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FORORD

»N eque liter os n equ e n at lIre didicit ,«
»Ha n hm' lur erken lært al læ se og skriv e

eller at SVO Ill lllC ,« _"aUlie R om ern e om eu Per
so n, . so111 ikke v ar blevet cirde n ttii; olHlra gel.

NAAH jeg herved i Skikkelse af »F 'risvørnmeren e , fortæller »m inc «

. »Svørnm coplevelser e m. m. , er det, fordi det ligger mig pa a Sinde

HI hj ælp e til m ed a t vække Inter esse for Svømning i større Kred se i

vo r t Folk en d de h id tilvære n de. Med en s elle rs alle Svømmeb øger. sa n

vidt mi g bek endt, ud elukkende er rent in struktive og der for sæ rlig

he n ven de r sig til Svø mmelærere og andre speeielt svø rnrnc in tercssere de ,

vild e jeg gerne, om det var muligt , have an dre og - om jeg saa m aa

sige - mer e almindeli ge Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlig to Parter ,

so m jeg kunde øns ke at komme i nærmer e F orhindelse m ed , nemlig

de Unge og der es Forældre.

Nu først de Un ge! - J eg har i adskillige Aar undervist i Svøm

nin g og derved haft Lejlighed til at er fa re, hvilken »Oplevelse e det er

Ior Børn at »kom m e til at svøm me e . Naturli gvis ! Thi fra de er

ga ns ke smaa, h ør er de jo - h eldigvis - T al e om det fa rli ge Vand,

so m de skal ho lde sig borte fra , og a t kunne hli ve i Stan d til a t he

væg e sig, svø m me, i dette mærkvær dige Ele me n t, j a , det staar selv 

fø lge lig for dem so m n oget a f de t mærkeli gst e, morsom st e og m est

spæ n de n de, so m tænkes kan. J eg tr or næppe, der findes n ogen anden

Idræt , der i sam me Grad som Svømning formnar at sæ tte Børnen es

Tanker og Fantasi i Bevægels e og at fr emkalde og udvikle saa man ge

go de Eg enskaber ho s dem.

J eg har derfor tænkt, om det ikke ogsaa kunde lade sig gøre a t faa

Vn~dommen til at læse om Svømnin~, sa a den derved fik ~derli~ere In-
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teresse for og Forstaaelse a f den Idræ t. De h elt Unge, de vorde nde Svø m

mer e, kan her læse om, hvorledes det »guar til e , nn ar de skal begynde at

lær e Svø mning . Og de all er ede noget øve de vil formodentlig, jævn sides

m ed at de fuar Undervisn ing , kunne hen te sig ads killig Belæring, navnlig
ved at fordy be sig i Afsu ittet om Livr edning. E ndelig er der jo en Del

un ge - og jeg havde næ r ogsaa sagt ældre - Mennesker , so m ikke

mer e f'aar Undervisning , m en so m maaske kunde have godt af at gen-
, opfriske og supple re et elle r andet af der es »Børnelær dome .

Som m an ser, behandler jeg Livr edning re t udførligt , fo rdi jeg

finder den Sa g overor de ntlig vigtig og gerne vil have. slaaet fast, at

Færdighe d heri ufravigelig bør hør e m ed til enhvers Svø m meu rlda n

ne lse, J eg haaber , at de m edt agn e Redningshistorier skal virke ikke

blot oplys ende og advarend e, men ogsaa ans por en de paa de Unge, san de

f'aar Lyst og Vilj e til selv at bliv e ligesaa dygti ge so m de bedst e Red

ningsh elte. - J eg tø r maask e her være saa ubeskeden at bem ærke, a t

der ligger et ikke ringe Forarhejde, for etaget del s i Rigsarkivet og dels i

Justitsministeriet, til Grund for Frem skaffelsen og Affatte lse n af disse
Ber etninger.

Og dernæst Forældren e! - J a , det vild e vær e mi g kært, om jeg

kunde f'aa dem til at »Id gge lidt med « i Bog en ; thi de har ofte de be

S) nd erli gste Forestillinger om , hvorledes Børn nu om Stun der lærer

at svømme, og hvor m eget Børn bør lær e. Alt dett e giver jeg for

ha ab entlig fyldig Besk ed om. J eg søger ogs aa at give Læsern e et Ind.

tr yk af det fo rnøjelige Liv der rører sig, hvor de Unge er sa mmen for at

,nes og kappes. Kunde jeg blot faa Forældre ne til at indse, at de
(,æppe kan give der es Børn, især i Alde ren fra 8- 14 Aar, nogen

be dre Gave hver Somme r en d at lad e de m gaa til Svø mning . Mange,

man ge ' Aar gaar Børnen e i Sko le, ik ke alt id m ed lige sto r Lys t og ofte med

slo r Bekostning fr a Hjemmets Side . Er det da ikk e den bagvendte Ver

den , naar der endnu findes en Del Forældre, som ik ke lader der es Børn

lær e nogel saa sundt og nyttigt so m Svø mning, hvortil Udgif ter ne er
forh old svis rent ub etyd elige, og so m tilmed i enes taaende Grad fo r

ma ar al fa nge ,Børnen es Lysl og Inter esse? Den , der so m Barn har

faaet en god Uddanne lse i Svø mning, er derved kommet i Bes iddelse

a f en stor Skat, som giver gode Henter hel e Livet igennem , meden s den ,

so m ikke har faa et det lært, tit og ofte senere i Livet vil ærg re sig

over, at han er gans ke ukyndig og ud ygti g i en F ærdigh ed , so m det
j? endog kan komme til at ko ste Livet ikke at besidde,

J eg formoder , at der gives ikke saa faa Forældre (eller andre

Vok sn e), som selv vil hj ælpe Børnene med a t faa lært Svømning. Derfor
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har jeg forsø gt at forklare Øvelse rne saa ligefremt so m muligt, og jeg
l.ru ger overalt det fo rtro lige . du «, sa a at jeg haab er , det skal falde

F orældren e temmelig let at »spille Lær er en s Hollee.

De kortfattede Sp ørgsm aal og Rett elser efte r fler e af Kapitlerne,

har jeg tænkt, kunde bidrage til a t fast slaa Hovedindh oldet af det

læste.

»Nyer e« Svømmemaad er , Kunst svø m ni ng og Kun studspring om

taler jeg kun ret flygtigt. J eg har kun taget det m ed , so m jeg sy nes,

at enhver dansk Dr eng og Pi ge bør kunne. Men jeg tvivler ikke om,

al fa ar vi før st rigtig m an ge F r isvø mme re i dett e Or ds r ett e og her i
Bogen nærmer e fastslaaede Betydning, saa vil der ogs aa bl andt dem

vær e en Del, so m øns ke r a t . gaa vid er e - og ud vikle der es Færdighed
i mer e sp eciel Retning.

J eg sk ul de m en e, at ogsaa Lær er e, som underviser i Svømning,

kunde have Udbytte af at ben ytt e Bogen . J eg kunde f. E ks . tænke

mi g, at de opl æst e og forkla re de nogle af Rednin gshisto ri erne for Ele

verne for ' derved a t indsk ærpe dem , hvilken stor Betydning det har, at

man er dygtig baad e til Svømning og Livredning.

Jeg føler mig i Taknemmeligh edsgæld til fler e Mænd, som elskvær 

digt h ar givet mi g ads killige gode 'Raad og Oplysninger. Det gælder

min gamle Lær er Hr. Gymnastiklær er I. L. Danielsen , Hr. In spektør

I. P. V. Hansen , »Helgoland «, Hr. Kaptajn Hol ger Nielse n (For fa tte r til

»Svøm e , Haandbog i Svømning og Livredning), Hr. Ober stløjtnant A.

Hermann, Hr. Asmus Diem er. En dvidere sky lder jeg en Tak til Hr.

Dir ektør A. Ber g, For man d fo r Hednin gsm ed aill eselsk ab et , og til de

øvrige Mænd inden for nævnt e Sels ka b, som har yde t m ig Stø tte. Lige

ledes takkes de Elever og andre int er esser ede, som m ed sto r Velvilj e
har overladt mig Bill eder.

Køb enhavn i Maj 1916.

Frederik Christensen:
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Doktorens Mening om Svømning og hans

Raacl til Forælclrene.

Af H. P. Lund.
Bade- og Ma ssagelæge ved Kommuneh ospital el .

D ET hænder ikke saa sjældent, at en bekymret moder hen 
vender sig til mig med sp ørgsmaalel, om hendes barn

nu kan taale »at gaa i vandet« .
Det er næsten det vanskeligste spørgs maal, man kan gøre

en læge om hygiejniske forhold, fordi den ene sj ældent mener
det samme som den anden m ed de ord »at gaa i vandet«.

Hvi s man endda kom og spurgte mi g saaledes: »jeg har
nu lalL med vor huslæge, og han siger, at drengen er rask, og
jeg har lalt med den dygtige Svømmelærer, som vi talte om
forleden d ag, om at lære dr engen al svømme ; vil De nu, som
har saa meget med svøm ning og badning at gøre, sige mi g,
om del ikk e er for tidligt, drengen er jo kun 6 aar, og om det
i del hele er saa sundt at bade, som saa mange siger?« Ja, saa
var svaret let nok:

Sv ømning el' den sundeste form [or legemsøvelse, og et
raskt og sundt barn kan overhovede t ikke gøre noget bedre [or
at bevare sin sundhed eller [or at styrke sit legem e end at lære
at sv ømme.

Men ser De, der ligger netop sagens kærne: barnet skal
lære at svøm me. Del kan være meget godt med at soppe rundt
ved breddem eller at vade saa langt ud, at man lige kan faa
en dukkert; førsl naar barnet faar lært al svømme, faar han
det fuld e udbytt e af at gaa i vandet.
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Hvis jeg derfor nu ska l give Dem et par hygiejniske vink
med paa vejen, gaar vi da ud fra, a t barnet er naaet over de
første vanskelige skr idt og er bleven saa for tro lig aned det vaade
element, at h an ikke beh øver at have fast bund under fødderne
h ele tid en.

Og h eri li gger da ogsaa straks besvarelsen paa et af de
almindeli gste spørgsmaal: hvor gammelt skal et barn. være,
føl' det kan begynde at gaa i vandet? Seks aar eller derom
kring kan vel være en passende alder; før den tid kan det næpp e
lære at svømme, og dets cons titu tion er i det h ele før den alder
en saadan , at det ikke evne r at skaffe en tidstrækkelig kraftig
reaktion m od det kolde vand. - Men m an siger, vil De ind
vende, at det skal »hærde« barnet saa ,god t , saa det bliver mere
modstandsdygti gt m od forkølelsessygdomme. - Ja vel hær
der: det kold e vand, m en d er st ille s r igtig nok den fordring til
en afhærdning, at huden er tils trækkelig kraftig til at kunne
f.orsvare sig m od den -voldsomrne afkøling, et strandbad er,
og den forsvarsevne har det lille ba rn kun i m eget ringe grad;
vil De h ærde et lille barn sa a »bad« d et i luften, laddet tumle
sig uden tøj 'paa i kortere elle r længere tid a lt efter aarstid,
dagstid. temperatur og alder.

De spørger, hvornaar paa aaret barnet m aa begynde at
bade? Det er van skeli gt at besvare: jo bedre barnet kan tumle
sig i vandet , des før kan det begynde; om va ndets temperatur
er 9 eller 11 grader, siger igrun den ikke saa m eget; af større
betydning er egentlig luftens temperatur; og at barnet 'er no gen
lunde varm t, inden d et plumper ud.

H er rører j eg ved to punkter, som m aaske kan for undre
Dem. - J o jeg sagde vi rkeligt , at barnet skal være varm t; det
gør ikke noget - tværtimod - at turen til badet er gaae t lidt
raskt, og a t tøj et er kommen af i en fa rt, blot ikke at farten
har vær et saa stærk, at barnet staar og hiver efter vejret, og

hjærtet slaar generalstorm ; varm , j a sved ig hud og roli gt
aandedræi og pulsslag el' de bedste forudsætninger {Ol' et godt
bad. Og saa skal man »plum pe« i, paa h oved eller h al e som
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m an nu bedst kan, m en hurtigt i ska l m an i hvert fal d ' og
aldrig kravlende, trin for trin, n ed ad trapp en .

Og .h vor længe m aa m an saa blive i vande t?
J a, derfor kan der i kke gives gyldig alme n regel; kim en

tin g kan m an med sikkerhed sige, at begynder barnet at ryste
- ikke den første korte gysn ing, for den betyder intet ondt, 
og klaprer tænderne, og bliver det blaamarmoreret paa arme
og ben, - ja sa a har det været [or længe -i, og man m aa næste
gang afkorte tiden .

Og naar saa ba rnet kommer op af bad et , ja saa vil det
som regel først forsynde sig mod sundhe den . Det er det ulyk- 
salige so lbad, det sa a er ga lt m ed; der er gaaet mode i den
m ula tbrune farve, og fra de m indste poder ser m an dem
ligge i lange rader og, lade sig brunstege af solen , J amen
det er da netop saa sun dt , indvender De, det h ører man da over 
alt, at sollyset ~r en r en sundhedskilde . Ganske vist , m en det
kornaner skam an paa, hvorledes, hvornaar og hvormeget man
øser af den kilde. J eg k an desværre ikke h er gaa nærmere
ind paa dett e spørgsmaal, men De faar nøjes med mit ord for,
al De aldrig bør tillade Deres barn at ligge og dase i solen ,
ef ter at han h al' været i vandet; lad ham straks fr ottere sig m ed
et gr oft h aandklæde, og lad ham saa n øgen løbe lidt omkring
i skyggen og lidt i solen ; »Iuftbadet« hærder , det gør solbadet
ikke; eller lad' ham straks klæde sig paa og gaa en ra sk tur
efter badet,det er lige saa g odt. Og h er vil jeg benytte lej
ligheden til at anke over den urimeli ge brug alf bad edragt, de
senere aar h ar indfør t selw f or ganske smaa børn; selvom d et
for os voksne i enkelte tilfælde kan blive nødvendigt at bort
tage halvdelen af n ydelsen og nytten af et friskt stran dbad
ved en' badedragt , lad saa dog endelig børnene vær e fri, sa a
længe de endnu er børn,

Og hvor langt h en paa efteraare t kan man sa a lade børnen e
blive ved m ed badning? J a ogsa a h er bliver det i det enkelte
tilfælde noget af en skønssag; m en sikker t er det, at m an kan
blive ved m ed at bacle m eget længere, en d clet alminde ligt an-



Svømmeundervisningsplan for et Barn.

3. Intet Barn bør h ave Lov til paa egen Haand at gaa i Van
det, før det h ar faa et fornøden Vejledning og Øvelse i at
omgaas dette ligesaa farlige som herlige El ement.

2. Ethvert Barn har - heldigvis og med Rette - i større eller
mindre Grad en naturlig An gst for Vandet. Paa d en
anden Side er det all e Børns Lyst og Stolthed at kunne
sige: »J eg kan svømme«.

2Ung do m mens Svø m mebog.

1. Enhver sund dansk Dr eng og Pige, som har Lejlighed til
a t bade, bør lære a t svømme, fordi Svømning er en saa
vel i legemlig som sjælelig Henseende fortrinlig Legems
øvelse og desuden en ti l Livets Sikkerhed ofte nødvendig
Færd igh ed .

4. Den fornødne Vejl edning kan ydes Barnet dels, naturlig
vis, af Svømmelær ere og Svømmelærerinder, dels af andre
Voksne, som kan svømme ordentligt og har nogen Evne til
at lær e fra sig. Bedst var det selvfølgelig, hvis hvert Barn
lærte Svømning i Skolen.

5. Hvis Forholdene tillader det, kan Barnet godt begynde at
lære ved 6 Aars Alderen . I de fleste Tilfælde er F orhol
det imidlertid sa aledes , at Barnet alene maa begive sig til
Undervi sningsstedet enten til F ods, paa Cykle elle r med
Sporvogn, og det er da ikke raadeli gt at lad e det tage af
Sted før ved 8-10 Aar Alderen. '
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ta ges, og at man ta aler lavere .vandtemperatur om efteranret end
om Ioraaret, ford i man imidlertid er bleven h ærdet; men lige
saa sikkert er det ogsaa , at vinterbadet »oik inqe bcde t« er abs o
lut forkasteligt overfor børn, saa kan m an iøvrigt diskutere
denne badeforms berettigelse overfor voksne ,

Inden jeg slutter di sse faa og kortfattede vink, der i det
store og hele er beregnede for r aske børn, var det m aaske paa
sin plads ogsaa at sige et par ord om de svage, de skra ntende
børn. I almi ndelighe d maa det anbefa les , at raadspørge den
læge, der kender børnene, Ior- h eldi gvis er der jo en m æn gde
sygelige til stande, der netop pa avirkes saa udmærket- af en
fornufti gt gennemfør t badning, og overfor hvilke man m edvisse
modification er kan gaa frem efter ovenanførte reg ler, modi
Iicationer som lægen i hvert tilfælde vil anføre f or Dem. Men
der er ogsaa tilfælde, som m an rent glem mer at betragte som
sygelige, og h er vil jeg, nu vi tal er om badning, navnlig pege
pa reconvalescense n efte r febe rsygdomme og de letter e tilfæld e
af leddegigt, der alm indelig er kendt som »voksværk«; her vil
en m eget fors igtig og kortvarig badning være paa sin pla ds ,
m edens et ufornuftigt , langvarigt vandpjaskeri kan give uanet
alvorlige .forværre lser. Ogsa a overfor børn, der vokser stærkt,
advar er jeg mod ukontrolleret badning, thi deres hjærte er ofte
mindre modstandsdygti gt end man tror, og navnlig naar man
svømme r meget - og det blev vi jo enige om var det vigtigste
- skal hjærtet vær e stærkt.

J a der kunne siges m eget andet om badets hygiejn e, men
pladsen er begr ænset, og jeg haab er, at De af dette par ord
h ar fa aet det indtryk, at sundheden befordres gennem et vel
gennemført svømmeba d, og naar det saa desuden er saa nemt,
som det er, at Iaa børnene til det - sa a maa og kan man ikk e
af mi sforst åaende ømhe d og forsigtigh ed hindre dem deri .



18

6. Barnet skal vænnes til Vandet lidt efter lidt. Det ska l i
Begyndelsen have Lov til a t gaa ned og plaske rundt, hv or
det kan bunde. Snart vil det af sig selv tage en Dukkert ,
og det vil være stolt af og og glad for at faa Lejligh ed til
a t vise sig raskt og m odi gt. Det skal over ta les og maa
ikke tvin ges, overraskes, narres eller i det hele taget gøres
bange eller ked af det.

7. Det m orer i Begyn delsen Barnet m eget a t faa en Sele paa
og selv li gge og kravle - »svøm me« - rundt. Selen maa
endelig ikke stramme.

8. Den egentl ige Undervisning begynder m ed korte, nøjagtige
Lektioner i Brystsvømning.

9. Snart faar Barnet Lyst til at prøve at springe ud paa Be
nene enten fra Trappen eller Broen .

10. I Løbet af et Par Uger - eller lidt kortere eller længere
Tid - kan Barnet i Reglen svømme Brystsvømning med
Sele paa.

11. Nu og da prø ver det a t flyd e paa Ryggen, idet Selen drejes
om paa Brystet.

12. Naar det kan svømme nogle Omgange korrekt, faar det
Lov at prø ve uden Sele .

13. Saa tages ogsaa fat paa Rygsvømning.

14. Naa r Barnet kan svøm me Brys tsvømning sikkert og des
ud en flyd e, faar det Lov a t prøve at komme ud i det dyb e
Bassin .

15. Det ska l nu begynde a t lær e Udspri ng paa Hovedet. Bryst
og Rygsvømning øves sta dig.

16. Der begyndes paa Vandtrædning. Bryst- og Rygsvøm
ning øves udholdende og hurtigt.

17. Dykning og Undervandssvømning pa abegyndes gradvis og
sigtig t.

18. Bjergning og de øvrige Livredningsøvels er indøves tilsidst.
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I Løbet af 2-4 Sæsoner - alt efter Dygtighed og Anlæg ,-
vil Barnet være Frisvøm mer . ' \

Det vilde være glædelig t, hvis saa mange Børn som mulig t,
efter at være blevet Frisvømmere, fik Lcjlighed til a t lær e dels
andre, nyere Svømmemaader. vog dels de merc sammensatte Ud
spri ng . Derved vilde Svømmespor ten i høj Grad fremmes og
komme til at in dt age den Plads, som den bør have i et Land,
hvor saa mange har' nem Adgang til det herlige Vand .

NB. Forst aa elsen af Ordet »Frisvømrner« er meget forskellig

baade hos Børn og Voksne, Her fors taas ved »Frisvø m

m ere et Barn - eller Voksen - som m an trygl kan lade

gaa i Vand~t paa cgen Haand . Men det kan man kun

gøre, naar m an ved, at vedkommende ogsaa kender til,

hvorledes man ska l bære sig ad under far efulde Forhold,

hvilke jo let kan indtræffe. Med andre Ord: Kendskab til

Livredning bør forla nges af enhver »Frisvømmer« Iigesaa

vel som Kendskab til og Færdigh ed i alle de andre oven 

nævnte Øvelser.

2*
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Frisvømmeren fortæller om Svømning.

Frisvømmeren præsenterer sig.

Om jeg hedder P er eller Povl eller noget andet noget kan
vær e di g lig e meget. J eg er Frisvømmer , ri gti g Frisvømmer vel
a t mærke, og hv ad det vil sige, ska l jeg stra ks fortælle di g. Saa
ved du all erede saa meget mere end de fleste andre Mennesker .

Rigtig Frisvømmer "er enhver Dreng, Pige eller Voksen, som
har aflag t Prøve, og naturligvis kl ar et sig fint , i følgende syv
Færdig heder : Brystsvømning, Flydning, Rygsvømning, Ud
spring, Vand træ dning , Dykning og Livre~ning .

En Fr isvømmer maa være i Besiddelse af tr e store Egen 
ska ber : han maa være modig, udh oldende og - forsigtig, saa
han aldrig fin der paa a t begaa Dumheder.

Der er man ge »Ialske« Frisvømmere til , idet en Del "Men 
nesker bilder sig ind, at de er Fr isvømmere, naar blot de ka n
svømme nogle Omgan ge i et Svømmebass in . Ja, nogle tror
endog,"a t de er det, selvom de kun ka n japp e af Sted fra »Bro
til Bro« eller fra »Trappe til Tr appe«.

Maaske der ogsaa Cl' en eller anden af din e Kammerater
eller Veninder , som vil im ponere dig ved at kald e sig Fris vøm
mel'. Saa skal du ganske roligt spørge vedkommende: »Kan
du svømme 300 Meter i Søga ng ud en at bliv e meget tr æt? Kan
du spr inge ordentligt ud paa Hovedet? Kan du hente en »for 
ulykk et« Kammerat op nede fra - Bunden, og kan du bjær ge
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ham ind til Lan d, svømmende med Tøjet paa? Har du lært
at overholde alle F orsigti ghedsreglern e? Har du Svømmebevis
fol', at du er Frisvømmer?«

Hvis din Kammerat ka n svare et ærligt J a til all e de Spørgs -

Fig. l .

To Frisvømmere.

maal, saa er han skam en Kær nesvend, som du maa have al
Respekt for. Hvis han derimod ikk e kan det, skal du ikk e sige
ande t til ham end - - - Pralhalsl

Hvad tror du , j eg vil fortælle dig ?

J eg vil, kort sag t, fortæll e di g mi ne Svømmeoplevelser
og lidt til. .Jeg Iaar derved Lejlighed til a t fortælle dig, hvor
ledes det gaar til , naar man ska l lære a t svomme .
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Hvad enhve r dansk Dren g og Pige, som har Adga ng til
Vandet, bør vide og kunne for a t regnes for Frisvømmer, Iaar
du Oplysning om.

Du faar at høre, hvorledes jeg begy nd te med at liste bag
læn s ned ad Trappen, men endte med at »ta' den paa Hovedet«
fra Vippen.

Hvorl edes jeg begyndte med at kravle rundt i det lave Bas
sin med Sele paa, men endte med at svømme i det dybe i en
rasend e Søgang og med al T øjet paa .

