ännu längre." Det har 
flerstädes framkommit att Upsala Simsällskaps jubileumsskrifter i väsentliga avseende varit lätt 
turnerade av- och omskrifter av äldre framställningar och i US 1996 (s 29) heter det slutligen att 
Grahl ”införde simgördeln som manövrerades med en lina eller stång”. 
 I Stockholms Simsällskaps jubileumsskrifter är också Grahl simgördelns uppfinnare. I 
SS 1877, s 6-14 återges det tal som ”Promotor professoren Cederschiöld” höll.  

Då man besinnar, med hvilken nit och lefvande intresse simkonsten i början af detta århundrade blef 
omfattad i Upsala, och att redan år 1813, genom simgördelns uppfinnande af hr C. G. Grahl, 
simkonsten kunde på ett mera rationellt sätt inhemtas, … (SS 1877, s 9). 

Femtio år senare, i SS 1827-1927 och i Erik Bergvalls tappning 
 
 
 
I AB 1859, se ovan vid markeringsnot 21-23 framställs saken som så att, Grahl ”påfunnit” 
simgördeln; detta är rent nonsens, men uppgiften har som synes, upprepats många gånger. 

Den första nationella undervisningen meddelades i Upsala 1812 af n. v. prosten C. G. Grahl; men då 
nybörjarnes försök der måste egenhändigt underlättas och ett långvarigt stillastående i vattnet var 
menligt för helsan, skulle företaget ej kunnat fortsättas, om han ej påfunnit simgördeln. Uti denna 
enkla inrättning, som både för lärare och lärjunge afhjelper alla svårigheter, och hvarmedelst det 
väsentligaste kan ledigt och tryggt inläras inom få stunder, ligger grundorsaken till simkonstens hastiga 
framsteg. Sedan kunde undervisningen skötas från en längst efter den branta åbrädden anlagd brygga 
och biträde erhållas af några för simkonsten nitälskande vänner, hvilket i anseende till elevernas snart 
ganska betydliga antal blef alldeles oundgängligt. – 

 
 
 

UPSALA SIMSÄLLSKAP 
GÖR HÄRMEDELST BEKANT 

ATT DET  
VID SIN VANLIGA ÅRSHÖGTID 

FÖR UTMÄRKT SKICKLIGHET I SIMNING 
TILLDELAT 

Herr Nils Jacob Sillén 
DEN STÖRRE BELÖNINGEN 

EN  
EKLÖFSKRANS 

OCH FÖRVÄNTAR SÄLLSKAPET 
ATT 

DETTA VEDERMÄLE AF AKTNING 
TILLIKA 

SKALL ERINRA OM DEN FÖRBINDELSEN 
ATT 

EFTER YTTERSTA FÖRMÅGA 
BEFORDRA OCH UTBREDA 

DEN SÄRDELES VÄLGÖRANDE 
S I M K O N S T E N 

UPSALA DEN  14  Juni  1813. 
Jöns Svanberg 

(Sigill) 
                      Carl Gust. Grahl 
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Vi kan här lägga märke till att diplomet talar om att sällskapet "vid sin vanliga årshögtid". Ordet 
vanliga inbjuder till skilda tolkningar. Indikerar det att 1813 år promotion är en i raden, dvs en av 
de sedan flera år förekommande årshögtiderna, eller är det helt enkelt en formulering som man 
valt för att slippa göra nytryck eller handskrivna tillägg vid de efterföljande årens? Den senare 
tolkningen är den korrekta, ty exakt samma tryckta formulär kom att användas senare år. Lars 
Fredrik Svanbergs diplom 1816 (UUB, sign X 299 s) och Emanuel Ohrstadius 1817 (sign. 
..XX...) är också bevarade. 
 Rörande formuleringen i US 1859, och även i US 1896, vet vi dock icke om det är fråga om i 
efterhand gjorda formuleringar med anpassning till senare praxis eller en avskrift av då (1813) 
upprättade handlingar. några sådana är icke kända.och 1813 och 1814 är tryckta på samma ark. 

 
Vid Upsala Simmsällskaps årshögtid den 14 Juni 1813 lemnade Sällskapets Direktor, 
Herr Professor J. SVANBERG för utmärkt, berömlig och godkänd skicklighet i 
Simmkonsten den S t ö r r e  B e l ö n i n g e n  åt      (namnlista) 
samt den M i n d r e  B e l ö n i n g e n  för utmärkta, berömliga och godkända 
framsteg åt        (namnlista) 
     CARL GUST. GRAHL 
     Sällskapets Sekret. och Lärare 
             i Simmkonsten 

 
"Huvudets" formulering återkommer oförändrat i US 1896 för åren 1814, 1815, 1816 och 1817. 
 Anders Fryxell bekräftar, i sitt brev214 till simlärare Larsson i Jönköping, indirekt 
framställningen här i US 1859 ty han påpekar ett skrivfel eller förbiseende i Några Upplysningar 
i namnlistan över promovendi i Uppsala 1813 och hänvisar till "den hos mig förvarade tryckta 
listan". Han synes dock endast ha kontrollerat namnlistan och ej beaktat de något skiljaktiga 
formuleringarna rörande belöningarna. Fryxells hänvisning till "tryckta listan" ger vid handen att 
Fryxell år 1861 i Sunne, där brevet är dagtecknat, hade tillgång till delar av Upsala Simsällskaps 
arkiv. 
 En "tryckt lista"215, från promotionen 1817, har dock bevarats och den ingår nu i UUB:s 
handskriftssamling under signum D 1349. Den har följande utseende: 
 

Vid Upsala-Simsällskaps Årshögtid d. 24 Aug. 
1817 lemnade Sällskapets Director, Herr 

Professorn och Riddaren af Nord- 
stjerne - Orden 

J .  S V A N B E R G  
för utmärkt, berömlig eller godkänd 

skicklighet i Simning den  
Större Belöningen  

åt: 
(namnlista, här dock med titlar och nationsbeteckningar) 

             Upsala d. 24 Aug. 1817 
JOH. GUST. HÖJER, 

Studerande 
Ups. Simsällsk. Secret. o. Lär. i Simk. 

