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3.
Naturen veiledede Menneskene til ligesaavel at kunne bane sig Vei
giennem Vandet, som paa Jordens Overflade, og indtil dette Öieblik
kunde vi see Mennesker, der arbeide sig ligesaa muntert frem mod
Havets Bölger *), som Andre bestige en Bakke. Men uagtet Fornuft
og Erfaring har sat det uden for al Tvivl, at et saadant fortroeligere
Bekiendtskab med Vandet gavnede Sundheden uberegneligen, og
gav Mennesket Mod og Kraft til at redde sig selv eller Andre i
paakommende Fare, saa har man dog ikke desmindre ringeagtet og
forsömt det, og Svömmekonsten, den Konst, der lærer os ikke blot at
holde vort Legeme oven paa Vandet, og saaledes at reise umiddelbar
paa dets Overflade, men endog vænner os til uforfærdede at söge
Bunden og bevæge os frem under Vandet, den har Tiid efter anden
tabt sin Værd, og er nedsat omtrent
*) See Cooks Reiser og hans Beretninger deri om Sydhavets
Beboere.
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til lige Rang med Liniedands og Taskenspillerie, og det gik den heri
kun, som det er gaaet saa mangen anden physisk Færdighed og
Fuldkommenhed paa en Tiid, da et skiævt og eensidigt Blik paa
Vigtigheden af Aands Cultur frembragte Ringeagt for Legemet, den
tabtes af Sigte, og den Uövede vordede Bölgens Rov, saa ofte et
ulykkeligt Tilfælde kastede ham i dens aabne Svælg. Vore Tider,
som Efterverdenen skal give det Vidnesbyrd, at de i Alt, hvad der
angaaer Menneskets Opdragelse og Dannelse, undvigende skadelig
Eensidighed, mere almindelig end tilforn, lede Opmærksomheden til
alle Evners Udvikling, til alle nödvendige og gavnlige Færdigheders
Opnaaelse, have ogsaa arbeidet paa at giengive Svömmekonsten
dens tabte Hæder, og hæve den igien til den Rang, hvorpaa Fornuft
og Erfaring have hævdet dens Krav. I vore Dage har man atter seet
Börn og Ynglinger methodisk anviiste og veiledede til at svömme;
og opmuntrede ved en heldig Begyndelse har man dristig udstrakt
Forventningerne til den Fremtid, da Ingen mere skulde skiælve for
det ellers saa frygtede Element, Vandet. Men man har tillige fölt og
indseet, at de ædelste Forhaabninger döe, som de födes, naar der
Intet giöres for at fremklække dem; man har derfor tænkt paa at
ufinde de Midler, der bedst svarede til Hensigten, og stræbt at föie de
Anstalter, uden hvilke Maalet sildig eller aldrig vilde naaes. Det er
med Hensyn herpaa Underskrevne, overbeviste om Svömningens
Nytte og Vigtighed, saavel for Helbreden, som for Livet i mödende
Vandsvaade, have forenet sig. for at bidrage saa meget, som der stod
i deres Magt til Svömmekonstens mueligste Udbredelse, og
tillidsfulde indbyde Med-
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borgere til at medvirke til et saa almeennyttigt Öiemeds Fremme: de
have troet at herved kun lidet var vundet, saalænge Færdigheden i at
svömme ikke var almindelig: udbredt blandt alle Stænder, udstrakt
til alle Rigets Provindser, de indsaae, at hensigtsvarende
Svömmeskoler vare de rigtigste Midler til Svömmekonstens
almindeligste Udbredelse; men de fölede tillige, at der udfordredes
flere Penge til et saadant Anlæg end der rimeligvis kunde, uden at
vorde trykkende for Nogen, bringes tilveie, og et Antal af övede
Svömmelærere, der, naar man tog nogenlunde Hensyn paa de övrige
Egenskaber, enhver Lærer bör have, vel ikke var saa ganske let at
finde; de besluttede derfor at bruge et Middel, som mere stod i deres
Magt, og hvorved de tillige haabede Tiid efter anden at kunne
udstrække den Virksomhed videre, der for det förste maatte
indskrænke sig til Hovedstaden, de bleve enige om, ved passende
Belönninger at opmuntre især Almue - Ungdommen til at skaffe sig
Færdighed i at svömme og oprettede desaarsag den 6te November
forrige Aar Selskabet for Svömmekonstens Udbredelse, hvis Ideer og
Bestræbelser vil fremlyse af fölgende Punkter, der ere vedtagne som
Love.
§ 1.