Om mine raske Svømmekammerater Jørgen og Helges ual 
mindelige Oplevelser h ør er du.

Alt, hvad jeg ka n tænke mi g, du gerne vil vide om Svøm 
ning, fortæller jeg di g.

Og til sidst fører j eg d ig sammen med nogle dan ske Red
ningshelte, Mænd, Kvinder og Børn, som med F ar e for deres
eget Li v h ar reddet andre fr a Døden i Bølgern e. Naturligvis
giver jeg dig ogsaa Besked om, hvorledes du ska l bære dig ad
med at red de et andet Menneske, saa du selv engang, hvis det
skulde blive nødvendigt , kan vise dig som en Helt.

Hvorfor fortæller j eg dig alt det, tror dll ?

Fordi jeg anser di g for at være en rask Dreng eller Pige,
som gerne vil h øre og lære saa mege t som muligt om Svømning .
Du ka n tr o, jeg husker tydeligt fra min egen Drengetid, hvad
jeg havde mest Lyst til.

Det var skam ikke til a t sidde og hæn ge i Kakkelovnskr ogen
eller at være til Stads som et Dukkebarn eller en Nipsgenstand .

Nej.at komme ud m ed Kammerater, at løbe om Kap, at
bryd es, at spr inge over Grøfter og Gærder , at kr avle op i Sko
vens T ræer og kigge i Krageungernes Reder, at slynge Stene
saa højt og saa lan gt, at de næppe ku nde ses, at spille Bold,
at slaa Kr aft spring, H ovedspring og »vende Mølle« - ja, alt
det og meget mere lignende, det var mit Liv og min Lyst.

Men der var dog alligeve l en enes te Ting; som overs traa 
lede all andet, og som jeg syn tes var det kækk este og raskeste
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af alt, nemlig at turde springe paa Hovedet ud i Vandet og at
kunne svømme , Men jeg vid ste, h vor livsfarligt det var at
komme i Vandet, naar jeg ikke kunde svømme. Saa kunde
jeg jo drukne paa nogle faa Sekunder . Og jeg h oldt mi g selv
følgelig borte derfra, undtagen naar jeg var sammen med
Voksne.

Heldi gvis fik jeg sna r t Lov til at lær e' at bli ve Fri svømmer .
Og naar jeg nu for tæller di g saa meget fra min »Læretid« og
om Svømning i det h ele ta get, saa er det med det Ønske og
Haab , at ogsaa du ska l være Frisvømmer . J eg gaar ud fra,
at det er et af dine h øjeste Maal at komme ud i Vandet og op
leve og lære det altsammen ligesom jeg. Og at din e F orældre
ogsaa glæder sig til at se di g som en rask Frisvømmer , tvivl er
jeg ~a ikk e om .

Nødi gst af alt vilde jeg dog tro, at du m uli gvis skulde være
i Familie med de fæle »Vandskrækkere«. Saa maa du hur
tigst muligt se at faa Navneforandring.

El' Svømning' da værd at lære?

Svømning hører med til de Ting, som enhver velopdragen
Dr eng og Pi ge i vor Tid bør kunne.

Svømning anses af F olk, som har F orstand paa den Ting,
for den bedste og smukkes te Idræt , som findes. Du faa r, naar
du svømmer, ,alle dine Muskl er øvede og gjort stærke og sm i
di ge. Du faar den fr iskeste Luft i Lungern e, og din Hud bliver
h ærdet og r enset. Du bli ver altsaa stærkere og smukkere af
at svømme . '",- .

Og m an gfoldi ge Gan ge faar '8lI~hed til at vise, at
du er modig og ikk e en Bange praas, at du er sna rraadig, saa
du kan tænke og handle i en Fart og ikk e staar som en, der
har tabt baade Næse og Mund. Du lær er at blive udholdende
og haardfør og i Stand til at døje noget, saa du ikke kommer
til at høre ti l Pylreho,:edern e eller Klynkepotterne. som »van 
der Høns« ved den mindste Modgan g.

Endelig bliver. du i Stand til at redde ikke blot dig selv,
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men ogsaa andre, saafremt du da har lært Svømning orden tlig t.
Det er jo en ret dagligdags Begirvenhed, at snar t en og sna rt
en anden uheldi gvis fa lder i Vandet, og der dru kner herhjemme
gennems nitl ig et Menneske hver Dag.

Hvilke syv Færdig?eder ska l en F risvømmer kunne?

Hvilke tre Egenska ber maa han besidde?

Er du en falsk eller en ' ri gtig Frisvømmer?

Hvad er det, jeg haaber og ønsker, a t du ogsaa skal
være?

Nævn alt det gode, du ved om Svømning.

Hvad Fa'r og Mo'r lærte min Søster og mig.

Det betyd er uhyr e meget, at du fra ganske lill e er blevet
vænnet til Vandet, og nu ska l du h øre, hvorl edes mine For
ældre vænnede ikke blot mi g, men ogsaa min Søsler . til det
vaade El ement. Min Søster Ii k nemlig akkurat samme Om 
gang, og hun og hend es Veninder blev ligesaa raske Frisvø m 
mere som mine Kammerat er og jeg.

At sidde og plad ske i en Balj e Vand var en af m ine første
og størs te Fornøjelser, ligesom det ogsaa snart blev mi g en
Fryd a t faa en ordentlig Sky lle i Styrtebadet.

Om Sommeren tog vi ofte alle sammen ud til Stra nden ,
og naar vi der fandt et ri gtig fin t Sted med Sa ndb und og ud en
Sten, Huller, Dynd eller Glasskaar, saa gjald t det om at komme
ud og soppe.

En Dag, da det var særlig varmt, smøgede jeg Buk serne
saa højt op som muligt , men fik dem alli gevel godt vaad e for
neden .
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»Tag du h ellere Buk sern e af, din lill e Gris, ellers bli ver
de jo helt vaade, til vi skal hj em,«.sagde 1"101'.

J eg tog dem gerne af, men nu var Skjorten for lan g og
slæbte i Vandet.

»La d os hellere sm ide hele Mollevitten,« udbrød nu F a'r,

Fig. 2. . .. og vi stod alle tre , som Vorherre havde skabt os.

Som sagt, saa gjo rt. Min Soster og en anden lille Pi ge
'gjorde ligedan, og snar t s tod vi a lle tre, som Vorherre havde
skabt os.

Nu kunde jeg ri gti g røre mig.
»Tør du ta' en Dukkert ?« spurgte Far.
»Ja, se nu bare her,« svarede .jeg og stak i d el samme An

sigtet ned i Vandet , men fik det i en forfærdelig Fart op igen.
»Naa , du var nok lige ved at drukne Næsetippcn,« lo Mor:
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Je g var lidt flov , for jeg troede, jeg havde været h elt nede
under Vandet med Hovedet. J eg syn tes, at Vandet ordentlig
havde maset og presset paa.

Je g lærte imidlertid sna rt at ta ge en ordentlig Dukkert, og
det endda gan ske langsomt - ja, og med aabne øjne, saa jeg
nede i det klare Vand kunde se, jeg »vinkede« med Tæern e paa
højre Fod.

Flere Gange fik jeg ogsaa Lov til at komme med F a'r ud
paa Badeanstalten.

Hvorledes blev min Søster og jeg vænnet til Vandet?

Kan du tage en Dukkert gan ske langsomt?

Skal øjnene være aabne eller lii)4ede under Vandet?

Jeg skat tære at svømme.

Onkel Tyksens {ør .•le og sldsle »Svøm melur«.

Da jeg havde gaaet i Skole i nogen Tid, spurgte jeg en Aften
mine Forældre: »Maa Søster og jeg ikke sna rt faa Lov til ri g-
tig a t lære at svømme?« .. .

Onk el Tyk sen, som netop var til Stede, og som forøvrigt
var en ri gti g rar, tyk, gam mel Pebersvend, sagde da til Fa'r
og Mo'r: »Nej , det ska l I ikke give Børnene Lov til. Det er en
»forfærdelig Orngan g«, og desuden kan de saamænd godt selv
lære den Smule Svømning, de behøver. «

»Naa-aah,« svarede Fa'r, »du ved då ikke, hvor megen
Svømning d e behøver. Hvi s de nogen Sinde skulde komme i
Fare, vilde vi da all esammen - og du ikke mindst, Onkel 
være mere end glade for, at de var saa dygti ge som muligt.
Desuden mener jeg, at Svømning er en glimrende Legemsøvelse
for Børnene, do g kun, naar den udføres rigtigt og smukt.

Det kunde aldrig fald e mi g ind at forlange, at de skulde
lær e sig selv at svømme. J eg begriber overhovedet ikke, a l
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der gives Forældre, som tør lad e deres Børn gaa til Badning
paa egen Haand, før Børnene har faaet lært alt vedrørende
Svømning gru ndigt. Det er jo at sætte Børnenes Liv fuldstæn
digt paa Spil. Desuden kan ingen lær e sig selv at svømme or
dentligt, og den Svømning, som muligvis bliv er Resultatet af
lang Tids Anstrengelser, er oftest liderbevendt, ja, kan endog
være til Skade, idet man ligger og til egner sig en Del
grimme og for den gode Holdning skadelige Bevægelser .

Hvi s Folk bor lan gt bort e fra Steder , hvor der' gives egent
lig Und ervisning, maa de jo se at hj ælpe hverandre, saa godt
de kan. Men jeg tror ellers, at det ved Svømning ligesom ved
enhver anden Ting af Betydning gælder om at komme under
god Vejl edning lige fra Begyndelsen.

J eg behøver blot at tænke paa mig selv. J eg har jo selv
lært mi g at »svømrne«. Men hvad kan jeg saa! Ligge og
pladske lidt rundt i roligt Vand , langsomt og tungt. Og jeg har
tidt og ofte ærgret mi g over , a t Jeg ikk e som un g har faaet
lært at svømme ord entligt. J eg ved godt, at der er mange, som
ikk e svømmer bedre end jeg, men som alligevel bilder sig ind,
at de er Svømmer e. Men at kalde os for Svømmere er li gesaa
meningsløst, som det vilde vær e at kalde en Mand paa Krykker
eller med Træben for en Fodsport smand.

Og jeg glemmer aldrig den Da g, da jeg 'pludselig, m eden s
jeg laa og øvede mi g, uerfaren og ukyndig, som jeg jo var; sank
under Vandet og kun blev reddet ved, at en tilfældig Badegæst
fik øje paa mig og hentede mig op fra Bunden.

Endelig koster det da ing en Herregaard at faa lært at svøm
m e, men kun nogle faa Kroner, en ren Bagatel for at opnaa
en saa enes taaende 'sund, smuk og nyttig F ærdighed.«

»J a, du snakker alt id godt,« svarede nu Onk el, »men jeg vil
dog sige di g, at j eg glemmer aldr ig, da jeg skulde lære at svøm 
me. J eg kom ud paa Badean stalten, en Samling mere eller
mindre raadne, umal ede Brædder og P æle, og skulde da lære
at svømme hos Bademesteren.

. »Af med Tøj et, Drengl« kommanderede han .
J eg klædte mi g frygtsomt af.

•
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»Naa, kan du saa snart komme h erut med dig, din Ryste 
peter , lad det gaa i en Ruf1«

Da jeg uølede og ikke turde springe ud, mærkede jeg plud
selig, at en kraftig Næve greb mig, og straks efter befandt jeg
mig midt ude i Vandet, hylende og skrigende af Skræk og
Rædsel.

»Lad vær e at 'vræle saadan, Dreng, tror du , det er en
San gtime. du har!« raabte Bad emesteren . l

Da jeg omsid er, efter at have faa et nogle ord entlige Duk
kerter , fik Lov til at .slippe for videre Tiltale og stod paa Broen,
ry stende som et E speløv, svor jeg, at det skulde være første og
sidste Gang, jeg vilde til Svømning.«

»J a, Onkel,« udbrød nu Mo'r drillende, »du var vi st ogsaa
en slem »Vandskrækk er«. Du skulde saamænd h ellere være
blevet ved m ed a t svømme, saa havde du ' holdt dig slank og
smuk, havde haft en køn Kone og ikke været saadan en gam-
mel, tyk Pebersvend.« ,

»Saa, saa , maa jeg bar e være her!« svarede Onkel god
modigt, »du svømmer da for Resten vist ikk e for godt selv .«

»Nej, det er saarnænd desværre sandt,« sagde Mo'r, »jeg
har aldrig haft nogen ri gti g Fornøjelse af al gaa i Vandet, fordi
j eg ikke har faa et lært at svømme ordentlig t. Derfor ska l min
Dr eng og Pi ge ogsaa lære det ri gtigt, saa de kan have For
nøjelse og Nytte deraf hele Livet igenn em.«

»Ja,« indskød nu Fa'r, henvendt til Onkel, »nogle af de
gam le Bademestre og Svømmelærer e var jo noget haardhæn
dede. Men der gaves ,dog ogsaa mange hæderli ge Undtagelser .
Og nu om Stunder er der da ingen Svømmelærer, som kyl er
Børnene ud i Vandet. Næ-æh , nu bli ver Børn ene vænnet til
og gjort fortrolige m ed Vandet lidt efter lidt, og de bl iver der
ved lan gt, langt dygtigere end tidligere. J a, og de bliver pa a
den Maad e ikk e alene glade for at svømme, men de fleste bliver
endo g ligefrem begejstrede derfor.

J eg tror heller ikke , at lill e Bro'r og Søster, som nu glæder
sig saa 'm eget til at lær e Svømning, vil blive skuffet i deres For
ventninger.«
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Fa'r holdt inde og sad og gru nd ede lidt.
»Naa, hvad sidder du nu og brygger paa?« spurg te Onkel.
»Aah,« svarede Fa'r, »jeg kom lige nu i Tanker om en Be-

givenhed, jeg oplevede for nogle Aar siden. J eg kom gaaende
langs med Peblingesøen. Et Stykke borte saa j eg, der var
Opløb . Naa, tænkte jeg, det er vel en Hund, som svømmer,
eller maaske nogle Svaneunger, som Folk morer sig over. Der
skal jo ikke meget til, før Folk stimler sammen. J eg kom
imidlertid sna rt nærmere og kunde nu ved at se paa de mange
alvor lige Ansigter fors taa, at der var noget helt andet paa
Færde. Og ganske ri gtigt! Et Stykke ud e i Søen laa en lille
Dreng og var lige ved at drukne. Nogle Herrer var vadet ud
saa lan gt, de kunde bunde, men Drengen laa et godt Stykke
længere ud e, og ingen af Herrern e kunde svømme .

»Er her da ingen, som tør vove sig ud og redde det stakkels
Barn?« h ørte jeg nogle Damer raabe.

Jeg stod der som et andet Pj ok ud e af Stand til at kunne
hj ælpe, og en sørgelig Trøst var det, a t der maaske var flere
Hundrede andre ligesaa umulige og raadvilde som jeg.

Det var sandelig en nyd elig Samling Mandfo lk.
Den ul ykkelige Dreng var nu bevidstløs . Han laa med

Ansigtet nede i Vandet og kun Ryggen oven over det og vilde
snart ligge paa Bunden.

Men saa :ser jeg pludselig tre Drenge komme styrtende med
deres Skolebøger under Armene.

»Halløj l« raaber den ene af dem til de to andre, »her er
Fest i Gad en, det maa vi sel«

Men straks efter ser han, hvad der er i Vejen, bliver alvor
lig, og uden lang Betænkning kaster han sin Hu e og sine Bø
ger til de to Kammerater.

»Pas paa det et Øjeblik, at in gen hugger det!« siger han,
spr inger i det samme ud og svømmer af a l Kraft hen mod den
druknende Dreng, som han .derpaa griber og bjerger ind til
Land. Her var Politiet imidlertid kommet til. Der blev stra ks
foretaget Oplivningsforsøg og telefoneret efter Sygevogn. Den
lille , uheldige Fyr , som var fa ldet i Vandet fra en af Baade-
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broe~'ne , kom dog snart efter til sig selv igen. Men det var
aa benbart, at ha n var blevet redde t i sidste Øjeblik.

Den lill e Redn ingshelt blev bag efter omtalt og h ædret
paa forskelli g Vis .«

Der blev et Øjebl iks Tævsh cd efter Fa'rs Fortælling .
»Ja,« sluttede lUl Fa'r , »hvis min Dreng og Pi ge, saafremt

det nogen Sinde skulde blive nødvendigt, vilde vise sig ligesaa
modige og dygtige, som hin Dreng, der sprang ud i Søen, saa
vilde jeg være stolt af dem . Nu faar vi se. I alt 'Fald melder
jeg nu i Morgen dem begge ind paa Svømmesko len .«

»Ja, ja, « gryntede Onkel, »Iad bare Børn ene prøve den
Kommers. Naar de først har prøve t det een Gang, har de vist
faaet nok af det.«

Den Aften laa jeg længe vaage n og spek ulerede paa, hvad
jeg monstro skulde komme til a t opleve den næste Dag. Mon
noget godt og morsomt eller noget slemt og ubehageligt? Eller
maaske lidt af hvert ? Naa, J ørgen og Helge, to ældre Kam -·
merater, som havde gaaet til Svømning et Par Somre, havde
da sagt til mi g, at det var forfærdelig morsomt at lære at
svømme.

Men jeg kunde nu alli gevel ikke rigtig glemme Onkels
F ortælling .

Hvad mente Onkel Tyksen om Svømning?
Hvad mente Fa'r og Mo'r?

Hvem, synes du, ha vde Ret og var klogest?

Hvorledes begyndte oftes t en Dreng at svømme i tid-
ligere Tider?

Hvorledes gaar man nu frem til at begynde med?

Kan du springe ud og redde en anden?

Vilde du ikke gerne være en saadan Helt?
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Blandt Skolekammerater.

»Sueuunere« og »Yandskrækkeres-

»Jeg skal lære at svørnme,« var det første, jeg glædestran
lend e raabte til mine Kammerater, da jeg næste Morgen kom

til Skolen.
»Det ska l jeg med .« - »Og jeg har ogsaa faaet Lov til det. «

_ »Og jeg tror ogsaa n ok, a t jeg maa ,« ra abte flere Kamme-

rat er.
»Det var morsomt; saa kan vi følges ad i Efterrn iddag,«

sagde jeg.
»Jeg maa vist ikke lær e det, for nuin Mo'r siger , det er saa

Iarligt,« lød det spagfærdigt fra en lille Fyr.
. »Je g synes da; det er fa rligere, hvis du ikke kan svømme ,

saa kan du jo let drukne; og det er da ogsaa kun Pattebørn og
»Vandskrækkere«, som ikke skal lære det,« svarede jeg lidt

vigti gt. .
»Min Far siger, a t det er n oget, som jeg selv maa se at lære

mi g,« sagde nu en anden Dr eng.
»Bare du sa a ikke blive r graahaare t fori nden eller drukner

imens,« sva rede en af »Svømmerne«.
»Og jeg h ar ikke Tid, jeg skal spille .« - »Og jeg skal læse

Lekti er. - »Og der er sandan en lan g Vej derud.« - »Og Van
det er saa koldt endn u,« lød det fra flere »Vandskrækkere« .

»Ja,« raabte nu en af »Svømmerne«, en lill e, rask Fyr, »og
saa er Vandet saa væmmelig vaadt dor saadanne smaa Børn
som jer; og jeres..dejlige Lokker kan let komme lidt i Uorden .
I ska l ogsaa meget hellere bli ve hjemme og lege.)med Dukker

" og hæn ge i jeres Mo'rs Skørter , for I er nogle ri gtige Ban ge
praase og »Vandskr ækkere« og - - - «

I det samme gik Døren til Klassen op, og Læreren kom ind.
Og det var skam paa h øje Tid, for flere af »Vandskrækkerne«
og »Svømmerne« var lige ved al ry ge i Tottern e paa hv erandre.

Vi havde nu en Time i Na turh istorie, og blandt andel talte
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vi om Aalen, Hundestejl en og den gr imme, br edmundede Ulk,
som flere af os snar t skulde stifte nærmere »perso nligt« Be
kendtskab med.

Hører du til »Svømmerne« eller »Vandskrækkerne?«

Hvilke Undskyldninge r for ikk e at turde gaa i Vandet
kommer de »Vandsk rækkere« med, som du maaske
kender?

Paa Svømmeskolen.
Helge og .Tørgen.

Om Eftermiddagen log jeg saa af Sted til Svømning sam
men med flere af mine Klassekammerater. Desuden ful gte med
os et P ar ældre Drenge fra Skolen, J ørgen og Helge, som havde
svømme t flere Som re og snart skulde være Fri svømmere. Det
var to herli ge Svømmekammerater. De var alt id hj ælpsomme
og tog sig broderligt af os smaa, uøvede Begyndere. Og du
kan tr o, de ordentlig ku nd e svømme og dykke og spri nge paa

Hovedet. Du faar se nere noget
me re at høre om de to. Fig. 3.

Vi riaaede snar t Badean stalten
og tra f Svø mme læreren i Færd med
a t undervise en mindre Dr eng, som
laa i Bøjlen og saa helt veltilfreds ud .

Lær eren tog vel im od os og
sagde : .»J a, jeg skal nok lære jer
at svø mme, men saa maa (til Gen
gæld love mig a t hu ske følgende
seks Ting: 1) I maa ikke gaa i Van
det førend ca. 11/2T im e efter al I har
spis t et s tørre Maaltid. 2) I maa kun
gaa ud med min Tilladelse, saa
jeg altid ved, hvor I er. 3) I maa

Ungdom mens Svø m me bog. 3
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aldrig blive saa længe ude, at I kommer til at fry se. 4) Saa
sna r t I er kommet op af Vandet, ska l I tørre jer godt af og
gnide - frotter e - j er kraftigt over hele Kroppen . Saa faar
I en smuk og h ærdet Hud. Derefter kl æd er I jer paa. 5) I maa
aldrig skubbe en Kammerat ud i Vandet eller dukke ham der
ude. Han kan drukne eller fa lde og slaa sig . 6) I skal passe
paa at komme hj em til rett e Tid, ellers bliver jeres Forældre

jo ængstelige for jer.
Naa, lad os saa komme af T øjet og se, hvordan Vandet

smager jer,« sluttede til sidst Læreren .

Hvad var det for seks Ting, vi skulde huske?

Første Dukkert paa Svømmeskolen.

Vi begyndte nu at klæde os af , mere eller mindre hurtigt.
»T ror I , Læreren hiver os ud, hvis vi ikke skynder os at

komme i Vandet?« spurgte en af Kammeraterne.
»Aah, det kan han lige vove paa, saa skal jeg sige det til

min Fa'r,« svarede en anden .
»Jeg tror ikke,« bemærkede en lille, kæk Dr eng, »at Læ

reren gør os noget slemt, og bide Hovedet af os kan han da
ikke. Men lad os nu ogsaa være enige om at vise, at vi ikke
er nogle rene Pattebørn. Og ved I hvad? Gaa ned ad Trappen
og ta ' en Dukkert, det kan vi, Søren splintre mig, da gøre alle

sammen.«
»Ja, det kan vi ,« udbrød flere af os. .
»Ja-a-a, hvis det bare ikke skal igaa altfor hurtigt ,« sagde
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en lille Dreng, som
stod og masede med
en Knude, han ikke
kunde faa løst op.

Jeg var nu kl ædt
af og gik ud til Læ
reren . -

»Naa, du ser jo
ikke bange ud ,« sag
de han, »rn aa jeg se,
om du kan gaa ned
ad Trappen og ta ' dig
en Dukkert. «

»Pyt, ikke an-
det,« tænkte jeg, gik Fig. 4. Vandet grades.

nu baglæns ned ad
Trappen, og vips - , en - to - tre - havd e jeg dyppet
hele »Personen «.

»Naada, du . bli ver vist en ri gtig Vandhund,« sagde Læ
reren , »der er ska m, ikke mange, som kan tage sa a flot en Duk
kert første Gan g herude.«

»Næ, sikken en lille Havtorsk, man skulde tr o, han var født
med Gæller ,paa ,« raabte en stor Dreng, som h avde staaet og
set paa mi g.

