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SIMSKOLAN I NOSSAN

Simskolan i ån Nossan kallades i folkmun för Badet. Simskolan har under åren legat på flera olika platser 
längs Nossans sträckning genom Nossebro. 

Ett privat bad kom 1920 och låg vid holmen nära bron där kvarnen Kerstinås ligger. Det ägdes av 
Albert Jakobsson och Oskar Hansson, som själva varje morgon tog ett morgondopp i ån. Där bedrevs 
ingen simskola.

Tanken på att dra i gång en simskola i Nossebro föddes efter flertal drunkningstillbud under 1910-
talet. Ett liv om året i Nossans sträckning var statistiken. Det var Föräldraföreningen som höll i sim-
skolan. Om barnen var simkunniga skulle man kunna låta dem leka vid och i Nossan. Om det trots 
allt, efter att simskolan hade dragits i gång, hände att något barn drunknade, var det inte barn från 
Nossebro utan besökande barn. De var nyfikna på ån men inte vana vid vatten. De vuxna berättade 
för barnen om ”Ågubben”, en hemsk gubbe som drog ner alla stygga barn i vattnet. Än i dag skräm-
mer man barnen med honom! 

Ett av de första baden låg vid den gamla träbron vid Ågatans slut, där Nossebro Mejeri låg. 
Där fanns till och med även badhytter för ombyte; en halv avdelning för flickor och en den andra 
halvan för pojkar. En trampolin fanns där också. 

Fotografi som visar Albert Jakobs-
son och Oscar Hanssons privata bad 
mellan kvarnarna. Bilden är tagen 
troligtvis under 1920-talet.

Fotografi från Nossebro Hembygds-
förenings bildarkiv.

Badande barn vid badet som låg vid 
den gamla träbron vid Ågatans slut.
I  bakgrunden syns huset där Tidéns 
Ur låg. Bygganden revs 2010.

Fotografi från Nossebro Hembygds-
förenings bildarkiv.



att Simskolan flyttades berodde på att vattenkvaliteten försämrades vid badplatserna av olika
föroreningar från jordbruket och från avloppen i samhället. Under en period bussades barnen till Jons-
lund, 7 km österut på grund av Nossans orena vatten. Det första reningsverket kom på 1950-talet och 
ytterligare ett kom 1967.

Under simskolans tid vid Skogsvik, en bit bortom Restaurant Liljedahl men på andra sidan av Nossan, 
fanns det tre inhägnade simbassänger med tre olika vattendjup för olika åldrar och simkunnighet. Det 
fanns även en hopptrampolin. Mellan den lilla och mellanstora bassängen var det 25 m långt. Här fick 
man göra simprovet på 100 meter för att få Simborgarmärket. Man förseddes med ringar om armarna 
med öglor för att simläraren, som gick längs strandkanten med en lång pinne, skulle kunna fiska upp en, 
om man inte klarade att hålla sig över ytan. 

Stora  och små barn vid trampolinen som 
fanns vid badet vid den gamla träbron.

Fotografi ur Rune”Läkka”
Johanssons privata album.

De tre bassängerna på Skogsviks-
badet. Längst  bort den grundaste 
bassängen och den djupaste närmast 
i bild.

Fotografi från Nossebro Hembygds-
förenings bildarkiv.

Fotografi från 1930/1940-tal vid 
Skogsvik. Bassängens väggar skiljer 
sig från dem som är på bilderna från 
1950-tal. Fotografi från Nossebro 
Hembygdsförenings bildarkiv.



Utanför den djupaste bassängen skulle man kunna dyka ner till botten. Hade man med sig dy 
upp till ytan var man extra duktig. Hopptornet var 3 meter högt. Skulle man ta märken för högre hopp 
fick man åka till Gräfsnäs eller till Falköping.

Simskolan leddes av Nossebro skola och skolklasser kom för att lära sig att simma. De hade sin 
egna skollärare som simlärare. Simkunniga och duktiga ungdomar kunde också bistå som simlärare.

Simavslutning vid Skogsvik 1950-tal.                                                                Fotografi från Nossebro Hembygdsförenings bildarkiv.

Simskolan i Nossan upphörde i och med att varmbadhuset vid skolan stod klart 1973. Då hade 
den pågått i över 50 år. Alla barn som växte upp i Nossebro under alla dessa år har lärt sig att simma i 
badbassängerna längs Nossans strandkanter.

Fotografi försättsblad: Vy över det första privata badet mellan kvarnarna med utsikt över ängarna mot Bäreberg, 
Nossebro Hembygdsförenings bildarkiv.
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