 
                                                             
214 Ang detta brev, se s xx ovan. 
215 Tryckt lista, för åren 1813 och 1814 (å samma ark) finns i RA, Fryxellska samlingen, vol 3652.  Där finns även en 
för år 1816 och en för 1817 
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De något skiljaktiga formuleringarna, se t ex "utmärkt, berömlig och godkänd" i US 1859 och 
US 1896, och "utmärkt, berömlig eller godkänd" i den tryckta listan från 1817 indikerar att det i 
US 1859 och US 1896 är fråga om icke alltför väl gjorda avskrifter och som torde avspegla en 
anpassning till senare praxis, och slutsatsen måste bli att vi inte vet någonting alls om vilka 
simkunnighetskrav som uppställdes till en början och då självfallet inte alls vad som krävdes för 
"utmärkt", "berömlig" eller "godkänd" skicklighet i simkonsten för att erhålla den större 
belöningen. Sak samma gäller om den mindre belöningen, där det var fråga om "utmärkta", 
"berömliga" och "godkända" framsteg i simkonsten. Och, vi vet inte heller om titlarna kandidat 
och magister är ursprungliga eller senare tiders påfund. 
  Av samma brev framgår vidare att Anders Fryxell år 1813 var simlärare i Uppsala, dock icke 
åt de detta år promoverade - han var ju själv en av dem - utan senare. Så här skriver han: 

Det var år 1813 ... som Grahl efter promotionen d. 14/6 lämnade Upsala och anförtrodde åt And. 
Fryxell simundervisningen därstädes. Den fortgick hela sommaren, både för- och eftermiddag, och var 
det första år, som ordentlig simskola hölls. Vid sommarens slut blefo af prof. J. Svanberg flere bland 
eleverna bekransade såsom de där tagit Candidat-examen och voro berättigade till deltagande i nästa 
års promotion. Listan öfver dem har jag icke kvar. 

Läst efter bokstaven säger Fryxell ju faktiskt att Canddidat-examen var något som föregick och 
berättigade till deltagande i promotionen, men fråga är om inte detta är en formulering som 
endast gällde för just detta år.  
 Fryxells redogörelse ger vidare vid handen att vi detta år hade två "simskoleavslutningar", den 
ena benämnd högtidsdag (enl Grahls broschyr) eller årshögtid (enl det tryckta diplomet och 
US 1859) den 14 juni och en annan "vid sommarens slut" där bekransning skett. Någon 
ytterligare dokumentation rörade detta andra tillfäll synes icke stå att få och det torde snarast 
avspegla det faktum att simskolan och promotionerna ännu inte funnit sina former och att det var 
fråga om en vacklande praxis.  
 Vi vet alltså inte med säkerhet om tillställningen benämndes (sim)promotion. Vi kan vidare 
lägga märke till att den här dokumenterade terminologin rörande sällskapets tillställningar är 
vacklande och här något avvikande från den som senare blev praxis. Vi vet faktiskt inte om, i vad 
mån och när, orden "promotion", "simkandidat" och "simmagister" användes i Uppsala för första 
gången i dylika sammanhang. 
 Ytterligare några uppgifter om Upsala Simsällskaps tillblivelse och första tid ger oss Lars 
Johan Hierta i sina Sjelf-biografiska anteckningar.  

 Året förut, eller 1813,216 upplifvades i Upsala ett tio år förut av några unga studerande stiftadt,217 men 
sedan åter upphördt simsällskap. Detta upplifvande skedde egentligen genom en studerande Grahls 
bemödanden (sedermera hofpredikant, prost och kyrkoherde i Nora); han hopsamlade medel till 
anläggande af en mycket enkel inrättning, bestående af en brygga ett stycke nedanför staden, samt ett 
litet hus eller stånd af bräder.218 Undervisning i simkonsten genom "simning i gördel" meddelades 

                                                             
216 Årtalsuppgiften är tvetydig. Den kan läsas som om Hierta svävade på målet: "Året förut, (dvs 1812) eller (kanske 
var det) 1813, upplifvades ... "men den kan även läsas på följande sätt "Året förut (dvs året före 1814 som var det år 
då händelserna beskrivna i föregående stycke inträffade) eller (dvs lika med) 1813 upplifvades ... ". Jag tror att den 
senare läsningen motsvarar den tanke Hierta sökt uttrycka. 
217 Här ges, indirekt, ytterligare ett stiftelseår för Upsala Simsällskap. Något ytterligare utpekande av 1803 är ej känt. 
218 Hiertas text ger vid handen, men utsäger icke tydligt, att "hopsamlande" av "medel" och "anläggande af ... en 
brygga ... samt ett litet hus eller stånd af bräder" föregick eller i tiden sammanföll med den första simskolan och 
promotionen 1813. Fryxells brev 1861 till simlärare Larsson är tydligare på den punkten och hans uppgifter avviker 
påtagligt från Hiertas: "Brygga för simundervisningen fanns först 1815. Först, åren 1813, - 14 meddelades 
undervisningen af läraren i en liten eka, och därifrån hållande stången med simgördelen. ... År 1813 fanns vid 
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kostnadsfritt åt en mängd gossa dels af Grahl, dels af Anders Fryxell, författaren till Berättelser ur 
svenska historien.                        
  Denna simskola och de promotioner som der inrättades för att öka högtidligheten och egga 
ungdomens håg att deltaga deri, blefvo sedermera ett föredöme för alla de siminrättningar, som bildats 
såväl i hufvudstaden som i åtskilliga landsorter. Min far,219 som var mycket nitälskande för och var en 
bland dem, som lemnade bidrag till den lilla fonden220 för simskola, lät mig genast få deltaga i 
undervisningen; och jag blef härigenom en bland dem som erhöllo eklöfskransen vid den första 
"promotion" som, om jag rätt minnes, året därpå, 1814221 anställdes för skolans elever, och hvarvid 
professor Jöns Svanberg fungerade som promotor och påsatte kransarna under salutskott från s. k. 
"nickhakar" på stranden, hvilka sällskapet hade fått låna af lands-höfdingen. (s 10-11) 