J eg følte mi g vældig ovenpaa.
Bagefter saa jeg paa flere af de andre Dr enge. Nogle af

dem havde aldrig før vær et ri gti g i Vandet, og, især var der
en lille »Vandskrækker«, som listede gru m me forsi gtigt ned
ad Trappen.

»Naa , du kan sidde og plad ske lidt ved Trappen,« sagde
Læreren til ham. »La d mi g se, hvor store Bølger du kan lave.«

Den lill e Fyr lo sna r t over hele Ansigtet , flyttede sig læn
gere og længere ned ad Trappen, og det endte m ed, at han
skam ogsaa vilde vise , a t han kunde tage en' Dukkert. Han
var in gen »Vandskr ækkcr« mere.

Vi kom nu sna r t efter i Tøjet, sa gde F arvelag begav os

3*
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paa Hj emv ejen. Vi glæ dede os alle rede til næste Gang, vi skulde

i Vandet.

Hvorledes kom jeg i Vandet første Dag paa Svøm 

meskolen?
Hvorledes gik det den lille »Vandskrækker?«

»Hundesvømning«.
»Kravle« ellel' »gaa p aa [ire«,. .

Næste Dag tog jeg en vældig Dukkert og fik derefter en

Sele paa Ry,ggen.
»Saa, nu skal du ud at spa dsere en Tur i 0resund,« sagde

Lær eren .
J eg gik for ventningsfuld ned ad Trappen. Hv ad skulde

ske? J eg var nu h elt nede i Vandet , hvor jeg kun lige kunde
bunde, og jeg holdt forsigti gt fas t i Svømmestange n m ed begge

Hænder .
»Du beh øver ikke a t hold e saa Iast,« sagde Lær eren . »Van-

det og Selen kan sagtens h old e di g oppe, ja, du ska l endda snar t
lær e at flyde uden Sele . Prøv nu bare at slippe m ed Hænderne

et Øjebl ik.«
J a , ganske ri gti gt, jeg h oldt mi g nok saa dejligt flyd ende,

da jeg slap med Hænderne.
»Kra vl saa l« sag de Læreren , og jeg brugte nu Armene og

Benene det bedste, jeg kunde. Og gik d et end ikk e hurtigt,
gik det til Gengæld ret sikker t. Og hvor var det morsomt. ' J eg

svønunede jo li gefr em.
Der var dog een Ting, som drillede mi g lidt, elle r r ett ere

sag t, ikke saa lidt endda , Hvert Øj eblik kom nemlig snar t en
og sn art en anden næsvis Bølge farende og sprø jtede hen over
mig, saa jeg fik Vand i Munden og Næsen og var li ge ved at

tabe Vejret.
Puh! Pøj! Hvor det smagte, det salte Sprøjt.
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»Prøv at ta ge en ordentlig Mundfuld og lad mi g se, hvor
langt du kan sprø jte det ud ,« sagde Lær eren .

J eg prøvede.
»Ser du,« fort satte h an , »lad: du bare Vandet r ende ind 0<1o

ud af Munden, saa meget det vil. Saltvand er frisk t og re n -
sende . Du m aa blot passe paa ikk e at synke det. Saa' bli ver
du j o tungere, og desuden er Sa ltvand en d aarlig Kost for Ma
ven .«

J eg kravl ede nu rundt og lavede Springvand med Munden
det bedste, jeg kunde . Saa smagte Vandet slet ikk e saa fælt
mere.

At kravle rundt va r i nogen Tid en af mine størs te For
nøjelser . Hver Dag i den første Tid, naar jeg havde fa aet
Lektion i Brystsvømning, sagde Lær eren til mig: »Naa, st ik saa
til Søs med di g,« luvorelter j eg »løh« af Sled paa all e Iire, snar t
m ed lange og snart m ed korte, hurtige Tag. J eg dr ejede mig
rundt , je g kravlede"om Kap med andre, og jeg begyndte i det
hele taget at føle mig hjemme i Vandet.

Hvorfor kunde jeg holde mig flyd ende?

Kan m an ogsaa det ud en Sele?

Maa Vande t komme ind i Munden?

Hvorfor m aa det ikke gerne komme ned i Maven?

Brystsvømning.

Allerede den anden Dag paa Svømmeskolen begyndte jeg
saa smaat at øve Brystsvømningsbevægelserne. Brystsvømning
var den første egen tlige Svom ning , j eg lærte. Det er absolu t
nødvendigt at kunne den godt og helt ri gti gt; thi den er baade
i sig selv en glimrende og smuk Svømning, og den danner til
lige Grundlaget fol' all det .-øvri ge, som enh ver Frisvømmer skal
lær e og bør kunne,
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Hvi s du er li gesaa h eldi gt stillet, som jeg var det, da jeg
lærle at svømme, saa al du ogsaa kan faa ri gtig Und ervisning,
ja, saa kan du jo sag lens faa det lær.t. Men hvi~ ~u ma~ske
bor langt borte fra Steder, hvor der gives Und ervi sning, bliver

del betyd eligt van skeligere.
Alene maa du. vved du jo nok, aldrig gaa i Vandet. . Der er

ikk e andet for di g at gøre end se at faa dine . F orældre eller
andre Voksne til at hjælpe di g. Naar I saa hj ælp es ad, bruger
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holde fast i et Baand, der er fastgjort til Selen eller bundet om
Brystet.

Og saa skal du bære di g ad, som jeg nu forklarer dig det.
Saaledes lærte jeg det paa Svømmeskolen.

Begyndelsesstilling: Læg di g helt ud strakt med sam lede
Hænder og Ben. Haandfladern e kan du enten sætte mod hin
anden eller vende dem nedad mod Bunden. Hovedet h oldes lidt
bagudbøjet (Fig. 5).

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8.

jeres sunde Fornuft og følger mine Raad, kan I, h aab er jeg da ,
nok faa no gen Fornøjelse af jeres Anstrengelser.

En Sele kan du , hvis du ikke har Raad' til at købe en, selv
lave di g -af Korkpropper . Hvis der findes Badebro og Trapper,
kan du ligge ved Trappen, naar du skal øve Benene, idet du
holder fast med begge Hænder i det Trin, som er i Vandets
Overflade. Armene kan du godt øve staaend e eller gaaende
pa a Bunden. Senere maa du lig ge i en Bøjl e, som h,oldes af
en Person oppe paa Broen (Fig. 3). Hvis der ikke findes Bro,
kan du holdes oppe af din Hj ælper, idet han staar eller gaar
ved Siden af di g og har Tag i Ryggen paa di g ved f. Eks . at

Kun Ben ene og Armene skal bevæges. Kroppen holdes
stille og strakt.

Alle Bevægelserne skal være smidige og bløde, ikke kr amp
agtige og voldsomme. Du skal slappe dine Muskler.

• Om du lær er Ben - eller Armbevægelsen først eller sidst
spiller ingen Rolle. Benbevægelsen er den vigtigste og svæ
reste.

Benbevægelsen er een sammenhængende, hurtig, men blød
og smidig Bevægels e, som imidlertid ved Indøvelsen deles i tre
Afsnit, betegnet ved Ord ene »bøj«, »stræk« og »samle« (eller
1-2-31)
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P aa »bøj l« . ... bøjer du Kn æene (ligesom ved Kn æbøjning
i Gymnastik) og - i Slutningen af Bøjningen 
tillige Vristerne, idet du h older Hælene samlede og
Kn æ og T aaspidser godt ud addrejede (langt fra hin
anden !) . Benene bøjes saa m eget , at der fremkom 
m er en Firkant m ed omtrent li ge store Sider

(Fig. 7) .

P aa »stræk!« .... s trækker du Benene kraftigt ud Lil Si
derne, idet du skræver langt ud og h older Vristerne
bøj ede (Tryk med Hælene!) (Fig. 8).

P aa »sarnle !« .... samler du hurtigt Benene, idet du stræk 

ker Vristerne (Fig. 5) .

Naar du kan disse Bevægelser h elt rigti gt, faar du Lov Lil at
udføre dem hurtigere og hurtigere efter hverandre, indtil de
tre Bevægelser eftel1haanclen smelter samm en til den ene hele

Benb evægelse.

Armbevægelsen er li geledes een samme nhængende bl ød og
sm id ig Bevægelse, som ligeledes indøves i tr e Afsnit, betegnet
ved Ordene »stryg« , »høj« og »stræk« (eller 1-2-31). Ordet
»stryg« udtal es temmeli g lan gsomt .... stry -y-gl - De to andre

denimod kvikt.

P aa »stry-y-g !« dr ejer du Hænderne, saa Haandfl ad erne
vender udad - nedad, og fører Armene stra k te
og lige un der Overfladen , ved en jævnt glidende
Bevægelse, ud til Siderne indtil udfor Skuldrene

(Fig. 6).

P aa »bøj !« . . . . bøjer du Armene ind til Brystet, idet Tom
m elfingrene skæ rer Vandet, og samler Hænderne
foran Ansigtet (Fig. 7). (Haandfladerne kan vende
imod hinaridem eller imod Bunden) .

Paa ))stnek!« .... strække r du Armene Irernad, holdende
dem li ge under OV'erfladen . (Fi g. 8) .,

Naar du kan di sse enkelte Bevægelser nøjagti gt, Iaar du
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Lov til at udføre dem hurtigere efte r hv erandre, indtil de
efterhaa nden sme lter samme n til den ene hele Armbevægelse.

Naar Ben- og Armbevægelsen er godt indøvet h ver for
sig og udføres fejlfr it og m ekanisk, skal du lær e at f ore ne
begge Bevægelserne, for at du kan udføre hele Bnjsis oem
ningsbevægelsen. Denne indøves i fire Afsnit, betegnet ved
Ordene »stryg«, »bøj«, »stræk« og »samle« (eller 1-2-3-4!).

Paa »stry-y-g!« .... fører du Armene ud til Sider ne (mens
Benene er helt strakte og stille).

Paa »bøj !« ... ~ bøj er du sam tid ig Arme og Ben (Fig 7).

Paa »stræk!« .. . . strækker du Armene fr emad sam tidig
med, a t du strækker Benene ud til Siderne (Fig. 8).

Paa »samle!« .... fører du hurtigt Benene sammen (Fig. 5).

Naar du kan de enkelte Afsnit nøjagtigt , faar du Lov til
a t udføre 'dem hurtigere efter hverandre, indtil de omsider
sme lter sammen til den smukke, korrekte Brystsvømnin gsb e
vægelse, som ska l Ior egaa saaledes :

1. Armene føres tilbage,
2. og uden Standsning i Bevægelsen bøjes Armene og stræk

kes fremad sam tid ig med , at du udfører h ele Bentaget.
3. hvorefter Legemet flyd er et godt Stykke i den smukke

strakte Begyn delsesstilling, inden Armene atter føres til 
bage og begynder paa et nyt Tag.

Det gælder om at li gge sammenbøjet saa kort Tid som
muligt , da du j o i den Stilling »stem mer imod« (nskodde«)
Vandet m ed Armene, Laarene og Vri sterne og derved hindrer
Farten .

Aandedrættet i "andet foregaar anderl edes end paa Land.
Medens du jo her har lært a t tr ække Vejret gennem Næsen,
bl andt andet fordi Luften derved »renses« , maa du i Vandet
efterhaanden vænne di g til a t aande genn em Munden . Det
er dels, fordi Vejrtrækningen i Vandet ofte skal ske hurtigere ,
og dels , fordi man lel Iaar Vand i Næsen og derved hindres i
at aande gennem den. Luften over Vandet Cl' desuden for det
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meste »ren« og behøver saaledes ikke at »Iiltreres«. Aande
drættet skal vær e dybt og rege lret .

Du skal aande ind, naar Armene føres tilbage, og aande
ud, naar de føres fremad .

Der skal en Del Taalmodighed og Udholdenhed til for at
lære at trække Vejret ri gtigt.

Ned med Ansigtet! At svømme med Ansigtet over Van
det altid og Hovedet noget vbagu dbøjet er altfor trættende og
dur slet ikke, naar du skal svømme hurtigt, langt eller . i Bøl 
gegal1g. Nej, du maa vænne di g til at »stikke Næsen« ned i
Vandet, hver Gan g Annene strækkes fremad, og du flyder .
Naar Armene dereft er føres tilbage, skal du ikke løfte Hovedet
mere , end det lige er nødvendigt for at kunne aande ind.

Lange Tag. Jappet Svømning er det en Gru at se paa.
Du kan øve dig i at tage lange Tag ved at prøve i hvor faa
Tag, du kan »tag e« Bassinet - eller en anden bestemt Stræk
ning.

Saaledes som jeg nu har forklaret di g det, lærte jeg
Brystsvømning. Da jeg kunde svømme nogle Omgange i Bas
sinet, pænt og regelr et, fik jeg Lov til at prøve ud en Sele . Jeg
svømmede nu hver Dag længere og længere, og da jeg ogsaa
havde lært at flyde , fik jeg snart Lov til at prøve at komme
ud i det dyb e Bassin sammen med de »ri gti ge« Svømmere.
J eg var ikke h elt ) bill ig«, .da jeg den Dag kom hjem aiS for
talte Fa'r og Mo'r, at jeg h avd e svømme t ude i »det dyb e«.

Hvi s du ikke kan faa ri gti g Undervisning, hvem skal '
saa hj ælp e dig?

Du maa ikke skille Hænderne ad, før du har samlet
Benene og har ligget helt ud strakt et Øjeblik.

Du maa ikke bøje Benene, før du ogsaa bøjer Armene.
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Du maa ikke »rive« Armene voldsomt tilbage, lad
dem glide jævnt.

Hold Hændern e lige under Overfladen!

Skræv langt ud! Tryk med Hælene!

Hv orfor skal duaandc gCIU1em Munden?

Hvornaar skal du aa nde ind og hvornaar ud?

Hvorfor skal du ligge sammenb øjet saa kort Tid som
muligt?

Hvornaar fik jeg Lov at komme det dyb e?

Flydning.

J eg havde ikke været ret m ange Dage paa Svømmeskolen.
før Læreren en Dag, da jeg som sædyanlig h avd e faaet Lek
tion i Brystsvømning, sagde til mi g: »Drej Selen om paa Bry
stet, læg saa Nakken ind i Bøjlen, hold Armene ud til Siderne
med Haan dfladern e vendt mod Bunden, sva j Ryggen, stik
Ørerne og Haaret ned i Vandet og vær ' rigti g sla p i alle din e
Muskler.«

J eg prøvede, og det gik helt godt.
»Naa, er det- ikke morsomt at kunne ligge og ta ' sig saa 

dan en lill e Midd agslur i Vandet?« spurgte Læreren.
»Jo , naar bare det ikke gyngede saa me get,« svarede jeg,

idet jeg tænkte paa Bølgern e, som sta dig kom _ skvulpende .
»Aah, det vænner du di g sna r t til , prøv blot igen , men

bliv nu liggende roli gt, indtil du ser Bøjlen over dit Ansigt,
saa ved du, at du . ligger ganske alene .«

Je g mærkede næpp e, at Bøjl en toges bort fra Nakken, og
jeg laa nu og vuggedes paa Bølgerne.
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J eg opdagede snart, at det ved Flydning bar e gælder om
at ligge Tigtig trygt og mageligt ud strakt og at holde h ele Lege
met, undtagen Næsetippen , under Vandet.

Saa snart jeg løftede Armene eller Hovedet over Vandet
eller krøb samme n, f ik jeg straks en ordentlig Skyll e over
mi g. Men blot jeg saa strakte mi g ud , lagde Nakken godt
tilbage og tr æk Vejret dybt, var jeg snart paa ret Køl igen .

Det varede ikke læn ge, før jeg ogsaa kunde flyde uden

Sele.
Der var nogle af mine Kammerater, som havde for lunge

Fig. 9.

Ben og »Bly i Enden ,« og som derfor ikke ri gtig kunde holde
Li gevægt i Vandet. De lærte at holde Armene opadstrakte (i
Stedet for udad). Sa a kunde de »ligge«: og hvis det endelig
endnu kn eb med at faa Benene op, bøjede de Haandledd ene
og stak Hændern e op over Vandet. Der var dog ogsaa enkelte ,
hvis Legemer var saa tunge, at de ikk e kunde flyd e.

Efterhaanden som mine Kammerater og jeg opnaaede Fær
dighed i a t flyde, fandt vi paa flere morsomme Ting. Vi tog
HofLer eller Nakke fat, vi spredte Benene eller holdt dem sam 
lede, vi ru llede rundt og lavede en hel Del andre Fiksfaks erier,
hvoraf du ogsaa nok find er paa nogle, naar' du først er blevet
flink til at flyde. Tykke, fede Folk og Damer, som særl ig har
Anlæg for F lydning, fornøj er ofte sig selv og andre med saa-
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danne forskelli ge morsomme Paahit. Det kalder man »Kunst
svøm ning «.

Flydningens Nytte. Naar du kan flyd e, vil det falde dig
let at lære Rygsvømning, Vandtrædning og Bjergning.

Under farefulde Forhold er det af allers tørs te Betydning,
a t du kan h olde di g oppe og hvile di g ved at flyd e.

Naar begyndte jeg at lære Flydning?

Hvorledes laa jeg da i Vandet?

Hvorledes kan man ogsaa holde Armene?

Hvorledes h older m an Armene, hvi s Benene er tunge
og synker?

Hvilken Nytte har du af a t kunne flyd e?

Rygsvømning.

Da jeg var no genlunde flink til Brystsvømning og Flyd
ning, begyndte jeg a t øve Rygsvømning. J eg kan trøste di g
med , at det er noget af det letteste at lære.

I Begyndelsen laa jeg med Nakken i Bøjl en og med Selen
paa Brystet.

Hvi s du ikke kan faa ri gti g Undervisning, kan din Fa'r
eller en anden Voksen h olde sin Haand under din Nakke, me
dens Bevægelserne indøves.

Begyndelsesstilling:
Læg di g helt udstrakt paa Ryggen med samlede Ben og

strakte Vri ster. Armene holdes strakte langs Kroppens Sider
med Ha andfladern e mod Laarene (lig »re t l«) , (Fig. 10).

Kun Armene og Benene skal bevæges . Kroppen holdes
sti lle og strakt.

Benb evægelsen er som ved Brystsvømning, saa det slip
per du jo let over .
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Annbevægelsen er een sammenhængende smidig og blød
Bevægelse, som indøves i to Afsnit:

1. Idet du vender Haandfladerne mod Bunden, føres Ar
mene strakte og lige under Overfladen ved en jævn Be
vægelse udad indtil udfor Skuldrene (Fig. 11),

2. hvor du atter vender Hænderne paa Højkant med Lille
fingeren nedad, saa du ordentlig kan »tage Iat« paa
Vandet, og fører nu de strakte Arme samme Vej tilbage,
idet du »trækker« kraftigt til.

Fig. IO. Fig. Il.

Omvendt kan du holde Benene stille og nøj es med at bruge
Armene eller især Hænderne , med hvilke du udfører nogle
smaa hurtige »Botag« udfor Hofterne.

En meget hurtig, men tillige ret anstrengende Rygsvøm- .
ning er: -

Rygsvømning med Overtag: Benbevægelsen er som sæd
vanlig. Men Armbevægelsen bestaar i et Armsving fremad
opad, indtil Armene atter er i Vandet i Kroppens Forlængelse
med Fingrene berørende hverandre. Her holdes Armene et
Øjeblik, hvorefter Haandfladerne vendes udad, og de strakte
Arme føres i et langt, sejgt og kraftigt Ti'æk gennem Vandet
lige under Overfladen ind til Kroppens Sider.

Svømningen Ioregaar nu ,saaledes, at du udfører hele Ben
bevægelsen samtidig med Armsvinget fremad-opad, hvorefter
du flyder et Stykke. Saa følger det lange Armtræk, og derefter
flyd er du igen et Stykke.

Ved denne Svømning vanker der jo af og Lil nogle ordent
lige »Søer« . Det kommer derfor an paa, at du Iorstaar at trække
Vejret rigtigt.

Aandedrætt et ved Rygsvømning: Du skal aande ind, naar
Armene føres udad eller svinges opad, og du skal aande ud,
naar Armene føres tilbage til Kroppen, og mens du derpaa lig
ger og flyder.

Arm- og Benbevægelsen indøves saaledes:

1. Armene-føres udad, idet du bøjer Benene (Fig. 11),
2. hvorefter Armene føres tilbage til Kroppen samtidig med,

at du skræver ud og samler Benene (Fig. 10).

Efter kort Tids Øvelse faar du Lov til at udføre hele Be
vægelsen uden Standsning. M~n efter hvert Tag skal du, lige
som ved Brystsvømning, ligge strakt (ligge »re i«) og flyde et
godt StYlkke, føl' du begynder det næste Tag.

Efterhaanden som du bliver dygtigere til Rygsvømning,
kan du more dig med at svømme med Benene alene, idet du
med Hænderne ta ger Nakke eller Hoft er fat. Du kan ogsaa
strække Armene opad eller holde dem over Kors paa Brystet.

Rygsvømningens Nytte. Rygsvømning er i sin alminde
lige Form en ret magelig, men dog alligevel Iorholdsvis hurtig
og tillige smuk Svømning. Under farefuldt Forhold, hvor det
gælder om at kunne svømme længe og at Iaa Kræftern e til at
slaa til, er det af enestaaende Betydning at være flink til at '
svømm e paa Ryggen.

Naar begyndte jjeg iat øve Rygsvømning?

Husk, at Armene skal være . strak te og holdes lige
under Overfladen!



Fig. 12. Vandtrædning øves paa Land.
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Klem Armene tæt ind til Kroppen (Laarene) ved

hv ert Ta gi
Li g »re t« 'og flyd efter hvert Tagl

Hvornaar skal du aande ind?

Og hvorn aar aa nde ud?
Under hvilke F orhold er Rygsvomning især nyttig?

Vandtrædning.

At du kan »træ de Van de« vil sige, at du ved Hj ælp af vis~e
luedsformige Bevægelser med Armene og-Benene ~mn hol,de di g
»sl'1aen de« ell er maa ske rettere sagt »siddend e« l Vandt t. f
. , Det er en nem Maade at holde sig oppe paa , og det er a

stor Betydning, at du kan det , da du faar Brug derfor ved

Bjergning. S .
Vandtrædning er en af de faa Øvelser under vørnn mg,

d S t di g et eller andet
der med F ord el k an øves pa a Lan. æ l

f -it d og »kør saa rundt «.Sted hvor Benene kan h æn ge 11 ne ,i Vandet maa du i Begyndelsen h elst h av: ~ele paa . . '
Begundelsesstdllllgen : Du skal

h old e Kroppen lodret ; Overar
mene holdes ud til Siderne ,.id et
Albue rne er lidt lavere end
Skuldrene; UndeI;arme n skal
vise lige fremad med Haand
flad erne vendt im od Bunden.
Knæene holdes godt ad skilte
og lidt lavere end Hofterne :
Underbenene hæn ger lige ned.

Hvorledes skal du 1HZ »Icere

rundt« m ed Armene og Benene?
Læg Mærke til , hvorledes Vi
sern e gaar rundt paa Uret. I
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sa mme Retning skal du »køre rundt« med venstre Haand
saaledes:

Id et du trækker Haanden indad mod Kr oppen, ska l du
»trykkea med den mod Vandet derved,' at du holder den lidt
skraa t, saa at Tommelfingeren er lidt h øjere oppe end Lille
fingeren. Idet du føre r Haanden ud ad , ska l den holdes vand
ret, idet Lillefin geren »skærer« Vandet.

Højre Haand ska l gaa rundt i modsat Retning, m en ellers
paa samme Maade,

Begge Hændern e bevæges 'skiftevis, saa at den ene »skærer«,
naar den anden »trykker« .

Benene bevæges til svarende i samme Retning som Hæn 
derne. Kn æet ska l holdes stille , og kun ,Und erbenet m ed Fo
den bevæges. Naar du Iører Benet indad, ska l du »trykke«
med Fodens Underside og strække Vristen. Naar du fører
Benet indad, skal du bøje Vristen og lade den ydre Fodrand
»skæ re « Vandet.