Det er Selskabets Hovedformaal ved hensigtsvarende Belönninger at
opmuntre især Almue - Ungdomrnen til at forskaffe sig den muligste
Færdighed i Svömmekonsten, hvorfor det ogsaa herved vedtager som
en urokkelig Grundbetingelse, at ethvert andet Öiemeed, Selskabet
nu eller i Tiden maatte finde det nyttigt at forbinde hermed, under
alle Omstændigheder skal være hiint benævnte Hovedöiemeed
underordnet.
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§ 2.
Alt bestyres ved en Direction, som, naar et Medlem af den fratræder,
strax vælger en Anden i hans Sted.
§ 3.
Denne Direction bekiendtgiör Selskabets Foretagender og Fremgang,
og aflægger offenligt Regnskab for de indkomne og anvendte Penge
§ 4.
Den indbyder enhver Fædrelandets Borger, uden Hensyn til Stand
eller Kön, til frievilligen at bidrage til Opnaaelsen af Selskabets
Öiemeed, og fastsætter 1 Rigsdaler aarlig, som det bestemte Bidrag,
men den modtager ikke desmindre med Erkiendtlighed enhver
frievillig Gave, den være aarlig eller een Gang for alle, hvorved
denne eller hiin vilde medvirke til at fremme Selskabets Hensigter.
§ 5.
En fuldstændig Liste over Medlemmernes Navne skal, saasnart
muligt, blive trykt; men i Fremtiden skal erhvert nyt tiltrædende
Medlems Navn bekiendtgiöres i de offenlige Tidender, og Enhver,
der vil indtræde i Selskabet, behöver blot at melde sig hos een af
Directionen.
§ 6.
Har noget Medlem noget Forslag at giöre, der kunde ansees nyttigt,
da anmelder han det for Directionen, som da bedömmer, hvorvidt det
kan være anvendeligt eller ikke.
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§ 7.
Da det er Hensigten, at hvad der indkommer, være sig ved aarlige
Contingenter eller ved Gaver eengang for alle, skal anvendes, til
Belönninger, hvorved först og fremmest Almue - Ungdommen, som
den, der meest behöver Opmuntring og Anviisning, skal ledes til at
skaffe sig den muligst fuldkomne Færdighed i at svömme, saa er det
ogsaa vedtaget, at disse Belönninger skulle bestaae i rede Penge,
nogle store, og en Deel smaae, i Forhold til det Indkommende.
§ 8.
For deels at opgive det Synspunkt, hvorfra man önsker disse
Bestræbelser bedömte, som og for saa nöiagtigt som muligt at
fremsætte de Punkter, der ville blive fordrede af dem, der concurrere
til ovenmeldte Belönningers Erholdelse, erklæres kerved [herved]: at
da Hensigten med at giöre Svömmeövelserne saa almindelige og
udbredte, som mueligt, ingenlunde er den at bibringe Ungdommen
nogen sielden Konstnerfærdighed deri, men kun indskrænker sig til
at opmuntre den til at skaffe sig den Færdighed, der udfordres, for
med rimelig Sikkerhed at kunne redde sig selv eller Andre i
paakommende Livsfarer i Vandet; saa kan man kun ansee saadanne
qvalificerede til at nyde de udsatte Belönninger, som med Færdighed
kunde svömme med Klæder paa
a) 4 à 5000 Alen i Længden,
b) dykke og optage hinanden af Vandet,
c) og flyde længst paa Vandet; men da dette sidste mindre erhverves
ved Færdighed, end beroer paa naturlig Disposition, saa vil det
ogsaa mindst komme i Betragtning ved Tilkiendel-
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sen af den æskede Belönning, derimod vil Hurtigheden, om det blev
Tilfældet, at Færdigheden i övrigt var lige, afgiöre Fortrinnet. Enhver
af disse her fordrede og opgivne Færdigheder qvalificerer for sig til
en passende Belönnings Erholdelse, men hvo, der meest udmærker
sig i dem alle tilhobe, kan naturligviis vente den höieste Belönning,
Selskabet seer sig i Stand til at tilkiende en enkelt Concurrent.
§ 9.
Jo almindeligere Concurrencen bliver, desto sikkrere haaber
Selskabet at naae sin Hensigt; men da det især er, som allerede
meldt, Almue - Ungdommen, der behöver Opmuntring, saa flyder det
ogsaa heraf, at Elever af det egenlige gymnastiske Institut eller af
noget andet, hvori der for Betaling gives methodisk Underviisning i
Svömningen, ikke kunne ansees som competente Concurrentere til
Belönningerne, hvor kiært det end vil være Selskabet at finde heldig
Fremgang ogsaa blandt saadanne Elever i en Konst, der tilforn
fordömtes fast i alle Skoler.
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