 De här återgivna vittnesmålen eller berättelserna om den första simpromotionen, från dessa 
fyra herrar, Grahl, Robsahm, Fryxell och Hierta, äro de enda vi känner från samtida eller 
närvarande personer. Bilden är dock mycket ofullständig och består ju i väsentliga stycken endast 
av namedropping  och när vi nu är inne i den genren kan vi avsluta med de namn som gavs i 
Aftonbladet 1859: ärkebiskop Lindblom, landshövding Fock, professorerna Svanberg och 
Zetterström och akademiräntmästare Hjerta samt n. v. biskopen J. J. Hedrén. Sammantaget ger 
här redovisade uppgifter bilden av att de på obekant sätt var tillskyndare, Hjerta som en av 
finansiärerna, Fock lånade ut salutkanoner. Ärkebiskop Lindbloms insatser för Upsala 
Simsällskaps tillblivelse förblir okända, men det bör nämnas att han framstår som en av männen 
bakom formuleringen om att ungdomen skulle "få öfwa sig at klifwa, hoppa, voligera simma 
m.m., hwartill tjenliga inrättningar böra göras" i 9 kap, 5§, i Kongl. Maj:ts förnyade nådiga 
scholae-ordning, Gifwen Helsingborg den 7 dec 1807, Stockholm 1808, s 50.222 I det allmänna 
medvetandet har dock Lindblom gått till historien som den som formulerat det som stundtals 
framställs som kärnan i den lutherska arbetsmoralen. "Arbetsamhet befrämjar hälsa och välstånd 
och förhindrar tillfällen till synd. Vanligtvis återgivet "Arbete befrämjar ... " och stundtals med 
fördel parafraserat "Arbete befrämjar ... men förhindrar tillfällen till synd". Zetterströms konkreta 
insatser är likaså okända, utöver att han som det hette i UP 1859 ”uppmuntrade till åtgärder för 
företagets framtida bestånd och vidsträcktare omfång” och synes vara den som till Robsham lånat 
ut böcker om bl a simning, se därom Om nyttan af bad, uppl 1814, s 12 och uppl 1815, s 32.  
 
Den metod hvarmedelst simkonsten kan läras 
I Grahls broschyrtext, som ju är utformad som ett upprop till innevånarna i Upsala, säger han att 
"Vid Simsälskapets första årshögtid" (1813) ... "sågen J mig visa den lätta och från all fara skiljda 
method, hvarmedelst Simkonsten kan läras". Vad är det för "method" Grahl här talar om? Vi har 
tidigare något gjort reda för argumentationen för att lära sig simma, men endast flyktigt berört 
                                                                                                                                                                                                     
badstället intet skydd mot regn, utan de badandes kläder lågo på marken. År 1816 hade man fått låna tvenne stånd, 
som till afklädningsrum begagnades." Krönikörerna har normalt anammat Fryxells historieskrivning.  
219 Pappa Hierta .... xxx 
220 Några rester, t ex bokföring, från denna fond är icke kända. Många år senare, 1839, i tidningen Correspondenten, 
nr 23 den 16 mars inflöt dock följande lilla annons, som ger vid handen att man – åtminstone detta år och för ”1838 
års Simm-Sällskap”, vad nu detta kan vara – hade en del ”affärer”. 
 De ledamöter af 1838 års Simm-sällskap, som icke betalt sina afgifter till Sällskapets Secreterare, framl. Stud. 
Elfwendahl, behagade i sådant afseende med det första wända sig till undertecknad, boende i gamla Skolhuset, 
hvilken uppgjort Sällskapets affärer. 
                 J. Wahlström, 
                Curator för Werml. Nat. 
Den i annonsen nämnde ”Stud. Elfwendahl” torde vara den K. O. Elfvendahl som promoverades den 22 aug 1838. 
221 Här minns nog Hierta både rätt och fel. Ja, Lars Johan Hierta promoverades 1814 (se t ex US 1859, s 11 eller 
US 1896, s 2) men det var inte vid den första utan vid den andra promotionen. 
222 Utförligare härom, se Wiberg 
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hur det skulle gå till. Såvitt jag kan se har vi inte en enda deskriptiv framställning av simkonstens 
inlärande från denna tid. Allt vi har är preskriptioner, anvisningar, råd och liknande. Fryxell 
nämner, snarast i förbigående i sitt brev till simlärare Larsson, att han inte lärde sig i den 
Grahlska simskolan utan det var Noach Hedrèn, son till And. Hedrén, "som lärde mig simma och 
således bildade mig till det simlärarekall jag utöfvade". Noak Hedren, f. 1787, inskrevs vid 
Uppsala Universitet den 2 oktober 1807. (Studentmatrikel 1804-1806, UUB sign D I:7.) Anders 
Fryxell f. 1795, inskriven som Andreas Fryxell den 26 februari 1813 behärskade således vid sin 
ankomst till Uppsala simkonsten och enligt en uppgift hos Karin Fryxell (Boken om Anders, s 
30) hade han ”för första gången gått ner till [Fyris] ån och prövat sin simfärdighet” och det var 
”lustigt nog … samma dag … nämligen den 10 maj” [1813] som det grahlska förslaget till 
stadgar för Upsala Simsällskap blev ”gillade och stadfästa”. 
 Grahl själv, preciserar som sagt, inte vad det är för siminlärningsmetod han erbjuder, bara att 
den är "från all fara skiljd". Av Fryxells brev framgår dock att han begagnade sig av en simgödel.  

Brygga för simundervisningen fanns först 1815. Först, åren 1813-14 meddelades undervisningen av 
läraren sittande i en liten eka, och därifrån hållande stången med simgördeln. 

Som vi sett är källorna på den här punkten icke samstämmiga. Hjerta ger vid handen att brygga 
fanns från början, jfr not 16 ovan. Saken kompliceras vidare av att vi har ytterligare en berättelse, 
och det är den som ingick i Aftonbladet den 11 mars 1859.  

Den första nationella223undervisningen meddelades i Upsala 1812224 av n. v. prosten C. G. Grahl men 
då nybörjarnes försök der måste egenhändigt underlättas, och ett långvarigt stillastående i vattnet var 
menligt för helsan, skulle företaget ej kunnat fortsättas, om han ej påfunnit simgördeln. Uti denna 
enkla inrättning, som både för lärare och lärjunge avhjelper alla svårigheter, och hvarmedelst det 
väsentligaste kan ledigt och tryggt inläras inom få stunder, ligger grundorsaken till simkonstens hastiga 
framsteg. Sedan225 kunde under-visningen skötas från en längs efter den branta åbrädden anlagd 
brygga och biträde erhållas af några för simkonsten nitälskande vänner, hvilka i anseende till elevernas 
snart ganska betydande antal blef alldeles oundgängligt. 