Armene og Benene bevæges samtidig saaledes, a t venstr e
Haand og højre Ben (Fo d) »try kker«, m ens h øjre Haand og
vens tre Ben »skærer« - og omvendt.

Alle Bevægelsern e ska l være overordentlig livlige, m en saa
smidige og »løse« som muligt.

Ef ter nogen Tids Øvelse skal du kunne holde dig oppe ved
Hj ælp af Benene alene. Armene h oldes da over Kors paa Bry 
slet, eller du ta ger Nakke eller Hofter fat eller strækker Ar 
mene til Vejrs . P røv, om du ka n det; saa er du ' sær deles dygtig.

Hvorledes skal Kr oppen h oldes?

Hvilken Haand (og F od) ska l gaa rundt i Urvise-
rens Bevægelsesretning?

Hvornaar skal du »trykke« og hv orn aar »skære?«

Hvorledes ska l Kn æene h oldes?

Hvorledes kan Armene holdes, naar du bruger B"
nene alene?

Hvorfor er det vigtigt at kunne træde Vande?

Ungdo m m ens Svøm m ebo g. 4
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Dykning.

J eg .gjor de ordentlig s tore ø jne, da jeg en af de førs te Dage
paa Svømmeskolen saa J ør gen ude i »det dybe« p ludselig vende
sig, stikke Benene li ge i Vejret og derpaa .forsvinde ned til
Bunden , h vorfra h an dog straks efte r dukkede op igen , idet

han gabede h øjt for at faa Luft.
Det for ekom mig uhyr e spændende saaledes at kunne st ikke

ned til Havsens Bund, og da jeg var blevet flink til at svømme,

skulde jeg da ogsaa prøve det .
Til at begynde med øvede jeg iIl1iig ved a t klavr e ned ad

Svømmestangen , som Læreren holdt lodret, støttet mod Bunden .
J eg øvede ogsaa at gaa paa H ænder ned ad Trappen indtil

nederste Trin.
øjnene havde jeg jo forl æn gst lært at holde aabne , naar

jeg h avde Hovedet under Vandel.
Det sværeste at lære va r at faa sig vendt og a t stikke Be-

ne ne til Vejrs.
Fra Vandtrædningsstilling lært e j eg at bøje mig hurtigt

sam men, idet jeg før te H oved og Overkrop ned i Va ndet og
saa hurtigt som muligt løftede Benene og strakte dem samlede

op i Luften . .
Og saa gjaldt det om a t svømme m ed lange Brystsvøm -

ningstag for hurtigt at naa Bunden , h vor jeg skulde h ente en
Sten, P ose, Kugle eller anden Ting, m aaske blot en Nævefuld
Sand. Efter m ed Fø dderne ' at have sat godt af fra Bunden ,
svømmede jeg enten m ed Bryst- eller Rygsvømningsbevægelser

op til Overfladen i gen.
Hvis jeg sprang ud paa Hovedet, n aaede jeg naturligvis

hurtigere ned til Bunden; saa var j eg jo nemlig i Fart m ed

det samme.
Dykning er nødvendig for at kunne redde et Menneske,

som er gaaet til Bunds.
Farer ved Dykning: Saa snar t man er nede ,paa et Par

Meter s Dybde, m ærker m an Vandets Pres i Ør erne, og jo dy
bere, m an derpaa kommer ned, desto stærkere bliver n aturligvis
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T rykket. Der gives Eksem
pler paa, a t Folk er bl evet
døve 'efter Dykning paa
Grund af Trommehindens
Spræ ngning . Man ska l de r
for alti d stoppe \Tat i Ører
ne, na ar Dykningen sker
paa dybere Vand. Og saa
maa man kun for etage nog
le gans ke Iaa Dykkeøvelser.
hver Gang man er i Van
det. Ellers kan Lungerne
tage Skade. Kan man dyk-
ke en 4-5 Meter hurtigt, er Fig. 13. Paa Vej mod Bunde n.

det g~dL Hvis Dy kningen fore tages i Næ rhede n af Bro er Pæl
F ar tøjer ell . r l ' e,. : Cl ign enc e, maa der udvises den stø rs te F ors ig tighe d
for Ikke at støde imod disse Genstande eller a t komme . d
under. dem, særlig hvis der tilli ge findes Strøm paa det S;:d.

LIgeledes m aa man passe paa ikk e at blive hængende i
M~dder eller Tang. I saa Fald er det bedst a t holde Benene
stille og alene bruge Hænderne for at komme løs.

Hvorledes øvede jeg Dykning Lil at begynde med?

Hvilken Svømning skal du bruge ved Dykning?

I hv ilke t T ilfælde er det absolut nødvendigt a t kunne
dykk e?

H vilke Fo rs ig tighe dsregler skal du iagtt age?

Undervandssvømnlng,
. Dyk ning i L æn gden .

d ~J ælden har jeg været saa »lang i An sigtet« som. j eg var
a ~ eg først: Gang h avd e forsøgt at svømme ~nder Vandet'

Da Jeg nemlig atte r kom op m ed Hovedet saa j eg IT ., ~ammera-

4'



terne staa bristefærdige af Latter, ogflere af dem raabtc nu
til mig: »Du »kigge de« jo over Vandet hele Tiden. Du svøm
m er nok m ed P eriskop. Sikken et nydeligt »Ansigt« du h ar. «

J eg va r m ere end forbavset.
»Du glem te a t tage den »ne ders te Del af Ryggen « m ed di g

under Va ndel , og saa svøm me de du ik ke, m cn laa bIolog
sprælle de og fægled e,« forklarede nu Lærer en.

N u maalte jeg selv le ved T anken om det Sy n.
Saaledes gaar del de fl este de før ste Gange, de prøver at

svømme undei Va nde t. -De »hopper« af St ed i Overfladen m ed
en ikke sæ rlig smuk, m en til Gen gæld yderst komisk »Hale-

bevægelse«. •
J eg lærle snart, a t' det kommer an paa at trække Hag en

godt ind [or at kunne holde sig svøm m ende under V andet , og
at det gælder om at svøm me m ed lange, regelr ette Brustsoem

ningstag fol' at komme godt fr em.
J eg øvede Undervandssvømning baade [ro Vandtrædning

og [ro Uds pring paa Hovedet. I Begyndelsen va r jeg slem til
a t svøm me skæ vt, fordi jeg ikke tog regelr elte Svømmetag. Saa
prøvede jeg at svømme efter en Snor , som laa paa Bunden eller

lidt n ed e i Vandet.
Før jeg sprang ud, tog jeg n ogle dybe Ind- og Udaan din 

ger, og li ge før jeg sprang, tog jeg en alm indelig Indaanding.
Under Va nde l slap jeg saa Vej re t lidt efter lidt, ga nske a f

sig selv ,
Undervandssvømn ing er n ødvendig i samme T ilfælde som

Dykning. Der er de samme Fare r a t passe paa og de sa mme

Forsi gti gh ed sr egler at iagttagc .

Hvorfor skal Ha gen tr ækkes ind?

H vorfor svøm mede jeg skævt?

Hvorled es trak j eg Vejre t, _før jeg sprang ud ?

53

Udspring.

Paa Benen e. Allere de den tredj e Dag paa Svømmeskolen
sagde Læreren til m ig: »Skal vi ikke i Dag prøve a t springe
ud? Det ser dog m egct raskere ud end a t krybe ned a d Trap
pen .«

J a , det syn tes jeg da ogsaa . Og jeg tog n u m ed begge Hæn
der fat i Bøjlen og sprang ud paa Ben en e, id et jeg passede paa
lilsidst a t bøje Knæene for ikke at faa St ød m od Bunden.

Det var ikke slemt. T vær tim od.
»Maa j eg .prøve igen?« spu rg te jeg.
»J a, m en saa m aa du kun holde fa st med den ene H aand ,«

sagde Læreren.

J eg spr ang , sa a Vandel ordentlig brusl e om kring mi g.
»Maa j eg prøve h elt alene?« spurgte jeg nu. .
»Du er en forfærdeli g Vandhund,« sagde Læreren, »du m aa

gerne prøve , m en lad mig saa se, om du kan stræ kke di g ud
- staa »re t« - i Luften. «

J eg spr ang og stod »re t«, saa godt jeg kunde.
Fra nu af var der ikke m ere T al e om at gaa ned ad T rap

pen. Fra Da g til Dag sprang jeg h øj er e og h øj er e Lil Vejrs og
strakte Kr oppen saa sm ukt som muligt. J eg sa lte af m ed eet
Ben og sam lede derpaa Fødderne i Luften. Snart prøvede jeg
a t tage'Tilløb og sprang
ligesom ved Længd c
spring i Gymnastik.

Paa Hovedet fr a
Trappen . Da jeg var
bl evet saa d ygti g til at
svøm me, at jeg havd e
faaet Lov til at komme
ud i »de t dybe «, sku l
de jeg lære at »ta' den
paa Hovedet«.

Her gæ lder detnu Fig. 14. Udspring paa Hovedet i Begyndelsen,

•
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først og fremmest om at se
efter, at Vandet er dybt nok
- cirka 2- 4 Meter efter
Springs tede ts Højde over
Vandet - da man ellers
kan risikere at brække Hal
sen . Man har Eksempler
paa, at dumdristi ge og tan
keløse Mennesk er har sat
Livet til ved at springe ud
paa Ho vedet i for lavt Vand
og ved at gaa lodret ned i
Stede t for at gaa skraa t og
svaje Ryggen i Vand et.

Selvføl gelig skal man
heller ikke springe ud med
Sele paa .

De første Gan ge, jeg
øvede mig, stod jeg paa
Trappen i Vand til op paa

Fig. 15. Jørgen i Færd med Udspring paa Hovedet
med Armene stille og stra kte langs med Kroppen . Benene. J eg ' bøj ede mi g

rigtig godt forover og lod
mig saa plumpe lige paa Hovedet i Vandet, idet jeg sam
tidi g med Føddern e søgte a t skubbe mi g saa lan gt bort fr a
Trappen som annligt. Saa sna r t jeg var under, Vandet, holdt
jeg mi g godt svaje t og stra kt m ed Fingerspidserne visende opad
og Nakken godt tilb agebøjet. Derved kom jeg stra ks op igen .

Efterh aanden flyttede jeg mi g nu højere og højere op ad
Trappen, ligesom jeg ogsaa bøjede mi g mindre og mindre for
over, saa 'j eg til sidst stod helt »ret« m ed Armene strakte opad
eller fr emad. I sidste Tilfælde vendte Haandfladern e da nedad .
J eg passede paa at sæ tte kraf tigt fra m ed Føddern e, saosnart
jeg var lige ved at »[alde« , og jeg søgte ogsaa at faa .Kroppen
helt str akt ud i Luften og a t komme godt skr aa t i Vandet.

Paa Hovedet fra Bro en . Et Pla ster. Nogle Dage efter
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spurgte jeg Læreren: »Maa jeg ,prøve at springe paa Hovedet

oppe fra Broen i Dag?«
Br oen va r kun ca . 1 Meter over Vandets Overflade.
»J a, prø v: du kun,« svarede Lær eren, »men hu sk nu at sætte

godt fra til sidst. ellers ved du jo nok, hvad der vanker .«
Ja, je g vidste da nok, at jeg kunde risikere at faa et »Pl a

ster«, d . v. s. falde paa Maven . Det havde jeg ofte set andre
faa og moret mig derover . Et »P las ter« ser nemlig meget kq
mi sk ud, og fra en ringe Højde kan man h eller ikke tage Skad e
deraf. Men fra større Højder er det skam meget ub ehageligt og
farligt , og man kan sla a sig bevid stløs og som Fø lge deraf gaa

til Bunds.
J eg stillede mig nu paa Bro en, .par at til at springe.
J ørgen og Helge tillige med en h el Del andre store Gavtyve

stod ved Siden af for at -se , hvorledes det vild e »spænde af«.
De havde all erede smørede Smil om Munden i glad Forvent
ning om at faa set et ri gti gt »Plas ter« .

»1 ska l faa en lan g Næse, skal 1,« sagde jeg, og i det samme
sprang jeg ud. Men enten sa tte jeg fra for tidligt , eller ogsaa
glemte jeg det helt . J eg mærkede straks, at det vilde gaa
uheldi gt , jeg krøb sammen, sprællede og - plump og .pladsk l
der faldt Klod sm aj oren li ge paa Maven. J eg hørt e allerede Til 

sku erne juble.
J eg slog mi g ikk e saa 'meget, at jeg gad tale derom. J eg

mærkede blot et lill e Smæk over Maven og Laarene. Men
jeg ærgrede mi g frygteligt over, at jeg kunde lav e sandan en

»Brøler«.
J eg gik op ad Trappen og stillede mi g paa Broen for at

prøve igen . Knald elle r Fald! tænkte jeg.
»Det var ret,« sag de Læreren opmuntre nde, »den , som intet

vover , h eller intet vinder. «
Kammeratern e var ellevilde og sang nu i Kor: »Paa'en,

. paa'en, paa'en igenl «
J eg sprang, og denne Gan g sa tte jeg ord entligt fra, da jeg

var lige ved at »falcle«, og jeg mærkede ogsaa , at jeg kom ri gtig '

skraat i Vandet.
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»Bravo, bravol« ra abt e nu Kammeratern e, »nu kan du
ska m springe ri gtigt ud paa Hovedet. «

Fra V ippen . Da jeg førs t havde faaet Færten af, hvor
ledes jeg skulde springe ud paa Hovedet fra Broen , vovede jeg

Fig. 18. Jørgen og Helge øver sig i baglæns og sidelæns Udspring ,

mig sna rt op paa Vippen og prøvede derfra . J eg forsøgte snart
ogsaa at tage et. lill e Tilløb , sa tte F ødderne fast sammen til
Forspring og sprang godt opad og fremad i Udspringet. Til
løbet blev efterohaanden hurtigere og Springene dristi gere og

flottere.
Forskellige Udspring. F oruden almindeligt Udspring paa

Hovedet findes der utallige andre mere kunstfærdige Udspring.
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Man ge af , disse er overorden tlig sm ukke og giver Svømmeren '
Lejligh ed til a t vise sin Dygti ghed og Behændighed . Naar du
førs t er blevet Frisvø mmer, kan du have stor Fornøjelse af a t
lægge di g efter Udspring, hvis du har' særl ige Anlæg i den Ret
ning.

Ved den store Kapsvømn ing faar du set flere stors laae de
Udspring fra en Højde af indt il 10 Meter.

l

Fig. 19, Skruespr ing.

Naar begyn dte jeg a t springe ud paa Benene?

Hv orledes holdt jeg da Kroppen i Luft en?

Hvorfor bøjede jeg tilsidst Kn æene i Nedspringe t?

Naar begyndte jeg a l spr inge ud paa Hovedet?

Hvor dybt ska l Vandet da være?

Hvad kan du ellers ri sikere?

Hvorfra sprang jeg til at begynde med?

Hvorledes stod jeg da?

Hvorledes ska l du staa, naar det ska l være ri gtigt?

. '

_ -- - - ._- - - - - - - - - ......;....---- - - - -------------------- - - ----"



fig . 20. Ud med Tøjet paa - spring l

GO

Hvornaar skal du sæ tte' fra?

Hvorledes ska l Kroppen hold es under Springet?

l hvilken Retning ska l Kr oppen skære Vandel?

Hvorfor ska l du »sva je«, saa sna r t du er under Over-

fladen?

Hvornaar kan del bli ve farligt a t faa et »P las ter«?

Svømning med Tøjet paa.

Da jeg den anden Sæson gik paa Svømmeskolen. fik jeg
Lov til at pr øve at svømme m ed Tøj paa . . .

J eg havde forl æn gst se l Helge, Jørgen og ~ndre vlder~

komne Kammerater holtre sig i Vandet med T øjet paa. JOl
gen, som alt id var fuld af Løjer, ~ar ofte iført de mærk
værdigste og m est komiske Klædningsstykker. Og sa a ni
se ham br ase ud paa Hovedet! - ja, det var el Syn

saa~ ko st eligt, at se lv den
stø rste Surmuler og »Ed
dikebrygger « maatte briste
i Latter.

Det var med en vis
Alvor, at jeg før ste Gang
sprang ud med Tøjet paa.
Mon det vilde tyn ge me get
ned ? J eg syntes straks, at
det ligesom bar mi g oppe,
men snart efte r kriblede
Vandet inde 'paa Krop
pen, og Tøjet klistrede
sig tungt og klamt til mig .
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Særlig .Støvlerne lyngede me get og ligeled es Trøjen . Jeg
prøvede ogsaa at klæd e mig af i Vand et, id et jeg traadte
Vande eller holdt mi g paa Ryggen imens.

Hvorfor øvede jeg d et? Tænk di g, at du ska l spri nge ud
og r edde en druknende. Tror du saa, der som Regel er Tid til
a l klæde sig af først? Eller hvis du selv skulde fald e i Vandel
langt fra Land, og der ikke er anden Redning for dig end Svøm
ning, saa betal er det sig a t lage Tøjet af, før du begynder
Svømmeturen.

Hv ad var vær st til a t lyn ge ned?

Hvilken Betydning har det at kunne svøm me m ed
Tøjet pa a og a l kunne klæde sigaf i Vandet?

Badning fra Baad.
En slem Bom mert. •

Povl hed et ungt Menn eske, som var en daglig Gæst paa
Svømmeskolen . Han var »gammel« Frisvømmer og svømmede
og dykkede som en Søløve. Tillige var l{an stærk som en Bjørn,
m en yderst ven lig og godmo dig . Mine Kammerater 'og jeg mo
rede os ofte med at tumle og .prøve Kr æfter m ed ham; m en selv
om vi var en syv, otte Stykker imod h am, kunde vi ikke magte
h am. At han dog ikke a ltid va r til at spøge m ed, fik jeg en
Gang for Alvor at føle.

Povl havde en Baad, og a t komme en Tur med ud! a t bade
fra den var et af alle Drengene efte r tragtet Maal , Men det var
meget vanskeligt at opnaa; thi in gen fik Lov dertil , uden at
han svømme de godt og desuden kendte til, Iwarledes han skulde
opføre sig i en Baad.

En Dag spurgte jeg tillige med et Par andre Kammerater:
»Maa vi ikke Iaa LoV' til al kornnne med ud og gaa i Vandet fra
Baaden i Dag?«
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»Aah , I er vist endnu lidt for grønne til , at det er raad eligt

at tage jer med ,« sva rede P oul.
»Vi svømmer, da snar t h elt .godt ,« bem ærkede jeg.
»Ja, saamænd, især naar 1 selv ska l sige det ,« lød Po vls

Svar, »me n hvorl edes vil 1 f. Eks . bær e jer ad med' a t springe
ud i Vandet fra Baaden , og h vordan vil I komme op i den igen?«

Vi vids te ikke rigti g, hvad vi skulde sva re dertil.
»Ja, der kan I se,« fortsatte h an, »hvad I er for nogle Sinke

petere, siden I ikke engang kan r egne det ud. 1 ska l naturligvis
spri nge ud og kravle op fra Enderne af Baaden. Og h vorfor

det?«
»J o, for ellers vælte r den jo ,« sagde nogle af os.
»Ja, naturligvis, m en hvis Baaden nu alligevel skulde vælte

eller kæntre, som det h edder , hvad vilde I saa gøre?«
»Saa vilde vi prøve paa at faa den paa ret Køl igen, og hvis 'v·i

ikke kunde det, vilde vi svømme ind til Land,«
»Ja, m en hvis det nu var langt borte fra Land?«
»Saa vilde vi holde os fast ved Baad en saa længe som mu-

ligt, indtil der m aaske kom Hjælp.«
»Men hvis nu Baad en sa nk til Bunds?«
»Saa vilde vi h old e os oppe ved at flyde og svømme pa a

Ryggen , maaske vi ogsaa kunde faa fat i Aarerne og h olde os

oppe ' ved Hjælp af dem. «
»Javel ,« sagde P ovl, »me n saa er der een Ting, som m an

alt id skal have m ed sig, naar man vil ud paa saada n en Tur .

Hvem kan saa sige, h vad det er?«
Vi gætte de forgæves paa flere Ting.
»J a,« vedblev P ovl , »1 tr æn ger rigti gnok slem t Lil at lære

at lægge jeres H oveder i Blød . Naa, saa m aa jeg jo selv ' sige,
h vad det er . Det er saamænd et Tov. Og hv ad tror I, det ska l

bruges til? «
»T il at tage om Livet , hvis der er dybt,« svarede jeg.
»J a, netop, « forklarede Povl , »hvis en skulde gaa til Bunds,

hvor der er me get dybt , er der jo ingen, som kan hente ham
op. Derfor er det altid sikres t at have et Tov om Livet og skiftes

til at gaa ud, een ad Gangen.«
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. »J a , ja,« fortsatte han , »nu kan et P ar af de flinkeste af
Jer gerne komme med ud paa en lille Tur i Dag. Vi h old er
os. tæ~ ved Land og paa temmelig lavt Vand, og ' saa sidder 1
s ~I lle 1 Baaden og læn er jer ikke ud over Rælingen. E llers kan
VI let allesammen glide over i den ene Side af B d dd l . aa en og er -
~e . {Omme hl at kæntre. J egvil heller ikke se noge n af jer staa
eller løbe pa a T ofterne. Der er i det hele taget slet ikke noget,

Fig.21. "Væk Ira Siden al Baaden, eller jeg siaar dig 1«raabte Povl og knyttede Hænderne .

som .he dder Pjankeri her i Baaden , Iorstaar I nok . Ellers
ska l Jeg tage jer ved Vingebenene.«

Vi roede nu et lille Stykke ud og .øvede os der i at spri nge
ud fra Baaden og a t kravle op i den igen.
. ~eg var i Vandet og svømme de ved Siden af Baad en, da
~ eg. 1 et tankeløst Øj eblik fik det dumme Indfald a t gr ibe fat
1 SId en af den for a t h æve mig op og kigge ind i den til no gle
a f de andre.

»Er du tosset, Drengl Du vælt er os jo . Væk fra Siden af
Baaden eller j eg slaar di g,« raabte Povl og kn yttede Hænderne.
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Hvad. skulde vi kunne, for vi maatte komme med ud

i Baaden?
Prøv, om du kan hu ske og besvare alle P ovls Spørgs

rnaal og Anvi sninger.

Og inden jeg fik F ingrene trukk et til mi g, var jeg blevet ramt
af Povls Næve, saa de endnu læn ge efter var helt »dode« .

)lAv, av , for Kattenl « skreg jeg. ,
»J a det har du godt al,« raabte Po vl, »du for tjen te a t Iaa

en ord:ntlig en 'paa »Kra mkisten«. Du kan jo tænke dig om
og hu ske, h vad jeg har sagt. Tror du maaske , det er Spøg at

ligge og kæntre her .«
J eg passede nu paa ikke a t lave flere F adæser. P ovl blev

sna r t »god« igen , og jeg glemte aldr ig senere, hv orl edes jeg
skulde forholde mi g, naar jeg bad ede fra Baad .

Helge og .Torgen r ej ser.

Hvis du skulde nævne mi g eet Ord, som rummer no get af
det dejligste, du kan tænke dig, mon du saa ikke vild e sige:

»Som merferien.«
Fri som Fuglen flyver du ud paa Eventyr og til man gfol-

di ge Oplevelser . Skolen er lu kket, Bøgern~ gemte og glemte .
Lærern e er selv .paa F arten for at sam le SIg Kræfter og godt
Humor, efter at de ba ls tyrige Unger et h elt Aar Igennem: h ar

sa t dem graa Haar i Hovedet.
J eg husker tydeligt , hvorl edes jeg altid længe i Forvejen

var fuld af de glades te F orventninger. Og jeg oplevede ogsaa

dejli ge F erier.
I de tre Sæsoner, da jeg »lærte til Frisvommer «, var jeg

bortrejst i den ene Sommerferi e, de to andre blev jeg. Begge
Dele var morsomt. Al rej se var herligt og al gaa til Svømning
ligeledes. Der var da -ri gtig Tid og Lejlighed Lil al lære en
Del, saa jeg kunde imponere Kammerat erne, naar de efter
F eri en kom tilbage for al forts ætte .

Svømmelæreren plejede alt id at samle de Elever, som skulde
rejse i F eri en, for a l give dem gode Ra ad og Formaninger m ed
paa Vejen.

»1 r ejser nu ud omkri ng i Landet,« sagde han, »og ska l
rig tig more jer og slaa jer løs. Men I maa dog vide, at det
ikke er det bare Spøg altsammen. I kommer vel a lle i Nær 
heden af Vandet, og de fleste af jer kommer til Stra nden. Den
varme Tid er nu rigtig .begyndt, og saa ved vi alle, hvorledes
den dan ske Strand kommer Lil at se ud et Par Maaneder , Et
Mylder af unge og garrnle tager den i Besiddelse for a t nyde d en
friske Luft og det h erlige, klare, salte Vand. Fra Morgen til
Aften er der et m ægtigt Liv. Der bades, der leges og pjankes;
man hviler sig og ligger og daser, og hel e Dagen er lutter Smil
og Glæde . Og om Aftenen, mens Stj ernern e blinker , toner der
ofte beta gend e Sang og Musik , ledsaget af det a ldrig hvilend e
Havs regelm æssige Brusen .

Men nu og da i Sommerens Løb vil h ele dette gla de, sorg fri
Li v pludselig gaa i Staa , omend kun for en kort Stund, Det
er Dødens Engel, som i el uan et Øjeblik er en fly.gtig Gæst ved
Stranden, og som med eet gør de glade Ans igter a lvorl ige og
forfæ rdede . Nogle har maaske h ørt et angs tfuld t Raab ud e
fra Havet, andre har muligvis set et Par Arme bli ve strakte i
Vejret derude. Men ingen har være t i Stand til at bringe Hj ælp ,
eller ogsaa er Hj ælpen kommet for sent.

Her tælles ikke Minuttern e, men Sekunderne.«
»Jeg haaber nu ikk e,« fort satte Læreren, »at nogen af jer

ska l blive Vidne til no get sørgeligt. Men skulde det ske, stoler
jeg pa a, at I vil vise jer som raske Drenge, der bringer Hj ælp,
saa godt I kan . Allermindst h aaber jeg, at nogen af jer selv
ska l komme noget til. I kan imidlertid ikke vær e for for-

5Ung dom m ens Svømmeb og.

Gode Raad og Formaninger.Sommerferie.

....
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sigtige . Og jeg vil derfor nu gen tage, hvad vi saa ofte har
talt om.

I husker nok, a t I ikke maa gaa i Vandet før ca. 1Y2 Time
efter et større Maaltid, Efter at anan har spist, er ens Legeme
jo ikke særlig skikket til -nogen større Anstrengelse.

Hvis I har Hovedpine eller i det hele ta get er »daar lige«,
skal I slet ikk e gaa i Vandet.

Derimod maa I gerne være varm e og svedige, m en blot ikke
forpustede og trætte.

Mergelgrau e og Mosehuller skal I sky som Pesten. Deres
stilles taaende Vand er lunkent paa Overfladen, men iøvri gt is
koldt. Og denne bratte Overgan g i Vandets Temperatur kan
virke saa ubehageligt og uhyggeligt, at man kun vanskeligt
eller endog slet ikke kan svømme . Desuden er Vandet grum
set, sna vset og ild elugtende af forr aadnende Planter og Dyr.
Og paa Bunden er der i Reglen flere Alen Dynd.

I Aaer og Søer kan i flere Tilfælde godt bades; m en un
dersøg først om hyggeligt, hvor dybt der er, 'og se efter, at der
ikke er Huller i Bund en eller findes Mudder. Og pas paa
Strømmen i Aaerne l

Gaa aldrig alene i Vandet I Skulde der ske et eller andet,
er I da overladt til j er egen Skæbne. Hvis I gaar i Vandet
sam men med Kammerat er , som I ikke kender nærmere, men
som siger, at de kan svømme, ska l I endelig ikke tro det ,
før I har set det.

Suøm aldr ig langt ud! I vil sikker t træffe Kammerater,
som pr aler m ed, hvor lan gt de tør svømme ud, og maaske gør
Nar ad jer, naar I, n aturligvis, ikke vil være med til saadanne
Taabeligheder . Bryd jer blot ikke om det . Den 'virkelige
Svøm mer og Sportsmand praler ikke af sin Færdighed og ind
lader sig ikke paa Uforsigtighed er , men smiler blot medlidend e
af de vigtige og stortalende.

Hvi s I endelig vil vide; hvor langt omtrent I svømmer, kan
I jo skridte et Stykke af paa Strandbredden og mærke det,
'f. Ek s. med nogle Sten, og saa svømme ' langs Bredden der 
udfor. ,

67

De lumske S trøm me gaa r man ge Steder ved vore Kyster
og kend es kun af Stedets Falle Fremmede lægger ikk e Mærke
til dem. Derfor, spørg jer for! Hvis I kommer ud i en saa dan
Strøm, er Stillingen yders t farlig. I svømmer niaaske udad
m ed Strømmen, og I synes, at »det er dog noget dej ligt Vand
al svømme i her , saa lel det gaar .« Men sna rt opdage r I, a t
I er kommet lan gt fra Land, og vender derfor om . Men hvad

Fig . 22. Somme rferie ved Stranden.

mærker I nu , til jeres store Forskrækkelse? Vandel er jo som
helt fora ndre t. Det gaar saa tungt, saa tung t for jer, og kun
et lille bitte Stykke eller kan ske slet intet kommer I frem ved
hvert Ta g - ja, driver m aaske endog videre .udad.

Det gælder nu om ikke at tabe Hovedet. Udmat jer ikke
ved at skrige og skraale eller fægte i Luften . Læg jer paa
Ryggen , spa r paa Kræftern e og svøm rolig t, del 'er den enes te
Redn in g. Og saa maa I haabe paa al bli ve bemærket fra Land .

I saadanne Tilfælde er det en Fordel at kunne Sidesvøm 
ning; saa »skærer« I jo bedre Vandet.

Maaske I ogsaa j visse Tilfælde kan træffe Lan d ved at

5*
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drive med Strømmen eller ved at svømme skraa t imod den ,
»krydse", hvilket sids te jo da a ltid er lettere, end a t svøm me
lige im od den.

Bliv aldrig s(la længe ude, at I kommer til al fry se og render
tænderklapr ende og rys tende om kri ng . Det er el uhyggeli gt
Syn , og del kan godt ende m ed en Lunge- eller Nyrebetændelse,
Gigt eller an det slemt. Naar Vejre t er varm t, kan I ellers godt
gaa i Vandet flere Gange om Dagen.

I maa ikke ligge og das e i So len; det er usundt og ska deligt.
T ag alt id Tov om Livet og skiftes til al gaa ud og til at

holde del, naar der er mindste Fare til Stede, og I ikke er al
deles kendt med Forholdene paa det Sted, hvor I gaar i Vandet. '
Men pas paa at gøre T ovet orden tlig fa st, saa det ikke sm utter
fra jer.

Duk aldrig en anden , eller gør jer sky ldige i andre ilde
anbragte Kaadheder.

Skrig aldrig op »for Sjov«: »Jeg druknerl jeg drukner!«
eller lignende . .J kender nok Hi stori en om F aarehyrden og
Ulven?

Pælemuslinger sidder ofte i store Mæn gder nede i Vandet
paa P æle, Trapper og lignende. De ka n skære væmm eligt. P as
paa dem.

Og saa til sids t 'Ønsker jeg jer alle en god Ferie og en lyk
kelig Rejse. Hvis nogen af j er skulde opleve noget, som er
værd a t fortæll e, m aa I endelig skr ive det til os, som skal blive
herhj emme.

F ar vel allesammen!« slu ttede nu Lær eren.
En af de F eri er, da jeg blev »h jemrne« paa Svømmes kolen,

var mine to bedste Kammerat er, J ørgen og Helge, bortrejst.
J ørgen var paa Landet paa F yn, og Helge var ovre ved Vester
havet paa flere Steder og til sid st helt opp e paa Skagen . De
oplevede begge noget, som de sikkert aldrig nogen Sinde vil
glemme. Men det kan du jo læse om i deres Breve.

Hvorfor maa du ikke bad e i Mergelgrave eller Moser?

Hvad skal du se efte r, for du bader i en Aa eller Sø?
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Hvorfor ma a du aldrig gaa alene ud?

Hvorfor m aa du ikk e svømme langt ud?

Hvad vil du gøre , hvis du kommer ud i Strømmen?

Hvilke Folk kend er Strø mforholdene?

Hvorn aa r skal du tage et T ov om Livet?

Hvorfor m aa du ikke dukke en ande n eller skrige op?

Dagligt Liv paa Badeanstalten.

Jeg ser en dru kn end e, - Vikingerne .

Fra tidlig om Morgenen og indtil Solnedga ng var der Liv
og Røre paa Badean stalten , særl ig da paa de meget varme Da ge,
naar selv de størs te »Vandskrækkere« følt e Tran g til at faa
en Dukkert.

Herude regere de Bademesteren , som sna rt blev alle ar tige
Dr enges gode Ven og Hj ælp er . Det var en rask Mand med »et
øje pa a hver Finger« , Han skulde jo passe paa Gæsterne baade
til Lands og til Vands . At han ogsaa var Mand for at kunne
springe ud og hjælp e en forulykket Badegæst i Land, havde
han da vist m ere end een Gang.

Og rent og ordentl igt var der all e Vegne baade paa Broerne
og i Baderummene.

Blot alle Bad emestre var som h an .
Af Badegæsterne va r der kun den mindste P art , som kunde

svømme ordentligt og derve d faa den rette F ornøjelse og det
fulde Udbytte af Bad et. .

Men alligevel var det' oplive nde at se ogsaa paa de øvrige
tidt og, ofte blegnæbbede, s tive, forslidte og af Dagens Strid og
Møje prægede Badegæster . Thi saasnart ,de var af Tøjet, var
det , ligesom Drengetidens Raskhed, Frejdighed og gode Humor
vaagnede op paany.

Komiske i deres Ubeh jælpsomhed var jo m an ge af dem,
naar de stod paa Trappen, »gradede" Vandet med T æerne og
fu gtede Brystet, før de oms ider efter lange, alvo rli ge Overvejel
ser vovede at humpe ud i Vandet, hvor de derpaa m ed Op -
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bydelse af en sidste Rest af gammel, nordisk Heltekraft forsøgte
a t tage en Dukkert. Men naar saa det var overstaaet, var Van
det jo heller slet ikke koldt mere; saa var det dejli gt.

I

Fig. 23. Vordende Frisvømmere ser paa deres Fa'r ude i Vandet.

Ikke sjældent saas ogsaa dumdrist ige og tankeløse Bad e
gæster, som kom farende og spra ng ud paa Hovedet i det lave
Bassin , hvorved de skrabede Ans igt og Bryst i uhyggelig Grad,
hvi s De da slap med del. Ell er, som svømmede ud ad og ikke
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i Tide tænkte paa at vende om og derfor maalle hentes hj em
med Anstaltens Baad, hvis der da va r blevet lagt Mærke til
dem, og de ikk e blev savnet og fundet - for sent.

Der var jo ogsaa man ge, som ansaa sig for at være Svøm 
mere, naar blot de kunde arbejde sig et Stykke frem igenn em
Vandet, pustende og stønnende og m ed stive, krampagtige Be- ·
vægelser . De vovede sig ofte uforsigtigt ud i »det dybe«, og
hvorl edes d et da i Reglen gik dem, skal jeg fort ælle dig et Eks
em pel paa. Saa ved du, hvorledes et Menn eske, som er ved
at drukne, som oftest bær er sig ad.

En Dag, da jeg nyli g havde været i Vandet og derefter stod
og spillede Bold med nogle Kammerater , kom en lill e Dreng
løbende og standsede brat vor Leg ved med angs tfuld Stemme
at raabe: »Der er en Mand, som er lige ved at drukne!«

Vi løb med det 'sam me ud paa Broen , hvor vi nu saa Bade
m esteren ile af Sted med den lange Stang, medens et Par re
solute Svømmere all erede var spru nget i Vandet for a t hj ælpe.

Et Stykke ud e i »det dyb e« saa vi den ulykk elige, som var
ved at drukne.

»Hjælp mig, jeg kan ikke mere,« stønn ede han . Raabe
kunde han ikke, forpu stet og træt , som h an var, men han ud
stødte nogle dumpe, halvkvalt e Lyde, stirrede rædselsslagen og
stif t frem for sig og fægtede krampagtigt med Armene.

»Læg Dem paa Ryggen og lad være at løfte Armene over
Vandet, ellers syn ker De jo h elt!« var der en, der raabte til
ham. Men den stakkels Mand var som døv.

Nu slugte han en Slurk Vand, sank læn gere ned og var
lige ved at gaa helt under, da Bademesterens lange Stang
naaede ham, og Svømmerne ogsaa sam tidig var lige ved ham.

Ved fælles Anstren gelser kom han derefter snar t paa det
tørre og fik sundet sig lidt.

»Hvad Pokker vilde De ud i »det dybe« efter , naar De ikke
kan svømme," udbrød Bademesteren. »Tr or De maa ske ikke,
vi har andet at bestille h er end at fisk e Torsk op.«

»Jeg tro ede, jeg kunde svømme lidt,« svarede Manden spag 
færdigt.
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»J a, navnlig lidt ,« sagde Bademesteren. »Naa, men kom
nu her, saa skal De faa en lill e Dram ovenpaa den Forskræk- .
kelse, og se De saa hellere a t faa lært at svømme ordentligt, .eller
ogsaa h old Dem til, hvor De kan bunde.«

Det hele havde kun staaet paa et Øjeblik, og mine Kam
merater og jeg havde Iaaet et levende Indtryk af, med hvilken
Hurtighed det gælder om at optræde under saa da nne Forhold.

Fig. 24. »Vikingesvømning«. Det hvide, som ses, er Sne.

Vinterbadning. Naa r Sommeren var forbi , blev' Badean
stalten lukket.
. , Der findes dog ogsaa Bad ean stalter, hvor man kan bad e
hele Aaret, hvilket nogle Menn esker ,sætte r Pris paa. Det er
de saaka ldte »Vikinger« . De svø rnrnø r naturligvis i Alm in 
delighed kun ganske kort, ja;' nøjes ssomoftest med at tage en
Dukkert og et Pai Svømmetag. Desuden har de ofte til deres
Raadighed en mindre Gymnastiksal og endvidere gode, varme
Lokaler til Omklædning, for at de ikke skal komme til at fryse
før og efter den kolde Omgang.
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De finder det kolde Bad yders t forfriskend e og hærdende,
og at der ogsaa er m an ge raske Folk iblandt dem er da sikker t
nok. Men naturligvis ska l man begynde paa Vinterbadning
med en vis Forsi gtighed.

Hvilke forskelli ge Slags Bad egæster kender du ?

Hører du selv til Svømmern e 'eller til - de andre? 1'fJ~
Hvad lærte jeg ved at se paa den druknende Badegæst'!

Brev fra Jørgen fra Landet paa Fyn.

Nogen Tid efter Sommerferiens Begyndelse
kom del' Breu fra Jorgen , som skre v:

Kære Kammerater!
J eg har i Da g set noget, som jeg aldrig vil glem me, og hvis

I havde set det, vilde I ogsaa have gjort stor e ø jne.
Tæt herved, ' hvor jeg holder F erie, er der en Soldaterlejr.

At nu meni ge Sold ater ska l gøre Honnør for Officerer og andre
Befalingsmænd, ja, det er da naturligt , og det ved vi jo nok.
Men vil I tænke jer! J eg har i Dag set alle Officererne og Un
der officerern e .ved en hel Bataillon gøre Honnør og h ele Ba
taillonen pr æsentere Gevær - altsa mmen til Ære for en meni g
Soidat.

Ja, j eg kan godt se paa jeres Ansigter , at I ikke rigtig vil
tro mi g. Men det bliv er I alligevel nødt til , enten ·1 vil eller ej .
For det er nemlig sandt, og det kommer ogsaa til a t sta a i
Avisen.

»Hvad var da det for en Soldat , som blev hædret saaledes?«
spør ger I naturligvis .

Ja, Soldaten var en gan ske almindelig Soldat, saadan at
se til i alt Fald. Men. h an havde udført en ikk e helt alminde
lig B edrift. Han havde nemli g under de størs te Vanskeligheder



74

og Farer reddet en Kammerat fra at omkomme nede i Dyndet
paa Bunden af en dyb Mergelgrav .

Et saa da nt lumskt Vandhul findes nemlig tæt herved . Det
brugtes Især tidligere baade af Børn og Voksne til a t svønu ne
og bade i. Men nu har dog F olk, i alt Fald her paa denne
Egn, indset, hvor farligt det er a t bade et saadant Sted.

I kan nu ellers tro, at j eg tit i denne Varme misunder jer,
som kan springe ud i Bølgern e og ta ge jer en ord entlig »Sva 
ler". Her har vi foruden Mergelgraven kun et Gadekær , og det
er saamænd meget godt af et Gadekær at være. Der er hverken
Dynd eller slemme Huller i det, ej heller skarpe Sten eller Søm;
heller ikk e døde Katte, Hunde eller »Andemad«, altsaa et ret
enesta aende Gadekær. Og jeg har da ogsaa sammen m ed nogle
andre Drenge her fra Landsbyen et Par Gange taget mig en
lil le »Afkøler« i det.

Der er en Mil til Stranden herfra, og naar man cykler , er
det jo in gen Vej. Alene tager jeg dog selvfølgelig ikk e dertil,
og det er ikk e let a t faa andre med, da her er m eget faa, som
kan svømme blot nogenlunde godt. Hvor skulde de ogsaa kunne
det fra? Her er jo in gen til at lære dem det.

Naa, men jeg _snakker nok. Det var jo Sold aten og Mer 
gelgraven, jeg skulde fortæIle jer noget om . Nu kommer det.

Det var i Begyndelsen af Juli, at en Soldat - ikk e den
»rigtige«, men en anden altsaa - var gaae t ned til Mergelgra
ven for a t vas ke sine Fødd er . I Graven laa der en Flaade, som
var forankret til en P æl. Soldaten anbragte sig paa Flaaden
og begyndte at skru bbe »Undersaatterne«. Allerbedst som han
var i Færd hermed, gik imidlertid Forankringen i Stykker,
Flaaden kæntrede og sank, og Soldaten . styrtede hov edkulds i
Vandet.

P aa det Sted, hvor han faldt i, er Vandet to Meter dybt,
men da Bunden skraaner stærkt, skal man ikk e ret langt ud,
fØl: det snart bliver meget dybere. Paa Bunden er der et tykt
Lag Mudder .

Da Soldaten ikk e kunde svømme, kan I nok tænke jer, at
han var ilde fare n, og at gode Raad var dyre. Han spræ llede
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og pjaskede for at holde sig oppe, men drev blot læn gere og
læn gere ud ad og var snart en 12-15 Meter fr a Bredden.

En Tj enestekarl stod og var Vidne til , hvad der foregik,
og raabte højt for at h idka lde Hj ælp. Selv havde han nemlig
en syg og ubrugelig Arm og kunde derfor ikke hjælpe.

Tilfældigvis kom nu lidt efter den »r igtige« Solda t forbi.
Han saa den uh eldi ge Kammerat ligge ud e i Gra ven, lige paa
Nippet til at drukne.

Fig. 25. Jørgen ta'r sig en lille »Alkøler« i Gadekæret.

Han sprang straks ud og svømme de hen im od den forul yk 
kede, som nu imidlertid helt forsvandt under Vandets Over
flade. Dog, nede i Vandet kunde Redningsm anden skimte hans
Hoved, og han dykkede derned og fik ogsaa Tag i ham. Men
den druknende klamrede sig fas t til ham, saa at de begge sank
dyb ere ned . Den forulykkede fik Benene i Mudderet og tabte
nu Bevidstheden, Redningsmanden havde imidlertid gjort sig
fri, idet han ved et kraftigt Greb under Hagen havde, tvunget
den andens Hoved stærkt tilbage og derved faa et ham til at
slippe Taget. Han greb ham nu i Frakkekraven, og ved at
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holde fast i den fik han den bevid stlø se bragt op og slæbt i
Land. Og h er kom han ret hurtigt til sig selv igen.

Paa Grund af denn e Bedrift var Sold aten af Kon gen blevet
belønnet med Redningsmedaillen . I Dag fik han den saa over 
rakt. Og jeg ska l love for, at det foregik paa en fin Maad e,
Selv havde h an faaet en flunkend e ny Uniform foræret, og alle
Mand i Bataillonen var i stiveste Puds.

Da nu hele Bataillonen med Musikkorps og F ane var stillet
op, traadte Chefen fr em og holdt en smuk Tal e om det Mod og
den Raskhed, som Soldat en havde la gt for Da gen . Han hæf
tede derpaa Medaillen paa hans Bryst og udbra gte et Leve for
ham. Kammerat~rne og Befalingsmændene ra abte tr e Gange
Hurra, og der var F ynd og Klem i de Raab . De syntes natur
ligvis all esammen, at var der nogen , som havde fortj ent at faa
et ~ ord entligt Hurra, saa var det netop en saadan Kammerat ,
som ikke havde været bange for at vove sit eget Liv for at redd e
en-andens .

Derefter m arscherede h ele Bat aillonen, med Chefen til Hest
i Spidsen, forbi Soldat en. Offi cerern e sænkede deres Sabler for
Dagens Helt , som stod stru nk med Haanden ved Hu en og Me
daillen paa Brystet.

I kan tro, det var flot a t se, og jeg synes , det er morsomt
at tænke sig, a t der ved en saadan Lejlighed bliver gjort saa
me gen Stad s af en dygtig og m odig Svømm er.

Jeg bliver ikk e h er h ele F erien , hvo r godt jeg end har det.
For jeg længes saadan efter at komme til at svømme igen . I
ser mi g derfor nok snart en skønn e Da g.

Helge har endnu ikke skrevet til mi g, den Dovenlas, skøn t
ha~ lovede det den Da g, vi rejste. . J eg ved derfor ikke, hvor
h~n for Tiden ligger og pladsker rundt.
. En venli g Hilsen til alle Kammerat ern e paa Svømmes kolen

fra
J ørgen.

,..---
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Brev fra Helge oppe paa Skagen.

Et Par Dage efter kom del' Brev {ra H elge
h elt opp e [ra Sk aqen . Han skrev :

Kære SvømmekammeraterI
Je g tumler mi g hv er Da g i de mægti ge Sandklitter og i Ve

sterhavets Bølger. I .kan tro, det er herli gt. Her er den fine ste
Sandbund, der bliver som et Spejl, naar Bølgern e slaar hen
over den og atter trækk er sig tilbage. Og Vandet er saa salt,
at det li gefrem bider i en de førs te Gan ge. Det er en dejlig for 
friskende Fornemmelse.

Men jeg savner r igtignok mine Udspring pa a Hovedet, som
jeg holdt saa meget af , selvom de ikke altid var lige vellyk
kede. Det er der jo slet ikke Tale om h er, hvor vi alle maa
vade ud . De fl este nøj es med at lade Bølgerne bruse over sig,
og m an skal jo ogsaa være m eget forsigtig og ikke svømme
ret langt ud . Men det gælder skam om at kunne svømme godt,
thi man bliver let slaaet omkuld, løftet op og tumlet rundt af
Bølgern e, og saa ser det galt ud 1 01' den , som ikke Iorstaar at
klare sig . Thi »Vesler vovvov« er ikke til at spøge med.

Je g har set Havet i Oprør, skumm ende som af Raseri og
buldrende med m ægtige Dønninger, saa alle Badegæsterne som
forskræmte Kyllinger krøb i Ly inden Døre eller ba g Sand
klitterne.

Saa hænder det jo, at der er F olk i Havsnød, og at Red
ningsba ad en maa gaa ud. Og uforfærdede vover Rednings
mændene mangen en voldsom Dyst med det vildene Hav. Man ge
Menneskers Liv er blevet reddet af dem, men mange er jo ogsaa
blevet »derude",

Den størs te og mest berømte Redningshelt . h eroppe hed
La rs Kruse. P aa hans smukke Gravsten henne paa den tem 
melig nøgne og sandede Kirkegaard staar følgende V ers:

Om Revlen s Brus forstummed', saa mæler denne Sten,
her bleges under Klittens Sand en modig Sømands Ben;
men Skagens Rev og Revler erkender deres Pligt
og synger om Lar s Kruses Livet h øjlydt Heltedigt .
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Redningsmænd ene og Fi skern e i det hele taget er naturlig
vis ofte ud sat for al falde i Vandel, og saa gælder det som oftest
Livet, om de kan svømme eller ej.