Vi har flera gånger tidigare sett fortsättningen på detta AB-citat. Vi ska nu ännu en gång återge 
det för att se om det kan bringa någon klarhet i frågan om när simundervisningen startade och 
simbrygga kom till stånd och därmed ytterligare klargöranden rörande Upsala simsällskaps 
tillkomst och äldsta historia. 

Denna framgång och det bifall, saken vann af erkebiskop Lindblom, landshöfdingen Fock, 
professorerna Svanberg och Zetterström samt akademiräntmästaren Hjerta m. fl , uppmuntrade till 
åtgärder för företagets framtida bestånd och vidsträcktare omfång. I förening med ... Robsahm ... 
Marklin ... O. Carling ... Rud. Carling stiftade ... Grahl vårtiden 1813 Upsala Simsällskap, med 
bestämmelse att uti hela riket göra simkonsten känd och värderad". 

 Låt oss dock återgå till Grahls broschyr. Där säger han ingenting om vad det är för metod 
"hvarmedelst Simkonsten kan läras" bara att han visade den, att den var lätt och att den var från 
all fara skiljd. Rimligtvis är det här fråga om simgördeln, och den nämner Fryxell två gånger i sitt 
brev till simlärare Larsson. 

                                                             
223 Nationella  är rimligtvis ett skrivfel för rationella, jfr ovan **** Det kan dock icke uteslutas att författaren 
medvetet skrivit nationella och därmed avsett att det var fråga om den första i Sverige bedrivna simundervisningen.  
224 Vi har tidigare, not XX, något berört detta årtal. Det kan självfallet inte uteslutas att 1812 innehåller ett frö av 
sanning på så sätt att undervisning redan detta år bedrevs på detta sätt, men att organiserade simskola kom till stånd 
först nästa år, 1813. 
225 När är sedan? Redan år 1813 som Hierta ger vid handen, eller först år 1816 som Fryxell påstår. Den här texten 
antyder väl att det skedde "relativt snart", och den fortsatta framställningen ger vid handen att brygga fanns redan år 
1813. Säkra uttalanden i denna fråga kan självfallet inte göras. 
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... åren 1813-14 meddelades undervisningen av läraren sittande i en liten eka, och därifrån hållande 
stången med simgördeln. - Det är Grahl som 1813 i maj och första hälften juni öppnade första 
simskolan, som samma år (kanske redan 1812) började använda simgördeln, ... 

 

Här ovan, hos Hierta och Fryxell, framställs simgördeln snarast som en redan etablerad 
siminlärningsmetod, men i Aftonbladet 1859 framställs den som ett grahlskt påfund. 

Den första nationella undervisningen meddelades i Upsala 1812 av n. v. prosten C. G. Grahl, men då 
nybörjarnes försök der måste egenhändigt underlättas och ett långvarigt stillastående i vattnet 
varmenligt för helsan, skulle företaget ej kunnat fortsättas, om han ej påfunnit simgördeln. Uti denna 
enkla inrättning, som både för lärare och lärjunge afhjelper alla svågigheter, och hvarmedelst det 
väsentligaste kan ledigt och tryggt inläras inom få stunder, ligger grundorsaken till simkonstens hastiga 
framsteg. Sedan kunde undervisningen skötas från en längs efter den branta åbrädden anlagd brygga, 
och biträde erhållas af några för simkonsten nitälskande vänner, ... 

Här heter det alltså att Grahl "påfunnit simgördeln", och i senare historieskrivning sägs att han 
uppfunnit den. I Upsala Simsällskaps första skrift, US 1859, är som vi sett, Grahl helt borta i den 
historiska översikten, han nämns dock som en i raden av simlärarna, men i US 1896 kommer han 
till heders via från Aftonbladet 1859 hämtade och lätt turnera de vändningar.(Verbala 
överensstämmelser har via understrykningar markerats.) 

Den första rationella undervisningen meddelades i Upsala 1812 av Studeranden C. G. Grahl, 
sedermera Hofpredikant, Kyrkoherde och Prost. Han var sim-gördelns uppfinnare och Sveriges förste 
egentlige simlärare. Sedan under-visningen med simgördelns tillhjelp lättare kunde skötas, och biträde 
af några för simkonsten nitälskande vänner erhållas, blef tilloppet af elever ganska betydligt. 

 (De verbala överensstämmelserna pekar – enligt min mening – klart på att Eckman haft tillgång 
haft tillgång till, och således tagit del av   
Fredrik Lundberg i US 1921 har rimligtvis haft US 1896 som förlaga men turnerat texten på 
följande sätt och här har de verbala överensstämmelserna markerats via kursiveringar. 
 

Han kan räknas som Sveriges förste egentlige Simlärare. Den första systematiskt bedrivna 
simundervisningen i vårt land meddelades av honom, och därvid begagnade han sig av en för 
ändamålet av honom konstruerad simgördel. Sedan undervisningen med dennas tillhjälp kunde skötas, 
blev också tilloppet av elever ganska betydligt. (s 21) 

 
Här finner vi en tredje benämning på den grahlska innovationen, och i sak återkommer den i 
US 1971, s 17, där det heter att "Hans mest bestående insats torde ock vara att finna i 
konstruktionen av simgördeln, vilken vid elementär simundervisning användes ända in på 1940-
talet, på sina håll kanske ännu längre." Det har flerstädes framskymtat att Upsala Simsällskaps 
jubileumsskrifter i väsentliga avseende varit lätt turnerade av- och omskrifter av äldre 
framställningar.   
 

(15)   Då min  förb indelse  ka l lade  mig  här i f rån ,  behagade  Herr  A.  Fryxel l  å taga  
s ig  ledningen  af  S imöfningarna .  Denne  kraf t fu l le  Yngl ing ,  n i t i sk t  b i t rädd  
af  Herr  J  Fryxel l  under  dess  härvaro ,  uppfy lde  s i t t  vär f  med så  u tmärkt  
sorgfä l l ighe t  och  dr i f t ,  a t t  S imkonsten  här  g jorde  de  vackras te  f ramsteg .  