Naar der er stærk Bølgegan g, er det ikke raadeligt a l gaa
ud a l bade, og mange Steder paa Vestkyst en er det ikke till adt
at gaa i Vandet undtagen med et Tov om Livet. l Gaar, da

, det blæste en Del, var det nær gaaet galt for en mindre Dr eng.
Han kunde ikk e klare sig, og jeg maatte .ud med Tøjet paa for

Fig. 26. Helge boltrer sig i Vesterhavets Bølger.

a t hjælp e ham. Del var ikke saa helt let, men det gik dog.
Han var bevidstløs en Tid . J eg ska l fort æll er jer n oget mere,
naar jeg kommer hj em. Saa ska l l ogsaa faa nogle Bill eder
a t se h er oppe fra . Nu fa ar l ikke m ere denne Gan g. J eg
skal for Resten ogsaa have skreve t til J ørgen.

Venli g Hilsen til jer a lle, til Svømmelær eren og til Bade
mesteren fra

»Hør, ved l hvad,« sagde Svømmelæreren, som ogsaa læste
Brevet , »jeg er sikker paa , at Helge har været i stor F ar e der
oppe. Naar han skriver, a t han har vær et ud e med Tøjet paa
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efter en Dreng, og at del ikke var helt let, ja , saa er jeg ganske
vis paa, at han har haft et drøjt Styk ke Arb ejde for . Thi
vi har jo alle set, at selv naar Hel ge øvede Bjergning herude
i den værste Søgang, plejede han aldrig a t sige, at det var
svært, før han var lige ved at gaa under. Gud ved, hvad det
dog er, han har været m ed til deroppepaa Skagen . Men det
»rykker« han saamænd ikk e ud m ed, før vi r igtig begynder at
»pumpe« ham, naar han er kommet hj em efter Fericn .«

Det gik imidlertid anderledes, end ba ad e Læreren og vi
andre havde tænkt.

Helge viser sig som en Helt paa Skagen.

Da Svømmelæreren kom den næste Da g, kunde vi se paa
hans Ansi gt, at der var noget i Gære. Han kaldte paa os all e
sammen, trak en Avis op af Lommen og sagde: »Nu skal l
bare høre, hvad jeg har fundet i Avisen i Dag.«

Han læste derpaa følgende op for os:

En lill e Helt.

Skagen, den 2. August.

Und er en ret kraftig Blæsl i Dag var en af Badegæs terne,
en Direktør fra Aarhus, saa uf orsigtig al gaa i Vande t tillige
med sin Frue og der es lO-aari ge Søn . Medens Fruen h oldt sig
ganske tæt ved Land, da hun slet ikke kunde svømme, vovede
derimod Direktøren og Sønn en sig noget læn gere ud for ri gti g
at »nyde« Bølgeslaget. Men h erude mistede Dr engen flere Gan ge
Fodfæstet, og da han ikk e kunde svømme synderlig t, blev han
snart fortumlet, slug te Vand og blev af Bølgerne slaaet et godt
Stykke bort fra Faderen.

Denne var snart klar over Situationens F arlighed og for 
søgte af al Kraft at komme sin Dreng til Hj ælp, m en det var
meget svær t for ham, da han ikke selv var nogen god Svømmer.

d
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Han raabte nu til sin Hustru, at det var galt fat med Dr en
gen, og hun skreg straks op med al en Mo'rs Angst og F ortviv-

lelse i Stemmen.
De første som h ørte Skrigene, var nogle Drenge, som til -

fældigvis opl;oldt sig i Klitterne i Nærheden. De kom hastig~
løbende til , og en af dem spra ng straks med T øjet paa ud l

Vandet og arbejdede sig, først vadende og derefter svømmende

Fig. 27. I Bølgerne.

i den voldsonu ne Bølgegang, ud i Nærheden af den ulykkeli ge
Dr eng, som nu tilsyneladende bevidstlø s dr ev hid og did , me
dens F aderen var segnefærdig af Anstrengelse. .

Det lykkedes den fremmede Dreng at komme helt ud til
den forulykkede og at gr ibe fat i ham, og han begyndte stra ks
at bj erge ham indad . Det gik langsomt i de mægtige Søer, m en
den lille Redningsmand gav ikke fortabt.

Der var imidlertid kommer flere andre Person er til Stede .
Et P ar voksne , dygti ge Svømmere spra ng nu ud for a t hj ælp :
Lil med Bjergningen det sidste Stykke, og snart kom de alle I

Land.
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Direktørens Søn var bevidstløs, og han vilde sikker t være
druknet, hvis ikke den anden Dreng saa r esolut havde vovet sig
ud, greb et ham, holdt ham opp e og bjerget ham et godt Stykke
indad. Efter nogen Tids omhyggelig Behandling kom han til
sig selv igen.

Den lille Helt var naturligvis dødsenstræt efter det besvær
lige og livsfarlige Arbejde, han havde udført; men efter at han
havde fa aet skiftet Tøj og sundet sig lidt, boltrede han sig atter
i Klitterne sammen med sine Kammerater.

De taknemmelige Forældre ved ikke alt det gode, de skal
gøre for deres lille Søns Redningsmand. Han vil sikkert ogsaa
blive indstillet til at faa en Belønning af Kongen, som netop
for Tiden er h eroppe. Kongen er jo selv en rask Sportsmand
og glæder sig derfor desto mere over enh ver veludført Bedrift.
Og mangen en rask Dreng har han rost og trykket i Haanden.

Den kække Dreng er 13 Aar gammel, hedder Helge Peter
sen og er fr a København. -

»Men det er jo Helge .... det er Helge,« udbrød vi nu, da
vi tilsidst hør te' Navnet. Vi var fuldstændig overvældede af
Sindsbevægelse og Glæde. Vi tænkte paa den store F are; vor
gode Kammerat havde været i, og glædede os samtidig over ,
at h an havde vist sig som en rigtig Dreng.

Læreren sagde nu tilsidsti . »Gudskelov, at Hel ge var blevet
godt øvet i Li vredning, inden han rejste. Ellers havde han
ikke kunnet klar e den Historie.«

Den store Kapsvømning.
Helge deltager i den .

E~ af vore størs te Fornøjelser hver Sommer var at komme
ud at se paa Kapsvømning. Jo dygtigere vi selv blev til at
svømme, desto bedre for stod vi jo ogsa a at bruge øjnene og
lære noget ved at se paa de dygtigste Svømmere.

.

Ungdom me n s Svømmeb og. 6

d



· J eg. husker særl ig een slor Kapsvømning, i hvilken nogle
af .Udlandets bedste Svømmere og Svømmersker deltog. Naar
d~nn~ store Opvisning alt id staar for mig i en særligGlans,
~r det ;: for di - Helge, ,,·Svønimeskolens bedst e Elev og Pryd', ved
den Lejlighed ' for første Gang-'slm lde deltage' i en . ri gti g Kap-

svøm ning . , , .. ,
Del var Afta len, at mange af Kammeraterne Sk~l.lqe. ud at

se paa ham, F a'r :og Mo'r ,vilde ogsaamed. ja~ og hvem tror
du, der ogsaa havde besluttet at tage med? - '- Onkel Tyksenl

.Du husker m aaske, a t 'Onkel af bare Forsk rækkelse k un
een Gap g i sit -Liv ha vde været i Vandet, og at han h avde ~ag~
til F a' r og Mo'r , at min Søster og jeg ogsaa n ok ,snar l vilde
blive kede ~f , at lære a l' svømm e. Han havde nu for længst ~il

sin sto~e F~l:bavsel~e indset, ~t det va~' gaaet h elt anderledes,
ogat vi, y~r ko~et t~l a l holde m~ry og mere af Svømning,

, »Jeg kan ikke faa Imlt gam le Hoved, hvordan det er gaaet
til ,« sagde han, »men der tales og ,skr ives nu om Stunder saa
meget om Svømning, saa jeg er ligefrem blevet nysgerrig. efter
at se, hvorledes det gaa r for sig. Derfor har- jeg -s.a t mig Ior,
~t' jeg-vil:m ed jer 'ud at 'se paa Kapsvømning.« ·
" . Ensmuk Søndag Eftermidda g var det, da vi begav os af
Sted : -Snart viste eri uafbrudt, lang, b ølgend e -Strøm af ,Men
nesker os, hvor d en -store Begivenhed skulde 'foregaa . Strø m ":
men forsvandt efterhaanden ind i et stor t Bygningskompleks,
som laa et Stykk e ude -i 'Vandet. H ercvarvBadeans ta lt og et
stor t OpV'isningsbassin, rundt -omkring ' hvilket der var Plads
Lil flere Tusinde Tilskuere.

Da vi kom, var der alle rede næsten besat , og Folk blev ved

a l træn ge ind.
Et Musikkorp s underholdt fore løbig alle de søndagsgla de,

forventningsfulde Tilskuel~e. D~ : Iorskellige Na tioners Flag
smæ ldede for en let briset Vind og bidrog til a t kaste et festligt
P ræ g 'over .d~t hele. , :, '
':", , ra nker TY~\;$e~ var', ~om, l~msl~~~t ~f F~~';~avs~l~e: : F ørst
';d lci'e h an næppe tro sine egne øjne, da han saa de man~e Men~;

l) esker , som skulde »til 'Sw;jnirir~g«(,' _Og 'da h an nu saa det
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store Badeanlæg og sammenlig ne de det med det simple Bræd
deskur, hvorfra han i sin grønne Ungdom var blevet h evet ud
i Vandet, m aatte han ligesom J eppe paa Bjerget spø rge sig
selv : »Drømmer jeg, eller er jeg vaagen?"

Men een stor Overraskelse til fik han netop nu , Thi hvad
var det Ior et Røre, der bl ev lige med eet? Alle rejste sig, og
alles ø jne rettedes m od eet bes tem t Punkt. Nu saa vi, hvad '

Fig. 28. Kongen, Dronningen og Kronprinsen tillige med Tusinder af Tilskuere.

det va r . Det var Kongen , Dronningen og Kr onprinsen, som kom
for al se paa de raske Svømmere.

»Ja, nu kan jeg ri gtignok indse, at Tiden er løbet fra
mig,« udbrød Onkel. »Det vilde jeg dog have forsvoret, at
j eg nogensinde skulde komme til at se paa Svømning tillige
med en Forsamling paa mange Tusinder med Kongen og Dron
ningen i Spidsen.«

»J a, Onkel,« sagde F a'r, »det gælder orn a t følge m ed Ti
den. Det varer ikke længe, før det blandt oplyste Mennesker
anses for at høre med til . »almindelig Dannelse« at kunne
svømme, saaledes som det var Tilfældet hos de gam le Grækere,

" .~ '
G*



Romere og Nordboere . Og det er da ogsaa glædeligt a t tænke
sig, a t Svømning, denne de gamle, raske, haardføre Nordboeres
yndede Idræt, alter er kommet til Æ re og Værdighed og dyrkes
saa ivri gt af de un ge. Og ved du hvad! J eg synes nu i det-
hele taget ikk e, at m an nu om Stunder ser nær saa mange
blegnæbbede, rundryggede og klodsede unge Mennesker som
i tidligere Tider.«

Fig. 29. Damerne starter.

»Næ, saa mæ nd,« svar ede Onkel, »vd to var da ialL Fald ikke
for kønne i vores unge Dage, for slet ikk e at tale om nu. Og
det kan gerne være, at vi havde haft udmærket godt af a t blive
stroppet ordentligt op baade m ed Svømning og an den Idræt ,
saaledes som de fleste unge jo bliver det nu ."

Imidlertid begyndte Svømmern e at tiltrækk e sig Opmærk
somheden . Langs Bassinet gik nogle af dem til deres bestemte
Pladser, hvorfra de skulde starte. For at Publikum kunde
kende dem, havde de forskelligt farvede Hu er paa.

Dommeren, Starteren og Tidtageren stod parat. Nu lød

.I
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Kommandoen »Spri ng «, og ud plumpede en lang Række Piger,
som straks ved deres Udspri ng kaldte Munterh eden fr em . Naar
du ser paa Bill edet af dem, vil du sagtens Iorstaa, hvorfor vi
lo. De kom jo ikke alle li ge kønt i Vandet. Wig. 16.)

Et af Hovedløbene var en Svømning paa 500 Meter for
Herrer. Det skulde nu til at begynde. Spændingen blandt Til
skuerne Viar stor , da flere af de danske Mestersvømmere h er
skulde kæmpe med Udlændingene. En stor fin Præmie i Sølv
var, foruden Æren, Sejre ns Løn.

. Nu sprang Svømmern e ud, og de første 50 Meter holdt de
sig omtrent paa Linie, m en derefter sakkede snart en og snar t
en anden agterud . (Fig. 37.) Da de havde svømmet nogle
Hundr ede Meter, var der to , som laa i Spidsen , en dansk og en
fremmed. Det var klart, at Kampen vilde komme til at staa
mellem dem. De svømme de begge roligt og lige, holdende sig
stadig ud for hinanden. Efter den sidste Vending begyndte '
Slutspurten, som blev yders t voldsom og spænden de/o Til
skuerne stod paa Tæer og sprang op paa Bænkene for at faa
set, hvem der først me d Haanden rørte Land. Dommeren stod
med ans pændt Opmærksomhed.

»Et ! - - - To! « raabte h an nu, og et m ægtig.t Bifald
hilste Resultatet. Danskeren h avd e vundet omend kun med

nogle fa a Sekunder .
Ellers gik det ikk e vore egne Svømmere saa godt. Udlæn

dingene hjemførte mange Sejre og de fleste P ræmier , og der es
glimre nde Svømning henrev atter ' og atter Tilsku erne til Be

gejstr ing.
Der vistes nu Rygsvømning med Overtag, hvor Deltagerne

jo sad nede i Vandet, naar de skul de starte .
Der ful gte derpaa et Løb for de bedste af Damerne (Fig. 29),

og de danske Svømmersker klarede sig hæderligt. Man ge af dem
svømmede den nyd eligste Brystsvømning, som tænkes kunde.

Et pludseligt »Uheld« skete lige derefter . Et Par ældre
Damer h vin ede op, og der blev Uro hist og h er. Hvad var
sket? Jo , en velklædt Herr e, der var kommet spadserende lan gs
Bassinet, var snublet og med Raabet »Hjælp l« styrte t paa Ho -
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Fig . 31. En Dansker, Sv. Sørensen, i Udspring .
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vedet ud i Vandet. Damern e raabte, hvorfor dog ingen af
Svømmern e sprang ud for at hj ælpe ham. Onk el Tyksen saa
ogsaa meget betænkelig ud, og da der i' det sam me lød et nyt
Raab om Hj ælp fra en, som faldt i Vandet ovre paa den mod
sa tte Side, rejste han sig bestyrtet op »Nej, det er dog for
galt,« udbrød han, »ska l Folk virkelig kunne ligge og drukne
ved en Svømmeopvisning.«

»Ja, men saa spring De dog ud, Menneske, og vis Dem som
en Mand," raabte en af Damerne.

»Jeg kan ikke svømme,« svarede Onkel, som var kommet
i en slem Knibe.

»Nu kommer der nogen til Hj ælp - endelig !« lød det i
det samme fra Damern e. De havde netop faaet øje paa to
Svømmere, som var sprunge t ud med Tøjet paa og af alle Liv
sens Kræfter svømmede hen imod de to »foru lykkede«.

Først nu gik der omsid er et Lys op for Dam ern e og Onkel.
Det hele var jo ikke andet end »Spøg«. Det var Bjergning, som
vistes, og det gjaldt orn, hvem der først kunde bj erge den
»druknende« til Land.

Mine Kammerater og jeg, som selvfølgelig stra ks havde
forstaaet, hvad Meningen var, havde ligesom flere andre Til 
skuere lumskeligt siddet og godtet os over Onkels og Damern es '
Bestyrtelse.

Vore Tanker var ellers m est hos Helge. Hvorledes vilde
det vel gaa ham? Mon han vilde vinde eller tabe? Naa, selv
om han skulde tabe, vidste vi d a, at han ikke derfor vilde
hæn ge m ed Næbbet, men blot bide Tænderne samm en og an
strenge sig yder ligere for før eller senere at bringe Sejren hj em.
Men hvi s han nu vandt? J a, hvis han vandt. Hvor skulde vi
juble og klappe.

Endelig kom det Løb, hvor han skulde være med. Vi hørte
nogle Voksne , som sad Ned Siden af os, sige: »Aah, det er ikke
andet end nogle Rollinger, som ska l svømme nu, « og saa kig
gede de videre i Programmet for at se, naar Udspringene skulde
Ioregaa. 'Vi følte os ordentlig fornærmede pa a Helges og egne
Vegne.

/
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Fig. 32. . .. og Damerne var ikke de mindst modige,
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Nu stod han imidl ertid pa a Broen i sin nye Svømmedragt
sammen med fem andre, som alle var større end han. Han bøj
ede sig langt for over med frems tra kte Arme; han var parat til
Dysten.

»Er Tidtageren klar?" spurgte Starteren højt. Og hen
vendt til Svømmerne raabte han: »Er Svømmerne færdige? ..
.... spri ng l«

»Næ, sikken et Udspri ng, h an tc g,« udbr ød flere af os,

Fig.. 33. Lultrejsen er omtrent endt. Se, hvor hun holder Kroppen smukt strakt.

da vi saa Helge springe strakt og temmelig fladt saa langt ud
som muligt, »han huggede ska m all erede de to i Udspringet.«

»J a, og vil I se, nu h ar h an min Sandten ogsaa halet den
tr edj e,« bemærkede en Kammerat lige efter.

Vi saa , at Helge var kommet forbi de tre af Svømmerne,
var omtrent paa Linie med den fj erde, men temmelig langt bag
efter den femte.

»Ta' ham, ta' ham, Hel ge,« raabte vi, og nu tog han skam
ogsaa den fjerde.

Den femte derimod, en m eget ældre og større Dreng, Iaa
imidlertid stadig forrest.
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Nu begyndte m an ge andre af Tilskuerne a t more sig over
»Rollingerne«.

»Nej, se dog deri lill e, hvor han kil er paa , det er sandelig
en Svend med F u t i ; det var Sjov, -hvis han kunde slaa den
store," var der en, som sagde.

Helge kom ogsaa mere og mere ind paa L ivet af den store,
som aa benbart ikke var nær saa udholdend e. Men nu lød
Dommerens· korte bestemte »Et l - Tol « lige efter hinanden. -

Fig. 34. Vandpolo. Maalvogteren klarer et Skud paa Maal.

Helge var blevet Nummer to, kun et Sekund efter den store
Dr eng. Vi klappede ordentligt, for vi syntes allige vel, det var
flot gjor t, og det syntes Tilsku erne da ogsaa .

Id et Helge gik op af Van det, m ønstredes h an af den ra nke,
Iirskaarne Dommers skarpe Blik. »Hvem var den lille ivrige
Kr ab at, som nær var blevet Nummer eet? .Jeg synes ikke, h an
har vær et med før. Kend er De. h am?« spurgte Dommeren nu
Starteren.

Denne, som i Aarenes Løb havde set paa utallige Svøm
m ere og forstod at bedømme dem, svarede nu Dommeren : »Nej,
jeg har heller ikke set den Dreng før herude, men det ser ud



Fig. 35. Mestersvømmeren H. Saxtorph,
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til at vær e en Fyr m ed Krummer i, og han svømmede godt.
Det er ikke umuligt , a l der slikker en Mestersvømmer i harn .«

»Ja,« bemærkede Domm eren , »kunde vi bar e faa m an ge
af den Slags Drenge, saa skulde Dan skerne snar t svømme Ud
lændingene sønder og sammen .«

»Ja, især da, hvi s 'vi lillige fik nogle store Svømmehaller,
ligesom de har i Udlandet, saa vi ogsaa kunde svømme h ele
Aaret rundt. Det er sørgeligt a t tænke sig, at en By som Kø
benh avn vil være bekendt a l være saa langt tilbage i den Ret
ning,« svarede Starteren .

»Forh indr ingssvøm ning« (Fig. 30), som nu vistes, var me
get morsomt. Deltagerne skulde snar t svømme igennem , snar t
over og snart under en eller anden Forhindring i Vandet. Og
det gav Anl edning til m ange for Svømmerne drilagtige og for
Tilskuern e morsomme Overraskelser.

»Kunstsuemninq", der fr embyd er et saa stort F ell for gode
»Flyderes« Opfindsomhed, vakte ogsaa me get Bifald.

Noget af det smukkeste var endnu tilbage, nemlig Udsprin 
gene. Hvad der her fremvistes var ofte r ene Kun stværker ,
frembragte ved Svømmern es Dristi ghed, Behændighed og Skøn 
h edssans.

Den første Springer k om sejlende gennem Luften i et stil 
fuldt Svanhop (Fig. 17 og 32) fra en Højd e af 10 Meter. Arme ne
war strakte ud til Siderne, Ryggen sva jet og Hovedet bagud 
bøjet , Benene strakte og samlede . Et lill e Stykke fra Over
fladen førte h an Arme ne frem foran Hovedet , og som en Pil
ska r han til sidst gennem Vandets Overflade. Der fulg te nu
man ge andre efter, 'og der va r Øjeblikke, hvor det form elig
»regnede« ned med Udspring . Alle mulige Saltomort aler vistes .
Og Damern e var in genlu nd e de mindst dristi ge eller behændige.

Vandpolo (Fig. 34) vis tes tilsidst. Hvis du kend er lidt til
F odbold, kan du ogsaa straks Iorslaa Vandpolo. p er er syv Del
tagere paa hvert Parti, og det gælder om ligesom ved F odbold
at spille godt sammen og al »dække« Modspillern e.

Efter at Kon gen havde hilst paa de dygti gsle Svømmere
og Svømmersker, begyndte a lle de mange Menn esker efter 
liaanden at ta ge bort.
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»Ja,« udbrød Onkel, idet vi nu gik, »hvis jeg ikk e havde
været saa g'ammel og stivbenet, som 'jeg er , vilde jeg min Sand
ten pr øve at lære at svømme endnu en Gang. For det ser skam
ud til at være m orsomt. J eg"wilde gerne være un g igen, blot
for at faa lært at svømme .«

»Oh, I lykkelige, som har lært at bollre jer saa raskt og
muntert i Vandet,« tilføjede han, h envendt til mine Kamme
rater og mig.

En dansk Mestersvømmer og en dansk
Mestersvømmerske.

Der er et ganunelL Ord , som siger , a t »Rom blev ikke by g
get pa a een Dag.« Det kan ogsaa anvend es, naar Talen er
om at blive Mestersvøm
mer . Dette bliver man
ikke hverken paa een
Dag eller eet Aar. Nej,
forud en gode Anlæg skal
der megen Øvelse, Ud
holdenhed og Flid til.
Men hvor maa det ikke
ogsaa væ re morsomt a l
na a frem i første Hække.
Den Svømmer, som for
m aar at gøre sig gælde n
de ved de store Sports
stævne r, hvor al Ver
dens Ungdom mød es,
han vinder ikke blot Hæ
der og Ære for sig selv,
men ogsaa for det Land
han tilhører.

Vi har haft og har
flere ' gode Svømmere,
men endnu kan vi dog
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ikke hamle op med mange andre Lande, skøn t vi jo herhjemme
har Vande t lige »uden for Døren «. Interessen for Svømning
er nemlig der endnu m eget s tørre end ho s os. Desuden findes
der i Udlandet, sær lig i England, Tyskland, Ameri ka og Sve-

Fig. 36. Meslersvømmersken Fru E.~Sødring. t. Kanneworll.

rige en Mængde Svømmehaller , hvor man kan svøm me hele
Aar et og derved holde sig i 0velse. Vi sta ar saaledes i den
Retning paa et me get lavt Standpunkt, hvilket ikke er smig

Ilende for os.
Den her afbildede Svømmer, H . Saxtorph, har været og er

endnu en af vore bedste Svømmere. Han har svømmet 100
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Meter pa a c. 1X Min ., .500 M. paa c. 8 Min . og 1500 Meter paa
c. 28 Min . Der findes dog yngre Svømmere, som svømmer
endnu hurtigere.