 
(16)   Den t id  s tundar  snar t ,  då  s imskolan  å ter  kan  öppnas .  Benäget  unders tödd  

af  Hrr  J .  Fryxel l  och  C.J .  Loenbom erb juder  jag  derföre  mi t t  b i t räde  å t  en  
hvar  i  ungdoms-  och  mannaåren ,  som vi l l  t i l legna  s ig  denna  kons tens  
ovärder l iga  förde lar .  Må man e j  he l le r  tveka  a t t  å t  mig  anför t ro  s ina  barn  
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e l le r  e lever!  Inner l ig  t i l lg i fvenhet  för  de t  uppväxande  s läg te t ,  jemte  
f le rår ig  e r farenhet  i  dess  behandl ing  kan  vara  Eder  en  borgen ,  a t t  min  
ömmaste  omvårdnad  icke  ska l l  saknas  i  något  a fseende .   

 

Simskolan blev gratis? 
 
(17)  Det  är  dock  e j  endas t  å t  de  a f  lyckan  mer  gynnade  Medborgare  jag  he lgar  

mina  led iga  s tunder .  Äfven  de  r ingare  och  tor f t igare  a f  våra  Medbröder  
böra  ihogkommas;  och  v isser l igen  ska l l  ingen  föro lämpas  deraf ,  a t t  
t i l l fä l le  öppnas  för  dem,  a t t  om Söndagarne  särsk i ld t  få  öfn ing  u t i  den  
uppl i fvande  kons ten .  

 
(18)  Härmedels t  bör  också  förk laras ,  de t  v innings lys tnaden  e j  ska l l  besmit ta  

de t  t rös te l iga  medvetandet  a t t  hafva  undanryckt  grafven  och  s jukbädden 
några  för t id iga  of fer ,  och  så ledes  emot tager  jag  a l lde les  icke  någon 
vedergä l ln ing .  Endas t  derom anhål le r  jag ,  a t t  de  få  ans ta l te r  e j  måt te  
förvägras ,  hv i lka  t i l l  S imöfningarna  äro  behöf l ige .  

 
I den här broschyren är Grahl - kanske medvetet - otydlig på en punkt. I stycke (18), första 
meningen ger han vid handen att simundervisningen är gratis, "emottager jag alldeles icke någon 
vedergällning" men i den andra anhåller han "att de få anstalter ej måtte förvägras, hvilka till 
Simöfningarna äro behöflige". Vi vet icke om andra meningens "anstalter" endast avsåg 
simskolans attiraljer eller om däri även ingick lön åt simläraren. Att det var fråga om oavlönat 
simlärararbete hävdas dock i Aftonbladet den 11 mars 1859 där det heter att de "trenne herrar 
(Grahl, Fryxell och Sillén) sågo i sakens framgång sin belöning, och emottogo derföre ingen 
pekunier vedergällning". Dock synes mycket tidig en praxis, att förära simläraren en gåva, ha 
utvecklats. Om detta och om Grahl skriver Fredrik Lundberg i US 1921 att: 

När han lämnade Uppsala hade han under loppet av ett par år utan ersättning undervisat mer än 300226 
ynglingar i simkonsten, varför han av dem erhöll till hedersgåva och bevis på deras tacksamhet en 
större silverpokal med följande inskrift graverad å densamma: ´Till C. G. Grahl för nit i simkonstens 
befordran af Lärjungar i Upsala 1814´." 

Senare tiders promotionsreferat innehåller ibland uppgifter om dylika gåvor och Larsson 1860 
innehåller flera och vi återger några: "Guldkedja jemte en större silfverpokal och några mindre 
silfverpjeser" Stockholm 1839 (s 33), "en silfverpjes om 100 lods vigt" Stockholm 1843 (s 34), 
"silverpjeser ... 108 lod" Stockholm 1844 (s 36), "present i silfver ... 110 lods227 vigt" Stockholm 
1846 (s 38), "guldcylinder-ur med vidhängande guldkedja och nyckel" Stockholm 1848 (s 43), 
och Larsson själv fick i Jönköping år 1852 ”en silfverpjes af 25 Rdrs värde” (s 54) och 1857 i en 
"snusdosa af silfver" (s 57). Här kan det inte uteslutas att Larsson noggrant redovisat dessa 
uppgifter för att hos allmänheten och läsarna göra klart att simundervisning kostar; han 
betraktade ju sig själv som en av Hellstens ”yrkesbröder” (ordna fram sidhänvisning.) (Se även 
Upsala-Biet nr 64, 19 aug 1857 ”Af Promovendi erhöll H[ellstén] en äreskänk bestående af ett 
skriftyg af silfver samt dessutom flera silfverpjeser” och i tidningen Upsala,17 aug 1858 
”öfverlemnade de promoverade till hr Hellstén såsom vedermäle af deras erkänsla en 
hedersskänk bestående af en vacker guldkedja samt en större guldring.) 
 

                                                             
226 Siffran ger vid handen att endast en bråkdel av simskolans elever promoverades 
227 110 lod motsvarar 1,452 kg silver. Det var alltså inte fråga om änkans skärv, utan rejäla skänker. 
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 Av och till finner vi även uppgifter om avgifter för simskolan. Vi har ovan sett den något 
oklara skrivningen i Grahls broschyr och den exakta angivelsens hos Westman i Lindköping, 
"16 sk. B:co.". I Uppsala finner vi i tidningsannonserna uppmaningar om att de som "önska 
undervisning i simning, torde med det snaraste anteckna sig å en vid Badhuset befintlig lista 
(Upsala-Posten 1958, nr 51, 52 och 53) och nästa år är priset utsatt, "De som önska undervisning 
i Simmkonsten, torde med det snaraste derom göra anmälan i Simm- och badinrättningen utanför 
Svartbäckstull. Priset är 5 Rdr Rmt för person" (Upsala-Posten  1959, nr 47). Av en bevarad228 
avskrift av en anmälningslista framgår också att simundervisningen var avgiftsbelagd i Uppsala. 

medlemmar af Upsala poliskår som äro hågade att denna sommar begagna sig af fria bad i badhuset 
vid Svartbäckstull229 torde här nedan teckna sina namn, med tillägg af en * vid namnen för den som 
önska fri undervisning i simning. 