Mestersvørnmersken , F ru E . Sødr ing, er den hurtigste danske
Svømmerske. Hun har svømmet 100 Meter pa a 1 Min. 3~2/G

Sek .
Det kan rvist interessere dig a t læse, hvad F ruen selv skriver

i . et Brev, nemdig .følgende : »El ter min Mening er der altfor
Iaa , unge Piger , der d elta ger i Kapsvømninger. For en stor
Del skyldes det vistnok F rygten for ikke a t blive Nr . 1 lige
'straks:' Men dette er en m eget forkert Opfattelse; thi Vejen til
Mesterskab et gaa r m eget ofte gennem . Nederl agene og d e. Er
faringer, der paa den Maade høstes. Da det tilmed er baade
fornøjeligt og lær erigt ai. deltage i Svømmekampe, kan jeg ikke
noksom .give unge Piger, der har Anlæg for Svømmesporten,
det Raad, at de skal søge a t Iaa disse Anlæg udviklet paa bedste
Maade, idet de stad ig maa huske pa a det grumle Ord, a l »0 velse
gør Mester« ,

Saa snar t Sommeren kommer, ·gælder det derfor om at ta ge
fa t for at d rage den ful d.e Ny tte af den Tid. Desværre mang
ler vi jo endnu d et, alle Sportsmænd sukker efter, nemlig en
Vinter -S vømmeanstalt ; men jo :mere Interessen for Svømme
spor ten - den sundes te af alle - vokser sig stærk, jo m ere
overbevisende vil Kravet herom blive. Enhver, som deltager iv 
rigt i Svømmesporten. vil derfor ogsaa bidrage til Løsningen
af dette Spørgsm aal , i h vilket vi ikke bør staa tilbage for Ud
landet. «

Andre Svømmemaader.

Sidesueninituj. - »Ila and ov er Haatid« eller Tru dijeon . - Craw l.

Da jeg først var blevet Fr isvømmer og altsaa ogsaa havde
Iaaet lært Livredning, begyndte jeg ligesom H elge og J ørgen
og flere. andre af mine Kammerater at lær e at svømme paa
andre Maader end de all erede beskrevne. .
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Men medens nu dine Forældre eller .andr e Voksne med lidt
god Vilj e og F orstaaelse nok kan hj ælpe dig noget til Rette
med Bryst- og Rygsvømning, saa er det derimod absolu t nød
vendigt, at du kommer under særl ig kyndig Vejled'ning, hvis
det ska l lykkes dig at faa lært de andre saakald te nyere Svøm-

Fig. 37. Mestersvømmerne kappes i 500 Meter Løbet ved den store Kapsvømriing.

mema ader. Disse kan nemli g ikke læres efter en Bog, selvom
. de blev ret udførli gt legnet og beskr evet. Derfor omtaler jeg
dem kun ganske kort, saa at du da ikk e ska l være helt uvidende
om dem.

Ved Sidesvømning ligger man naturligvis paa den ene Side,
og Benene udfører en »Saksebevægelse«. . Den ene Arm er stadig
over og den anden stadig under Vandet.
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Ved »Haand over Haand« benyttes ligeledes »Saksespar 
ket«, men Hænderne gaa r skiftevis frem over og tilbage under
Vandet, og Kroppen ligger sna rt paa Sid en og snart paa Brystet.

Ved Crawl gaa r Armene omtrent som ved »Haand over
Haand«, men Kroppen ligger paa Brystet hele Tiden, og Under
benene gaa r op og ned, idet de slaar im od Vandets Overflad e.

Disse Svømmema ader er alle betydelig hurtigere end Bryst 
svømning . Til Gengæld er de lan gt mere trættend e og stiller
store Fordringer til Lungern e og Hj ertet. De maa derfor dyr
kes m ed en vis Forsigtighed.

Der skal megen Udholdenhed til for at bli ve flink til 'a t
svømme paa disse Maad er . Men hvem vil ikke ogsaa gerne
sætte sin Vilje og sine Kræfter ind paa at blive en saa hurtig
Svømmer som muligt - ja; rnaaske blive Mestersvømmer eller
Mestersvømmerske?

Ung dom m en s Svømmeb og. 7
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Frisvømmeren fortæller om Livredning.

Er Livredning en særlig Kunst P:

Er der .Bru i; { Ol' den Ku nst?

Naar du har 'lær t Svømning ri gtig godt, vil d el falde dig
temmelig let ogsaa a t lære Livredning, Kunsten a t redde et
andet Menneske fra at drukne.

Er det da en særlig Kun st? Ja, du maa endelig ikke tro, a t
du, sel'\'! om du SVC(II1lller godt, saa ogsaa derfor som Regel er i
Stand til at redd e CI1I forulykkeL. Sæt, at du bliver omklamret alf
ham paa forskelli g Vis, saa du ikk e alene hindres i at svømme,
men endogsaa risikerer at blive trukket med ned under Van
deL. Hvad vil du saa gøre? Eller , hvordan vil du faa ham 
op fra Bunden, hvis h an ligger dernede? Eller bj erget til
Land? Eller bragt til Live igen? .

Du vil allerede af disse Spørgsmaal kunne forslaa, a l der
er en Del særl ige Ting at lære for at kunne redde et andet

Menneske.
Livredningskunsten er fø rst i den all ernyeste Tid blevet

ri gtigt sa t. i System ,og bragt til Udvikling i all e civiliserede
Lande vedd'en berømte engelske Svømmer VV. Henry's stor
slaaede Arbejde for denne Sa g. Danmark staa r endnu paa
det P unkt langt til bage for mange andre Lande.

Selvfølgelig er ogsaa i tidligere Tider, ligesaa vel som det
sker den Dag i Dag, en Del Mennesker blevet reddet af Fo lk,
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som blot har kunnet svømme. Men d~r harves ogsaa utal liae. o
sørgelige Eksempler paa, a t ikke alene den forul ykkede men
lillige »Redningsmanden« er druknet, fordi denne sids te ikke
har kendt de alm indeligste Regler for Livredning.

Du vil , tror jeg, give mi g: Ret i , at du ikke bør regnes for
en virkelig Frisvømmer, saafremt du ikke kender Lil, hv orledes
du ska l bære di g ad, naar der er Fare paa F ærde.

Tænk dig f. Eks., a t du er ud e at svømme sammen m ed
din e Forældre, Søskende, Kammerat er, Venner eller Veninder,
og a t e ll af d em skulde blive daarlig eller paa anden Maad e
komme i Fare. Vilde" det saa ikke vær e frygteligt , hvis du
ikk e kunde bringe Hj ælp, men maatte se vedkommende ulyk
keli ge drukne for øjnene af di g? E ller du ser eL fremmed
Menneske i Fare og hører maaske hj ertes kærende Raab om
Hj ælp , saa ledes som du har læsl , at Helge oplevede det paa
Skagen . Kunde du da ' tænke di g at maa tte staa ude af Stand
til at bringe Hj ælp , og vild e det være en mandig Optræden,
en ra sk Dreng ell er Pige værdig, syn es du? Ell er tænk, hv is
du selv eller en af dine nærmeste kom i Fare, men bl ev reddet.
Tror du saa ikke, du vilde være glad for og laknemmelig mod
del Menneske, som havde frelst dit Liv?

J a, men gaar' det da nu i Virkeligheden saa gall, og er der
virkelig Brug for at kunne Livredning?

Herpaa svares i det følgende Kapitel.

Hvorfor er Livredning en særlig Kunst?

Kan du komme Lil a t faa Bru g for den Kun st?

Skal du i Nøds tilfælde vise di g som en m odig Hj ælper
eller en uduelig Til sku er?

7*

..
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De mange Ulykker.

Hv em drukner ved Badning ?

De hyppige Ulykker er et ligesaa sørgelig t som tydeligt
Bevis paa baade, hvor elendigt d et staar til med l!J-an ges
Svøm mefærdighed, og i hvor h øj Grad der er Brug for raske
Mæn d og Kvinder, Dr enge og Pi ger , som h ar Mod og Evne til
at spri nge ud og hjælpe i det rette Sekund. "-

Alene h er i Danmark drukner aarlig c. 400 Menn esker , alt 
saa gennemsnitlig m ere end eet Menneske Iwer Dag. Der fin
des h er im ellenu ikke saa faa Børn, som er kommet galt af
Sted ved a t løbe og lege i Nærheden a,f Vandet eller i sær paa
den farlige Is. Og mangen en Mo'r og Fa'r m aa hvert Aar bitt~r

ligt angre, at de maaske blot nogle faa Minutter lod deres lille
Dr eng elle r Pige være ude af Syne eller gaa ud paa eglen
Haand.

Til de sørgeligs te Ulykker hører de mange Badeulykker.
Lad os se lidt nærm ere paa dem. Hvorf.or indtræffer de?

Det sande Svar herpaa er , at m an ge Mennes ker hvert Aw'
m ed deres Liv bøder [or deres egen , deres Forældres eller an 
dr es Dumhed, Uforsigtighed og uiroliqe Mangel ·paa Omtank e
og Ansuarstelelse.

Hvem er det n emlig, som drukner? Er det dem, som slet
ikke kan svømme?

Ja , n ogle af dem drukner naturligvis, fuldstændig hj ælp e
løse som de jo er . Men de er ellers , tvungne af Nødvendig
heden, re t for sigti ge, og de udgør Mindsteparten af de for-
ulykkede. .

Er det da de veloplærte Svøm mere, som ligger ,og drukner?
Er det dem, som tankeløst braser ud i Strømmen og driver bort?
Eller som skal »vise« sig og svømmer »Ilot« udad , m en ikke
kan klare Tilbagevejen? Eller som gaa r i Mer gelgrave og Mo
sehuller eller indlader sig paa andre dyrekøbte Taabeligheder?

Nej , aldeles ikke . Den veloplærte Svømmers Kendetegn
er netop , foruden h ans Mod og Udholdenhed, hans store aar
vaagne Forsigti gh edssans.
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Men hvem er det da , som h ovedsagelig drukner? Det er
dem, som ikke kan svøm me ordentligt. - Læg Mærk e til, at jeg
siger »ordentl igt«. Thi hvad det Ord betyd er , naar T alen
er om Svømning, er der endnu ikke ret mange, som forstaar.
Baade det saaka ld te »brcde Lag« og de saakaldte »dannede
Klasser« har i Regelen den Opfattelse, at naar blot et Menneske
kan' »holde sig oppe« -og jappe et Stykke af Sted gennem Van
det saa er vedkommende »Svømmer «. Og hvis en saada n
»Svømmer« ulykkeligvis drukner , h edder det sig endda ofte,

.at »han druknede, skøn t han kunde svømme«, ja, maaske siges
det endog, a t han var en »god Svømmer«.

Men de tte el' en slem V ildfare lse og Usandhed.
En god S vøm mer m aa baad e kunne svømme l'et hurtigt og

længe; ha n m aa kunne udhold e at svømme i Søgang og i det
hele taget være i Stand til at tage en ord enllig T øm i Vandet.
saa h an kan klare sig. selvom del' skulde støde et eller andet
uiorudset Uh eld til, h vil/ret jo let kan ske.

Man siger jo dog f. Eks. ikke om en Dreng, som kun lige
kan stave sig fr em, a t han »læser godt«: eller om en, som kun
lige har lært a t tæll e, a t han »re gner godt«. Og selv om en
Mand ka n sidde og holde paa en Hestetømme og sige »h yp«, er
han jo dog ikke derf or nogen fremragend e Kusk, ligesaa lidt
som en har Lov til at køre en Bil , fordi han kan sidde foran
og h olde paa Styret eller trutte i Hornet eller endog køre lidt.

Nei, del' ska l Øvelse og Belæring til.
Da du havde lært at gaa alene, sag de dine F orældre ikke

til dig: »Værsgo, nu m aa du gerne rende ned paa Gaden ."
Nej , i flere Aar fik du kun Lov til at komme derned, naar
din Fa'r eller Mo'r var m ed dig, indtil du efterhaanden blev
Sila erfaren og øvet, at dir havde lært at passe pa a Biler , Spor 
vogne og andr e farlige Ti ng. Og da du fik dig en Cykle, sagde
din Fa'r ikke straks : »Gaa du bare ned og kør paa Gad en .« Nej,
du blev vej ledet og hjulpet i læn gere Tid, før du fik Lov til at
tage af Sted pa a egen Haand.

Men el' Vandet da ikke ligesaa farligt at om gaas som f.
Eks . Bil er, Sporvogne, Cyk ler og m ange andre Tin g? Og skal
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der ikke ogsaa Øvelse , Fors ig tigh ed og Vejl edning til for a t
kunne »færdes« i Vandet m ed fornøden Sikkerhed? Jo,
selvfølgeli g . Og med Hen syn til Svømning forholder det sig
akkurat som med enhver anden god og nyttig F ærdighed: den
maa til egne s og indøves grundigt og med Udholdenhed og Flid, 
hvis man vil gøre sig Haab om at blive en god Svømmer.

Det er derfor sørge ligt, at der virke lig o{te {indes Forældre,
som giver deres Børn L ov til at gaa i Va nde t paa egen
Ha utul uden i For vejen at have sørget {ar , at Børn ene er
blevet hjulpet til Rell e og hal' [aae i lært, h vorledes de ska l bære
sig ad i dette saa farlige Element, h vor, ved det mindste F ejl
gre b og i L øbet af [aa Sekunder , det un ge glade og sprud
lende Liv kan komme til at stivne i Dødens kolde Favntag.

Hvad Under er det da , at det ofte gaar ga lt for m an ge,
en ten mens de er Børn eller , naar de bliver Voksne?

Du kan tro, at jeg mange Gange har vær et glad for , a t
mine F orældre lod mig faa en god Udda nnelse ogsaa i Svøm 
ning. Hvis alle F orældre gjorde li gedan, vilde megen Sorg
og Ulykke undgaas.

Hvor m an ge Mennesker drukner der her i Landet
hvert Aar?

H vilk e Ulykker , synes du , Cl' de sorge ligste?

Hvem er det , som hovedsagelig drukner ved Badning?

Hvad vi} det sige at væ re en god Svømmer?

Ha r du faae t ordentligt lært, hvorledes du ska l ' klare
di g i Va ndet?

Kan dine Forældre trygt sen de dig derud paa egen
Haand?

Livredningsøvelserne.

F or a t kunne re dde et Menneske maa du være dygti g
iølgende 6 F ærdigh eder :
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1. Uds pri ng; 2. Hurtigsvømning m ed T øjet paa; 3. Dyk
ning; 4. Frigørelsesgrebene under Kampen paa Li v og Død ;
5. Bj ergning; 6. Oplivningsforsøg (kunstigt Aandedræt) .

Disse Færdigheder forklares nu nærmere hver for sig . Num
mer 3, 4 og 6 bliver der vel ikke Brug for i alle Tilfælde, m en
det er jo altid bedst at vær e forberedt pa a det værste.

1. Udspring.

Hvad skal du gøre, sa asnar t du ser et Menneske, som er
"e d a t drukne?

I

Du ska l gøre Anskrig og sa m tidig øjeblikkelig gøre di g
parat til at yde den 'første og ~ hvis ingen an dre kommer til
St ede - ogsaa eneste Hjælp.

Skal du kaste no get af T øjet eller ej?
Hvis den forulykkede Cl' tæt ved Land og li ge ved at gaa

. under , m aa du straks spr inge ud. Hvis han derimod er læn gere
ude, og der : m aaske ogsa a er Udsigt til , a t du kommer til a t
dykke, ska l du kaste i alt Fald Støvler og Frakke, da de Se
ku nder , som m edgaar h ertil , m ange Gange indvindes derv ed ,
at du jo' saa bliver i Stand til a t svømme m eget hurtigere og
faar lett ere' ved a t dykke.

Hvis Forhold ene tillader det , ska l du tage et saa lan gt,
kraftigt Uds pr ing paa Hovedet som muligt , h vorved du str aks
kommer et godt Stykke ud. .

Hvis der er Mudder, m aa du kravle for sigti gt ud.
Hvis du bli ver roet ud i en Baad , skal du kaste saa meget

som muligt af T øjet under vej s.
Hvis du ska l ud paa Isen , tag da Stige, T ov, Stænger elle r

Planker m ed di g.
Hvis du er ude paa Isen , n aar Ulykken sker, læg dig da

paa Maven og søg a t hjælpe den forulykked e ,op. eller .h old ham
oppe, til der kommer yderligere ..Iij~lp . . . Du k'an. med Fordel
ta ge din Frakke af og lade ham ,gribe fat i den .

Hold stad ig øje m:ed. Ste.q:~i" h:v:~~: dle~, druknende er, saa
du kan Iinde det, s~afr~mt" ha~~?skulde gaa til Bunds, inden
du naar h alm,

•
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Hvad skal du først gøre, naar du ser en druknende?

Hvornaar skal du kaste noget af T øjet og hv orn aar ikke?

H,;ad skal du først og fremmest tag e af?

Hvilken F~rdel er der ved at spri nge ud paa Hovedet?

Hvi s der er Mudder, hvorledes skal du saa ga9. ud? .

Hvi s du bliver sejl et ud, hvad skal du da gøre im ens?

Hvi s Ulykken ske~' paa Isen, h vorledes skal du saa for-
holde dig?

. Hvad skal du hele Tiden holde øje med?

2. Hurtigsvømning med Tøjet paa.

Du svømmer hurtigst muligt ud til Ulykkesst edet, idet du
benytter Brystsvømning, m edmindre du er særlig dygtig og
udholdende i en anden hurtigere Svømning. Jo hurtigere,jo
bedre, naturligvis . Men det gælder ogsaa om at have Kræf
ter .i .Behold, naar du naar ud til den druknende; thi saa er
det værste Arbejde tilbage. •

Hvis der gaar Strøm, søg da om muligt at drage ~ordel af
den. H vis 'det er nødvendigt at svømme imod den for at komme
den korteste Vej, men dette viser sig at være umuligt, forsøg
da af svømme skraat op imod den, selv om Vejen derved for 
læn ges.

Hold stadig under Svømningen øje med Ulykkesstedet.

Hvilken Svømning .skal du benytte?

Hvis der gaar Strøm, hvad saa?

Hvad skal du hele Tiden holde øje med?

3. Dykning:

Det er oft~st af af gørend e' Betydning: at du naar den druk
nende, inden han gaar til Bunds. Thi er Vandet dybt eller
meget koldt eller fuldt af Mudder og Tang, kan det let over
stigedlne Evner at finde ham og bringe ham op.

E~ han først gaaet til Bunds, bliver Livet jo ogsaa hurtigt

•
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udslukt, selv' om man har Eksempl er paa, at forulykkede har
ligget ikk e saa ganske faa Minutter under Vandet og alligevel
er blevet kaldt til Li ve igen.

Desuden ta ger Lungerne let livsvarig Skade ved, at Vandet
lræn ger ind i dem.

Derfor, er han først gaae t ned, maa du hurtigst muligt se
a t faa ham op.

Paa den anden Side maa du ikke, hvis de først e Forsøg
mi slykkes, derfor opgive at finde ham, idet du maaske tænker ,
at det nu er for sent.

Bliv ved og hold ud , indtil du [aar ham bragt op.
Men kan du se ham dern ede i Vandel?
Naar du holder Ansigtet under Vandet, vil du i nogenlunds

klart Vand kunne skimle hans Ansi gt, Hals og Hænder, der viser
sig som lyse Pletter .

. Du dykker straks ned og griber ham i Tøj et eller Haaret,
dr ejer dig, saa du faar Benene nedad og derved kan skubbe
kraftigt fra mod Bunden m ed den ene Fod, m edens du stem 
mer Knæ et paa det ande l Ben imod hans Ryg. Hvi s der er
dybt, kan det m aa ske desuden blive nødvendigt at udføre et
Par Rygsvømningstag med Benen e for at komme op til Over
fladen.

H vis der er Mudder eller Tang, skal du holde Benene fra
. Bunden, da du ellers let kan bliv e stikkende eller indfiltret.
Skulde det ske, er det bedst ikk e at spa rke, men søge a t komme
løs ved at bruge Arnnene alene .

Men hvis nu Vandet er mudret, saa du ikk e kan skimte den
forulykkede?

Saa skal du lægge Mærke til , hvor der kommer Luftblærer
op. Derunder ligger h an. Dog ikke, hvis der gaar Strøm;
saa maa du jo beregne Luftblær ernes Afdrift og søge ham noget
højere oppe iInod Strømmen end d er, hvor Boblern e kommer op .

Men hvis -der .nu heller ikke kommer Luftblærer op?
Saa maa du dykke ned, saa godt du kan,og føle di g for

med Hænderne .
Hvi s der er Is, og du skulde komme ind 'under den, hvilket
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4·. Frigørelsesgrebene linder Kampen paa Liv og Død.

Hvis den forulykkede ikke er h elL bevid stløs, naar du naar
ham, vil han ofte med Fortvivlelsens Kraft , sanseløs og død
sensangst, som han jo i m ange Tilfælde er, søge at klamre sig
til dig, hvilket er det værste, h an kan gøre, baade for h am selv
og for dig .

Derfor er det en gylden R egel, at du alti d ska l søge at

- Fig. 40. Frfgøre lsesgreb.Fig . 39. Greb om Halsen.

nærme dig til ham bagfra. Saa kan han jo ikke saa let gribe fat
i dig. At nærme sig til ham forfra er som at gaa lige i Løven s Gab .

Sig ti l ham, at han ska l være rolig og ikke gribe fat , for
»ellers drukner vi begge lo«. Men du m aa dog endelig ikke
stole paa h ans mulige Løfter i den Retning. Han er oftest ikke
»ved sine fulde fem.«

Derfor gælder det om at vær e fuldt rustet til al afværge alle
Ang reb, hvis han skulde klamre sig til dig. Til det Brug 'findes
der for skellige Frigørelsesgreb eller Parader , som er meget in -

!

Hvorfor betyder del saa meget a t naa den drukn end e,
inden han gaa r Lil Bunds?

Bli v ved og h old ud , indtil du finder ham!

Hvorledes kan du opdage ham paa Bunden?

Hvis du ikke kan se ham, hvad ska l du saa lægge
Mærke til ?

Hvis der gaar Strøm, hvor du ser Lu ftbl ærerne. hvad
ska l du saa huske at beregne?

Hvad skal du gøre, hvis du h eller in gen Luftblærer ser?

Hvorledes skal du gribe ham? .

Hvorfor er Mudder og T an g farligt at komme nær?

Hvornaar ska l du bide fast med Tænderne?

Er del sandt, at en druknend e »kornmer OP« tre Gange?

Hvis du skulde komme ind under Isen, hvad saa?
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selvfølgelig er en forf ærdeli g farlig Sag, kan du finde Aahnin
gen i Isen ved a t stemme Hænderne imod denne og se opad .
Hu llet viser sig da som en m ørk Plet.

Hvis Vandet er m eget koldt, kan dine Fingre blive »døde«
og ud e af Sta nd til at holde fas t i den druknend e. Saa m aa
du bruge dine Tænder og bide fas t i T øjet.

Den gamle Overl evering, a t en druknend e »kommer OP«
tre Gange, er den rene Snak. Er han først gaaet til Bunds,
kommer han ikke mere op. Han er da bevid stl øs, h ar Vand
i sig, m en derimod ingen Luft og er derfor »tung« .

Derimod er det sandsy nligt og fremgaar ogsaa af mange
Redningsm ænds Iagtt agelser , a l den forulykkede godt kan synke
lidt under Overfladen endda flere Gan ge, men ved mere elle r
mindre bevidste eller vel sna rere ub evidste Bevægelser arbejde
sig op igen .nøgle Øj eblikke, inden h an endelig gaa r Lil Bunds.