 Listan upptar 36 namn och därav har 17, dvs knappt hälften, tecknat sig för "fri undervisning i 
simning", vilket ger en fingervisning om hur det stod till med simkunnigheten inom denna kår. 
 Det normala torde alltså ha varit att simskolornas undervisning var avgiftsbelagd, men 
systematisk uppgifter därom har icke kunats erhållas och det kan icke uteslutas att avgiften i 
praktiken – helt eller delvis? - erlades via de ovan nämnda gåvorna, en praxis som enligt 
bevarade uppgifter kanske främst florerat i Stockholm. Där finner vi också ett ifrågasättande av 
denna praxis. Aftonbladets avslutande rader i referatet (9 sep) från de två grahlska promotionerna 
i Stockholm år 1846 gäller just den saken. 

Man har hört åtskilligt anmärkas mot de subskriptionslistor, hvilka före simpromotionerna kringsändas 
till teckning af så kallade "hedersgåfvor" åt simlärarne. När lärarne ändå få sitt honorarium af hvar 
betalande elef, så tycks det - har man sagt - att dess extra skänker, samlade genom listor, stöta på hvad 
man kallar dusörer åt betjeninge  vid vissa baler och kalaser. Anmärk-ningen kan vara riktig nog, men 
så länge simlärarna sjelfva ställa sig, genom dusörernas mottagande, på samma linea med tjenstefolk, 
så kan man knappast förtänka eleverna, om äfven de någon gång vilja vara patroner och teckna på. 

Denna praxis synes dock ha fortgått. Flera av de ovan ur Larsson Några upplysningar återgivna 
exemplen är ju från tiden efter 1846, och från promotionen i Uppsala 1878 berättar Knut 
Nyblom230 att man till simläraren "öfverlämnade en snusdosa fylld med guld". Här kan också 
nämnas att Fryxell – någonstans och någon gång – fått en guldklocka av sina simelever. I 
inledningen till Anders Fryxells Min historias historia skriver E A Fryxell att ”På nordiska 
museum förvaras det guldur, han som tacksamhetsgärd fick mottaga af sina lärjungar”. Detta har 
dock ej kunnat påträffas i Nordiska Muséets samlingar. 

* * * 
 
Det är nu dags att sammanfatta. Vi har sett att uppfattningen att Jöns Svanberg år 1796 stiftade 
Upsala simsällskap är vida spridd och ofta upprepad. Vi har även sett att denna uppfattning 
"stiftades" i anslutning till 1846 års simpromotion i Uppsala. Det står dock klart att Grahl m fl 
stiftade Upsala Simsällskap år 1813, men att detta stiftelseår sopats under mattan. Vidare har vi 
sett flera försök, bl a av Grahl själv i sitt tal vid en simpromotion i Stockholm år 1846, att 
återupprätta sitt stiftelseår, och att någon, - kanske även det var Grahl, - sökt göra detsamma, bl a 
                                                             
228 I Upplandsmuseets samling av handlingar tillhörande Upsala Simsällskap. 
229 Teckningslistan är ej daterad och formuleringen "badinrättningen utanför Svartbäckstull" ger två möjligheter. 
Antingen är det fråga om "Boggianos flytande badhus" vilket skulle ge årtalsintervallet 1841-1856 eller också 
"Upsala Sim- och badinrättning" något längre uppströms Fyrisån och då får vi intervallet 1856-1924. En 
kollationering av namnen mot anställningslistorna skulle rimligtvis kunna ligga till grund för en ganska exakt 
datering. Någon sådan har dock icke gjorts. 
230 Nyblom, Knut, "Uppsala är bäst" Skolpojks- och studentminnen upptecknade i glad oordning, Stockholm 1908, 
s 24. 
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i Aftonbladet år 1859. Dessa försök har dock negligerats av Upsala Simsällskaps krönikeskrivare 
och deras historieskrivning har blivit den förhärskande och den har även okritiskt återgivits av 
andra,231 t ex i uppslagsböcker och i idrottshistoriska framställningar. 
 De är dock välbelagt att Grahl år 1813 stiftade Upsala Simsällskap och det är nu hög tid att 
detta stiftelseår vinner erkännande. 
 I detta kapitel har jag återgett Grahls Broschyr från 1814 och den har även fått tjäna som 
utgångspunkt för många och, kanske alltför, långa utflykter i simundervisningens och 
simsällskapens historia. Vi avslutar det med den vältalige Grahls egen avslutning på sin broschyr. 

   
(19)   Må Upsala  y t te r l igare  genom s i t t  fö r t roende  för  s imkonsten  b l i fva  en  

föresyn  i  vår t  Land,  och ,  om möj l ig t  vore ,  ingen  b lo t t s tä l la  s ig  för  den  
krossande  förebråe lsen  a t t  e j  i  t id  hafva  förekommit  s in  e l le r  de  s inas  
ofärd!  
        Upsa la  d .  24  Apr i l  1814  
        C A R L  G U S T .  G R A H L  
                    Studerande, 
       Ups. Simsällsk. Secr. o. Lärare i Simkonst. 
 
 

  

                                                             
231Icke alla men, som vi sett, många, så detta omdöme tarvar självfallet viss jämkning. SS 1877 talar dock med 
kluven tunga. "Stockholms Simsällskap stiftades ... 1827" och hade "redan haft sina företrädare, nemligen i Upsala 
1796*), genom dåvarande docenten J. Svanberg och i Linköping 1824 genom studeranden P. Westman, ... (s 37). 
Asterisken vid årtalet hänvisar till följande not å samma sida.   "*) Upsala Simsällskap stiftades egentligen 1813 af 
C. G. Grahl; se vidare härom broschyren: ´Några upplysningar om Sveriges Simsällskaper och Simskolor´, utgifven 
af G. Larsson, Jönköping 1860."  I SS 1927 redovisas båda stiftelseåren för Upsala simsällskap men texten, och en 
not lyder så här: "Redan år 1796 ... stiftades Uppsala simsällskap ... Man har visserligen olika uppgifter om årtalet 
för stiftandet ... . En del vilja tillskriva ... Grahl äran att ha stiftat sällskapet år 1813,1 men år 1796 får nog anses vara 
det rätta stiftelseåret. Då hölls nämligen den första simpromotionen i Uppsala, och en sådan kan ju icke gärna 
anordnas utan sammanslutning av olika personer i en eller annan form." Noten har följande lydelse:  "1 Den första 
rationella simundervisningen i Sverige meddelades, enligt en i Upsala-Posten 1858 införd historik över simkonsten 
år 1812 av ... Grahl, som då uppfann simgördeln. Undervisningen bedrevs ( från 1815) från en längs den branta 
åbrädden anlagd brygga och biträde erhölls av några för simkonsten nitälskande vänner ... (s 5-6) 
 
Se även formulering iIdrotternas bok VII (Bergvall), s 90. 
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Vad var Upsala Simsällskap? Sid 150 i gamla manuset 
 
Stadgar 
 
Upsala simsällskaps stadgar, i den form de antogs den 13 april 1894, framstår även de som 
recipierat gods. Portalparagrafen har följande lydelse. (US 1896, s 72) 

§ 1.  Sällskapets syfte är att på lämpligt sätt söka befordra simkonsten samt bringa enhet och samman-
hållning i sträfvandena för detta ändamål. 

Denna paragraf/formulering är ordagrant hämtad från Stockholms Simsällskaps stadgar, sådana 
de formulerades och antogs vid årsmötet den 29maj 1875. (SS 1827-1927, s 79) Även nästa 
paragraf, nr 2, härrör från Stockholm, dock ej från de ursprungliga utan från de som gällde år 
1877. Se US 1896, s 72 och SS 1877, s 32, som båda har: 

§ 2  En hvar välfrejdad person eger utan avseende på ålder, kön eller yrke att såsom medlem inträda i 
sällskapet. 

Det faller utanför ramen att här göra reda för ytterligare skillnader och likheter mellan dessa två 
sällskaps stadgar. Den intresserade läsaren hänvisas till här ovan angivna skrifter. Jag kan dock 
icke nu, år 2003, undgå att här påpeka en liten detalj i stadgarna. Mycket tidigt tillämpades i 
Stockholm könskvotering. Så här skriv man 
1875 i § 4: 

Sällskapets angelägenheter handhafvas af en styrelse, bestående af 7 personer, nemligen: Ordförande, 
v. Ordförande, Kassaförvaltare, som tillika handhaver sällskapets materiel, Sekreterare och tre 
ledamöter. I Direktionen skola två qvinliga medlemmar väljas.  

År 1877 är formuleringen om direktion borta, men könskvoteringen består (§ 4, mom 1). 
Sällskapets angelägenheter handhafvas af en styrelse bestående af 10 personer, deraf 2 qvinliga. 

Upsala Simsällskap leddes av en något mindre styrelse, och utan könskvotering (§ 4, mom 1). 
Sällskapets angelägenheter handhafvas af en styrelse bestående af 8 ledamöter. 

 
 
Vem anställde simlärare? 
 
Tre äldre sammanställningar över simlärare har ovan, sid 18, delvis återgivits där det hävdats att 
de varit anställde respektive varit simlärare. Där har det inte utsagts klart att det varit fråga om 
Upsala Simsällskaps (med betonat genitiv-s) simlärare men att så varit fallet har onekligen givits 
vid handen. I de bevarade tryckta diplomen och i såväl US 1859 som US 1896 har 
promovendiförteckningarna från åren 1813 till 1859232 undertecknats med namn, och därunder 
finner vi regelmässigt formuleringen ”Sällskapets Sekret. och Lärare i simkonsten”. Några 
undantag finns dock. Åren 1825–1828 endast ”Simlärare”. År 1840, vid den andra promotionen, 
den 30 aug bär P. W. Holm titeln ”Lärare vid Nya Siminrättningen” men vid den första, den 26 
aug, är H. Aminson ”Sällskapets Sekret. och Lärare i Simkonsten. År 1842 bär P. Holm endast 
titeln ”Simlärare” och vid fruntimmerspromotionen 1859 tituleras Armida Sebell ”Simlärarinna”. 
Frågan har inte enbart filologiskt intresse utan de skilda formuleringarna kan måhända ytterligare 
klargöra vad Upsala simsällskap initialt – och under stor del av 1800-talet – var.  
                                                             
232  
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 Flera gånger tidigare har frågan berörts om vilken typ av sammanslutning Upsala Simsällskap 
initialt – och under stor del av 1800-talet – var. Föreställningen om Upsala Simsällskap som ett 
sällskap av och för simmare har avvisats. I samband därmed hävdade jag att sällskapet ”främst, 
och rimligtvis uteslutande, varit en stödförening åt simskolan och att en central uppgift vidare 
varit att ordna simskoleavslutningarna/promotionerna”. I anslutning härtill bör dock även frågan 
ställas om sällskapet även varit simskolearrangör? Frågan kan även formuleras så här: Vems var 
simskolan? eller vad syftar det genetiv-s på som vi funnit under de standardformuleringar som 
avslutat promovendiförteckningarna ”Sällskapets Sekret. och Lärare i simkonsten”? 
 Skall formuleringen tolkas så att både sekreteraren och läraren är sällskapets eller innebär den 
att bara sekreteraren är sällskapets och att läraren har/kan ha annan huvudman? Saken kom-
pliceras av att från och med 1861 ersätts den långa titeln under promovendiförteckningarna med 
”Simlärare” rätt och slätt. 
 Avspeglar dessa formuleringsförändringar bara ett förändrat skrivsätt eller är det fråga om en 
förändring i sak. Som flera gånger tidigare framhållits är vår okunskap om sällskapets tidigaste 
historia enorm, och om de tidigaste lärarna  – undantagandes Grahl – vet vi ju knappast alls 
någonting utöver deras namn. Om K. A. Hellstén, den siste med titeln ”Sällskapets sekret. och 
Lärare i simkonsten” och den bar han åren 1857–1859, vet vi dock en hel del. Han promoverades 
– med den mindre belöningen – 1843 av Svanberg. Efterföljande år omtalas han som ”simläraren 
Boggianos biträde233 wid undervisningen” och detta år var det även inför honom ”de promo-
verade … aflagt sina prof”. (Upsala Simsällskaps äldsta provtagningsprotokoll, dock endast i 
avskrift, se ovan s xx stammar från detta tillfälle, men det är som vi sett undertecknat av 
Boggiano.) Hellstén har vidare utgivit Upsala Simsällskaps första jubileumsskrift, US 1859. Den 
inledande historiska översikten, som ju i stora stycke överensstämmer med UP 1858, har han 
undertecknat med sitt namn och därvid använt titeln ”Upsala Simsällskaps sekreterare”. (Om 
Hellstén finns vidare flera berättelser bevarade, se t ex de två historierna om den flytande 
bordsskivan, ovan s xx och nedan s yy.) Att Hellstén varit Upsala Simsällskaps simlärare kan 
självfallet sägas, men agerade han på uppdrag av och var han anställd – i någon rimlig 
bemärkelse – av sällskapet? Hur det, i här aktuellt avseende stod till med de honom föregående 
simlärarna är vi i huvudsak helt okunniga om. (Några uppgifter ges dock nedan i avsnittet 
Simskolan blev gratis.) Anledningen till att vi nu här fördjupar oss i denna fråga är helt enkelt 
den att vi i ytterligare ett avseende försöker klargöra vad Upsala Simsällskap initialt – och under 
stor del av 1800-talet – var. Att Upsala Simsällskap utdelade belöningarna står klart. I 
promovendiförteckningarna heter det ju nästan alltid att ”Upsala Simsällskap … lämnade … den 
större belöningen åt … samt den mindre belöningen åt … ”Men vem var det som lämnade dessa 
belöningar. Standardformuleringen är ju att det var ”Sällskapets Direktor, Professoren och Ridd. 
Jöns Svanberg” som gjorde detta. Innebär detta att det verkligen fanns ett simsällskap och att 
Svanberg, som dess förlängda arm, utdelade belöningarna, eller var det i praktiken snarare så att 
det var Svanberg var Simsällskapet. I var fall framstår det som klart att det var Svanberg som 
stod för kontinuiteten. Den frågan måste lämnas obesvarad. Inga uppgifter om någon bestående 
uppsättning personer som skulle ha utgjort något sällskap har stått att få  
 Det är faktiskt först långt senare vi finner tillförlitliga uppgifter om simlärarens anställnings-
form, och då anställdes han icke av Upsala Simsällskap utan av badhusbolaget. I Det Nya 
Badhusbolagets sammanträdesprotokoll, från den 22 juni 1857 § 6, heter det nämligen:  

                                                             
233 Till belysning av frågan om simlärarens anställnings- och avlöningsform kan här nämnas att Hellstén detta år 
”erhöll … såsom erkänsla för sina hafde besvär en äreskänk af ett par silfwerljusstakar samt en tjock ring af guld”. 
Tidningen Upsala 25 aug 1854. 
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Bestämdes arfvoden för innevarande sommar sålunda, nemligen …. till Simläraren, studeranden 
Hellsten 50 Rd 

Och efterföljande år (18 juni 1858, § 3) framställdes saken så här: 
Uppdrogs åt herr Boggiano att efterhöra om studeranden Hellsten äfven detta år vore i tillfälle åtaga 
sig Simmundevisningen, eller om han vore förhindrad att uppdraga samma bestyr åt Boktryckaren 
Sebell. 

Att simläraren dessa år avlönades av badhusbolaget framgår vidare klart av ett par bevarade 
verifikationer där Hellstén kvitterat arvodena för åren 1857 och 1858.  
 Detaljerade uppgifter om simskoleavgifter, för den här behandlade tiden, har ej heller stått att 
få. Men arrendatorn av badhuset, för lång tid Eckman, synes ha stoppat dessa i egen ficka. Här –
liksom i många andra fall – är det så att den normala, vardagliga och konfliktfria verksamheten 
inte alls dokumenterats, men då problem uppstått, har saken kommit på pränt. År 1890 hölls 
ingen promotion och det året synes ha varit besvärligt för arrendatorn och simläraren Eckman. 
Protokollet (18 september 1890, § 1) berättar följande: 

Hos Styrelsen anhåller undertecknad [O W Eckman] vördsamt om någon afkortning å arrendesumman 
för innevarande år. Under sommaren har influtit endast 232 k, deri inberäknadt afgifter för simunder-
visningen och hyra af badlinne, således icke hälften af arrendesumman [500 kr]. 

 
Frågan om hur simundervisningen organiserades och finansierades har icke slutgiltigt kunnat 
klargöras men följande detaljer i Badhusbolagets protokollen kan anföras: Den 29 maj 1893, § 4, 
”Beslöts att Herr O W Eckman skulle antagas till simlärare för året mot ett arvode af 150 kr” och 
1897 (19 mars, § 4) höjdes summan till 200 kronor och den summan gällde även för åren 1898 
(21 maj, § 4) och 1899 (5 april, § 4) och 1900 (kolla datum). Att simundervisningen varit 
avgiftsbelagd framgår vidare indirekt av en protokollsnotering från den 15 februari 1896, § 3, där 
det heter: 

Dessutom har styrelsen lemnat fria bad till tio gossar och fem flickor från Folkskolan jemte fri under-
visning i simkonst. 

Och den uppgiften upprepas vid sammanträden den 5 april 1899 § 7, och 11 juni 1900 § 6, dock 
med den förändringen att det då endast talas om fem gossar och fem flickor. 
 
Vilken var då relationen – och fanns det överhuvudtaget någon sådan – mellan Uppsala 
Simsällskap och Badhusbolaget? Under den här granskade perioden 1856–1896 nämns 
sällskapet  – såvitt jag kunnat finna – inte alls i protokollen med undantag av följande.  

… vidare föreslår styrelsen till bolagsstämman ommålning in- och utvändigt af badhuset och afkläd-
ningsrummen der så behöfves, på det badhuset må te sig i ett prydligt skick vid Simsälskapets 
hundraårsfest innevarande år. 

Under praktiskt taget hela 1800-talet framstår Upsala Simsällskap endast som någonting som 
fanns i kulisserna, och som endast agerade vid promotionerna 
 Till saken bör nämnas att Lars Fredrik Svanberg varit närvarande vid flertalet av det nya 
badhusbolagets sammanträden, men att han inte alls framstår som någon aktiv medlem. Det enda 
tillfälle vid vilket han nämns – undantagandes i närvaroförteckningarna – är vid det nedan (s xx) 
återgivna utseendet av lämplig plats för det planerade flytande fruntimmersbadhuset vid S:t Eriks 
torg och i intet protokollssammanhang nämns han som någon företrädare för simsällskapet. Det 
enda tillfälle i vilket Uppsala Simsällskap överhuvudtaget nämns är år ska skrivningen fortsätta 
här? 
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