Hvor vigtigt det er at kunne dykke, og hvor skæbnesvanger t
del kan blive, hvi s m an ikk e kali del , findes der flere Eksemp
ler paa i Redningshistori ern e; se bl. a. »Under en kæntret Baad
paa Furesøen«, »Naar m an hild er sig ind at kunne svømme« ,
»Under den store Verdenskrig", »En skæbnesvanger Rotur« .
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Hv is den [oru lijkkede griber
dig om Hals en (Fig. 39), tager
du ham omkring Liv et med den
ene Arm og trykker ham god t ind
til dig, medens du samtidi g før er
den anden Arm ud enom elle r ind
imellem hans Arm e, saa at du
kan komme til at stemme Haan
den mod h ans Hage og tillige
ved Hjælp af P ege- og Lang
finger en klemme hans Næse-
bor sammen . ' Derpaa søger Fig. 43. Fr igørelsesgreb ved Livtag.

du a t trække Vejret dybt og trykker nu af al Kraft hans Hoved
og Overkrop bagover, hv orved han bliver nødt til a t slippe sit
Tag (Fig. 40).

Griber han dig om Kroppen og A rmene (Fig. 41), bøjer du
din vens tre Arm, ta ger 'bagfra fat i hans Skulder, sænker din
højre Sku lder og fører den derved fri gjorte højre Ann ud enom
(eller indenom) hans Arme, trækk er Vejret dybt og klemmer
han s Hoved tilbage som før . Hvis han ikke endnu skulde
slippe sit Tag, trykker du højre Knæ kr afti gt op imod hans
Underliv (Fig. 42).

V ed L iv tag stemmer du begge Hænder mod hans H oved og
trykker ham ba gover. (Fig. 43) .

Grib er han dig om Haatulleddetie ovenfra (Fig.44), svinger
du Armene opad- udad imellem hans Anme, saal edes at du

- bryd er imod hans Tomm elfingre. (F ig . 45.)

Griber han om Haatidledd etie nedenfra (Fig. 46), svinger
du Armene nedad-udad . (F ig . 47.)

Griber h an m ed begge Hænder om et af dine Haandled
ouen jra (Fig . 48), fører du din fri e Arm ovenfra ind imellem
hans Arme, tager fat i din fasthold te Haand og trækker nu til
og bryder med begge 'dine Annes Kraft imod hans Tommel-

. Iingre. (Fig . 49).

Gribe r h an paa samme Maad e (at nedentru (Fig. 50) , fører

I,
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Fig . 42. Frigørelsesgreb.Fig . 41. Greb om Krop og Arme.

teressante at lære og lett e at hu ske, naar blot du har øvet dem
nogle faa Gange.

Kend skab ti l disse Greb har i mange Tilfæld e reddet to
Mennesker fra Døden , nemlig baad e den forulykkede og han s
Redningsm and. Omvendt har Ukendska b til dem ofte kostet
dem begge Liv et, idet den druknende har trukket den anden
med sig i Dybet.

En anden ganske god Maad e at fri gøre sig paa bestaar
se/vat dykke under. Af Angst Ifor at komme m ed ned under
Vandet skal den foru lykkede da nok gi'Ve Slip.

Undertiden kan man ogsaa med god Virkning give ham et
Par Dukkerter .

Saasnart du har gjor t di g fr i, skal du naturligvis søge at
Iaa den foru lykkede bjerget i Land, og herunder kommer du '
sagtens oftest til at henytte den 3dje Bjergemaade, som jo netop
er for urolige og »vild e« Person er.



Fig. 49. Frigørelsesgreb.

Fig. 51. Frigø relsesgreb.

Fig. 48. Greb om et af Haandleddene
ovenfra.
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Fig. 50. Greb om et af Haandleddene
nedenfra.

du din frie Arm nedenfra ind im ellem hans Arm e, tager fat
i din fastholdte Haand og trækker til. (Fig. 51.)

Husk , at du ved alle Grebene om din e Arme eller Hæn
der alt id skal svin ge, trække, vride eller brække im od hans
Tommelfin gre.

Hvor vigtigt . det er at kende disse Greb, og hvor fa rl igt det
ellers kan blive, eller hvor sørgelig t det kan gaa, ses bl. a . af

;

Fig. '45. Frigørelsesgreb.

Fig. 47. Frigørelsesgreb.

Fig. 44. Greb om Haandled ovenfra.
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Flg. 46. Greb om Haandled nedenfra.
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følgend e Redningshi storier: »En Kamp i Vandet ved . Kvæst
husbroen«, »En Tvekamp i en T ørvegrav«, »1 et farligt Hul i
Aaen «, »Ha n blev dernede«.

Hvorledes ska l du altid nærme dig den druknende
for a t undgaa Omklamring?

Prøv, om du sammen med en Kammerat kan udføre
alle de forskelli ge Frigørelsesgreb baade paa Land

. og i Vandel!

Paa hvilke andre Maader kan man fa a en druknend e
til at slippe sit Ta g?

5. Bj ergning.

Det gælder naturligvis om at faa den forulykkede bragt i
Land saa hurtigt som muligt.

Du maa huske paa at bj erge h am ind til et Sted, hvor det
er forholdsvis nemt at faa h am op. Det kan f. Eks. ikke nytte
"at bj erge ham hen til en h øj, nøgen Stenmur eller lignende.

Hvis der gaar Strøm, og du ikke kan svømme imod den,
maa du forsøge at svomme skraat op imod den .

Fig . 52. lste Bjergemaade.
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Du kan bj erge den druknend e paa 3 .Maader . Det retter sig
ganske efter, hvorl edes han »opfører« sig.

Den tørs te Bjergem aade bruges, naar den druknende el' fuld 
stændig rolig, {ornu{tig og i nogen Grad [oriroliq m ed Vandet.

Han anb ringes da liggende paa Ryggen fora n di g; han
strækker sineArme frem og sæller Hænderne imod dine Skuldre .
Du »sky der« ham nu foran dig 'ved at svømme Bryst svømning.

Fig. 53. 2den Bjergemaade.

Dog kan du-naturligvis ikke sa mle Hænderne, m en bli ver nødt
til a t udføre Armtage L ud enfor h ans Krop. (Fig. 52) .

Denn e Bjergemaade er den "letteste og hurtigste. Men det
er jo nødvendigt, a t den druknend e er i alt Fald lidL kendt med
Svømning og Flydning. Hvis f. Eks . en af dine Kammerater
skulde bliv e træt eller daarli g eller faa ondt i en Arm, eL Ben "
eller lignend e,kan du bj erge ham paa den Maade.

Den anden Bjergem aad e brug es, naar den druknende el' be
vids tløs eller saa {ornu{lig, at han vil ligge stille.

"Denn e Bjerg emande er den mest almindelige. Den bestaar

I
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i, a t du bagfr a fører din ene Arm ind under den foru lykkedes
og tager fat om hans Bryst , h older ham godt. ind til dig, l~?ger

hans H oved med Na kken paa din Sku lder, Idet du h ele I lden
maa passe god t paa, a t han har Ansig tet over Va nde t. Hans
Krop fly der frit imellem dine Ben . Du svøm mer nu m ed ham
ved Hjælp af Ben en e og den ene Arm, id et du bruger Va nd
irædn inqsbeuæqelser, dog m ed den vigti ge Foran dring {Ol' Ar
mens eller især Haatid ens Vedkommende, at du i Steclet for
a l »trykke« (se Va nd trædni ng) ska l »træ kke« med Haanden,

Fig 54. 3dje Bjerge maade.

d . v. s ., du ska l h olde den h elt lodret , naar den føres indad ,
saa du ordentl ig k an tage fa t paa Vandet, ri gti g »1'0« af Sted .
Naar du .fører Haanden udad , h older du den derimod va ndre t
og lad er Lillefinger siden »skære« Vandet li gesom ved Vand-
trædning. .

Hele Kr oppen skal du lægge noget bagover . Men løft Ho
vede t n oget, brug øjnen e, og se efte r, at du svømmer lige og
i den ri gti ge Retning. Og drej i no gen Grad Siden til. Derved
skæ rer du jo lettere Vandet og kom mer altsaa hurtigere a f St ed .
(Fig. 53.)

Den 3dje Bjergemaade bru ges, naal' den druknende er vild
og utilgængelig fol' al Fornuil ,
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Din Koldblodighed og Udholdenhed kan i det T ilfælde blive
sa t paa d en haardeste Prø ve.

Nærm di g til ham m ed F ors igtighe d og naturligvis alt id
bagfra . .

Undgaa saa vidt muligt a t komme i Kamp m ed ham.
Hvis han klamrer sig fas t til di g, parere r du ved Hjælp af

. Fnigørelsesgrebene; som er fork laret i det for egaaende.
Du søger nu a t føre begge dine Arme in d under h ans, tager .

ham om Brystet og h older h am godt ind til di g, og id et du
bruger Benene som til Vandtrædning eller Rygsvømning, svøm 
m er du alf Sted m ed ham. (Fig 54.)

Hvis han eft erhaanden skulde blive lidt m ere skikkelig
elle r m at, kan du flytte dine Hænder lidt og tage fat i hans
Overarme fra neden (med Undergrebl), saa ga ar det lidt let 
tere for dig.

Søg altid saavidt muligt a t gr ibe den druknende bag-
fra! Hvorfor det?

Hvor mange Bj ergema ad er har jeg nævn t?

Hvorledes er den l ste Maade, og hvornaar bruges den?

Hvorl edes er de n 2den Maade, og hvornaar bru.ges den ?

Hvorledes er den 3dje Maade, og hvornaar bruges den?

6. Oplivningsforsøg [kunsiiqt Aa ndedræ t}:

Naar den forulykkede er sunket under Va nde t, kan h an
selvfø lgelig ikke m ere faa Luft, Aandedrættet h ører altsaaop ,
og han bliver bevidstl øs. Derimod vedbliver Hjertet a t slaa
endnu en Tid, d og stadig ' svagere og svagere , m eden s Legemet
bliver koldere og koldere.

H vis du faar den forulykkede bra gt op 1 il 2 Minutter, efter
a t han er gaae t n ed, vil det næsten altid lykkes l'et hurtigt at
faa ham kaldt til Live igen. Men hvis han har være t under
Vandet en ca, 10 Minutter , vil Livet ofte være ophørt. Dog
har m an Eksempler paa, a t f oru lykkede er blevct genoplivet efter
a t have ligget under Vandet y,; Time, ja, endog længere Tid.

Du ser altsaa, hvor afgørende betydningsfuldt det er , a t

S'



•

116

den forulykk ede bliver bragt op saa hurtigt som muligt. F or
hv ert Sekund, der gaar , bliver der mindre og mindre Udsigt
til at redd e hans Liv. Men paa den anden Side gælder det og
saa om aldrig at opgive a t haabe eller at arbejde paa at faa
den forulykkede genoplivet , selv om h an har ligget temmelig
læn ge under Vandet og ser ganske livløs ud.

l flere af Redn ingsh istorierne "il du finde Eksempler paa,

Fig . 55. Indaanding.

at den Iorulykkedes Liv er blevet reddet netop derved, at Red
ningsmanden saa resolut og udholdende har foretaget Opliv
ningsforsøg, selvom aJ,ldre til stedeværende P ersoner har syn
tes, at de t var ganske haabløst. Se for Eks . »Inde under Isen
paa en Mergelgrav«, »Lille J ens i Brønden«.

Hvad skal du da gøre, sansnart du har bj erget en saa
dan forulykket til Land?

Du skal, før du fore tager dig noget som h elst andet, øje-
I

blikkelig beg yn de at arb ejde paa at [aa h an s Aandedræt sa t i
Gang .

Hvorledes det?
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Jo, du lægger ham paa Ryggen paa et jævnt og om mulle t
tørt Sted, idet du tager varsomt pa a ham og pa sser paa ikke at
vend e op og ned paa ham eller at ryst e ham. Du ta ger Over
tøjet af ham ved at kr ænge det bagover, idet du fører hans
Arme op over Hovedet. Alt, hvad der stra mmer om hans
Hals, Bryst og Underliv, f. Ek s. Flip, Halslinning, Bælt e, Seler
- Korset og Baand hos Kvinder - , ska l du løsne. Hvis du

Fig. 56. Udaanding.

ikk e kan knappe, l,øse eller hægte det op i en' Fart, bruger du
Kn iv, Saks eller river det itu . Disse Forberedelser maa kun
vare no gle faa Sekunder.

Derpaa lægger du h am forsigtigt om paa Maven, idet du
lader den øverste Del af hans Hoved hvile paa hans ene Under
arm eller hans Hænder, saa at der er fri Adgang {Ol' Luften til
hans Næse og 1Hund. Du ' lægger dig nu paa Knæ ved Siden
af ham ,(eller skrævend e over ham) , anbringer dine Hænder
paa tværs af hans ' Hyg; saaledes at Tonmielfingrene kommer
til a t ligge nær ved hinanden lan gs me d Rygsøjlen, medens
Haandfladerne og de øvrige Fingre oms lutter den nederste Del
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af Brys tkassen med Lillefingrene liggende over de nederst e Rib
ben. Dine Anme h older du strakte . (Fig. 55.)

Idet du nu læner di g forover, vil du ved Hjælp af Væ gten 
af din Krop bli ve i Stand til at ud øve et jævnt tiltagende Tryk
paa hans Brystkasse. Derved drives Vandet og Luften ud af
Lungerne, Munden aa bner sig, Tungen glider frem og Slim og
Mudder siver ud af Næsen og Munden . Denne Bevægelse be
virker altsaa Udaanding. (F ig . 56.)

Derefter svinger du ved en jævn Bevægelse Kroppen til
hage til første Stilling, idet du stad ig holder A rme ne strakte
og Hæn dern e paa sam me S ted . Da Trykket paa Brystkassen
nu ophører, strømmer Luften af sig selv ind i Lungerne. Det
er aItsaa Indaanding, som foregaar . (F ig . 55.)

Du har da ved disse to Bevægelser ganske simpelt efterl ig
net den naturlige Aandedrætsb evægelse.

Bevægelseme gentages regelmæssigt 12 il 15 Gange i Mi
nuttet. Altsaa varer hver Bevægelse 2 a 2% Sekund.

Du skal ved blive m ed Bevægelseme regelmæssigt og ud en
S tands n ing allermindst 1 T im e, saafrem t den forulykkede da
ikke alle rede forinden er begyndt a t aande selv .

Hvis d er er eller kommer andre Personer til Stede, ska l du
- im ens du sta dig rege lmæssigt udfører Oplivningsbevægel
serne - straks sende Bud efter Læge og efter uldne Stykker og
Tæpper, og du sætter din Hj ælper eller dine Hj ælpere i Ar
bejde m ed a t gnide d en forulykkedes Lemmer og Kr op, [or at
han oqsaa saa sn art som muligt ka n [aa V arme i L egem et og
[aa Blodet sat i Omløb. Denn e Gnidning udføres kraftig t ud en
paa Tøjet med Hænder ne elle r m ed uldne Stykker, Haand
klæd er elle r lignende, og del' ska l stryges ud e fra i Retning
m od Hjertet . Hvis der tillige er Muli ghed for a t faa Varme
du nk e under hans Fø dder og opvarme de Stykker pau. hans
Legeme, er det saa m eget desto bedre.

Du maa ikke begynde at kl æd e ham af eller overhovede t
standse Opliuninqsbeoæqelseme, før han selv kan trække Vej
ret regelmæssigt.

Naar han kan det, vendes han om paa Ryggen, det vaade
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Tøj tages af h am, han gnides tør m ed uldne Stykker og dækkes
til med Tæpper eller T øjstykker , udenpaa h vilke m an yder
ligere gnider harm godt.

Hvis hans Aandedræt a tter skulde være ved at gaa i Staa ,
m aa du øjeblikkelig begyn de paa Opli vningsbevægelserne igen.

Han bæres ellers nu i Hus og lægges i Seng, hvor han
pakkes ind i svagt opvarmede Tæpper. Disse m aa ikke pak
kes for fast om han s Brys t og Mave for ikke derved a t hindre
de t endnu svage Aande dræt. Der lægges varme Stykker over
han s Underliv og paa Siderne af Kr oppen. Under h an s Armh uler
og F ødder an bringes Varmedunke, som endelig maa være orde nt
lig lukkede. Naar han kan synke, faa r han nogle Teskefulde
varm t Vand, til sat m ed Lidt Cognac eller Vin. Hvis m an ikke
h ar det, giver m an ham lidt varm Kaffe eller The.

I Værelset, hrvor han ligger , skal der være fri sk Luft. Og
der m aa stadig vær e Vagt hos h arm, som kan gaa i Gang med
at genoplive ham, hvis hans Aa ndedræt a lter skulde ophøre
eller blive svage re .

Imidlertid kommer Lægen Iorhaab entlig snar t til og ' giver
nærmere Besked .

Den her beskrevne Opli vningsm aade kaldes »Scli åier-Me
lotlen«, fordi den er opfunde t af Professor E. A. Sch åfer 'Ved
Univers itetet i Edinburgh. Han har i mange Aar ved F orsøg
med Mennesker og Dyr studere t det SpørgsmaaI. Metoden -kan
ogsaa benyttes til a t genoplive Folk, som er bleve t bevidsLløse
ved a t ind aande gift ige L uftar ter eller ved at blive ramt af
elektriske Strømme m . m .

Der findes forøvri gt nu en for tr inlig Maskine, nemlig »Drå
gers Pulmoior«, som er i Stand til at pumpe Luft i Lungerne
og suge Udaandings luften bort.

Hvad sker der med en forulykket, saasna rt han er sun
ket under Vande t?

Hvo rledes forholder det sig m ed Hensyn til Udsigterne
til at faa ham kaldt Lil Live igen?
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Hvad skal du allerførst foretage di g med ham for at
faa ham genoplive t?

Hvorl edes skal Kroppen, Armene og Hænderne holdes
under Bevægelsern e for at fremka lde hans Aande-
dræt? '

Hvor ofte ska l du udføre Bevægelsern e hvert Minut?

Hvor læn ge ska l du vedblive med Bevægelserne?

Hvis der er andre Personer til Stede , hvad skal du saa
benytte dem til ?

Hvorfor og h vorl edes ska l den forulykkede gnides?

Hvornaar m aa du tage det vaad e Tøj af halm?

Hvad og hvor meget ad Gangen ska l du give ham at
drikke?

Jeg øver mig i Livredning, tager min sidste Prøve
og bliver Frisvømmer.

Min Sester bliver Frisoanunerske.

I den tr edj e Sæson, jeg gik paa Svømmes kolen, øvede jeg
for Alvor Livrednin g.

At svømme hurtigt og sikkert paa Ryggen og Brystet, a t
springe ud paa Hovedet, a t dykke og at træd e Va nde var jeg
nu allsammen blevet -saa fli nk til , a t jeg snar t kunde bestaa
m ine Prøver deri . Og jeg begyndte nu rigtig a t kile paa med
at faa lært Bjergning. J eg brugte Benene som til Vandtræ d
ning, lagde Kropp en noget bagover, h oldt den ene. Haand stille
ind til Brys tet og »roede« m ed den anden, saaledes som jeg
har forklare t det under Beskrivelsen af Bjergning (2den Bj er 
gemaade) . Da jeg paa den Maade efter haanden kunde »skyde«
en antagelig Far t og svømme er god t Stykke, begyndte jeg a t øve
mi g sammen med en Kamm erat. Vi sk iftedes da til a t bj erge
h in anden og til at »ligge død«. Vi øvede a t bj erge paa de forskel
lige Maader, som jeg h ar beskrevet. Vi gik ogsaa skiftev is til
Bunds og hentede - id et vi tog fat m ed Hænderne under Arm-

- -----~------:------------.
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hulerne - hinanden op
dernede fra . Og Frigørel
sesgrebene øve de vi, først
paa Land og senere i Va n
det ; 'vi hrød es og prøvede
Kræft er, og inge nafos »gav
op «, før vi va r nødt til det.

Ligeledes øvede vi Op 
livn ingsforsøg og lærte
sna rt at Iaa Bevægelsern e
til a t foregaa i T akt med
Aandedrættet.

.Jeg blev efterhanuden
sa a dygtig, at jeg kunde
bjerge en Kammerat 100
Meter, dog ud en at have
T øjet paa . - Ikke læn ge
efte r sprang jeg en Da g, Fig . 57. En Fr isvømmerske, som lige har taget sin

sidste Prøve : Bjergning med Tøjet paa,

da der endog var temme-
lig stærk Søgang, ud med T øjet paa og bj ergede en Kam
mera t, som var over 30 Meter ude, ind til Land . Og det lyk
kedes mig a t svømme saa hurtigt og a t holde den »Iorulykkede«
Kammerat saa godt oppe, at Svømmelæreren sagde: »Det var
god t klaret; nu er du Frisvømmer .«

J eg hævde taget m in sidste Prøve.
Omtrent paa samme Tid blev min Søster Frisvømmerske .

Hun og h end es Veninder havde hovedsagelig oplevet og lært
det samme som m ine Kammerater og jeg og havde haft det
ligesaa fornøje ligt.

En Sorg for flere af mine fli nke og gode Kammerater var
det, a t deres F orældre ikke vilde give dem Lov til a t blive Fri
svømmere. F orældrene sagde til dem: »Aah, hvad , nu svøm
mer I jo ri gtig pænt og klarer jer nok. I behøver saamænd
ikke at lære mere. Og det skulde da være mærkeligt, om I
nogen Sinde skulde faa Brug for at kunne redd e nogen .«

F orældre er jo ikke all id saa kloge, som de burd e vær e,
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og der er sikkert adskillige af den Slags Forældre, som senere
har m aatlet fortryd e, a t de ikk e 10eL deres Børn lære Liv
redning m ed.

Det hører m ed Hl enhver rask Dr engs og Piges højeste
Ønsker og Maal at bli ve en ri gti g Frisvømmer.

Og det er et .smukt og sundt Maal.
Mine Kammerater J ørgen og Helge var jo -Iorlængst blevet

Frisvømmere. De var begyndt a t interessere sig for a t lære
andre Svømmemasder og øvede s ig nu daglig i Sld esvømning,
»Haand over Haand« og Crawl. De tegnede begge til a t blive
glimren de S~ømmere , som nok enga ng ved de store Sport s
stævner vilde ka ste Glans over Danmarks Navn og vise Ud
lændingene, at de d an ske Svømmere ikke er saa helt lette at
nappes m ed.

• . J .

Hvad var jeg dy gtig til, før j eg begyndte a t øve LIV- .'
redning?

Hvorledes øvede jeg Bjergning til at begynde m ed?

Hvorledes øvede jeg det sammen med en Kammerat?

Hvad bestilte J ørgen og Helge efter at de var blevet
Frisvømmere?

Er du blevet Frisvømmer?

Hvi s ikk e, hvorn aar ska l du da være det?

III. DEL

Frisvømmeren fortæller om nogle danske
Redningsheltes Bedrifter.

Redningshelte.
R edll ill gsll. edaillell.

Cnrneqies Beloll lli llgS(Olld ( ur Heltem od.

Hvi s jeg spurgte dig: »Hvem synes du har vist sig som en Helt
eller en Heltinde?« tænker jeg, du straks vilde n ævne Torden
skjo ld, J eanne d'Are eller andre Kri gshelt e. Og ikk e uden
Grund. Thi :mange af disse har lagt et saadant Mod og en
saada n Opofrelse for Dagen og har udført saa store Bedrifter,
a t deres Navne for stedse vil s!raale med Berømmelsens Glans.
Og jeg gad nok set den Dreng, hvis Kinder ikke blusser og hvis
Hj ert e ikk e frydes ved! a t læse eller høre om Vovehalse som
Tord enskj old , Willem oes og man ge andre.

Men tror du da ikke, der ogsaa findes Helte midt i Hver
dagens Liv og Tumm el? Eller er det kun, naar der er Kri g,
af de fremstaa r?

J o, heldi gvis. Du behøver aldeles ikke al gaa i Kri g for
selv at bli ve en Helt . J a, det kan endog være, at m an ge af
»Frede ns Helte« viser et Mod og en Udholdenh ed, som ikke
slaar tilbage for nogen Kri gshelt s Tapperhed.

Der er i det daglige Liv i h øj Grad Brug for Raskhed og
Mod. Utallige Farer af forskelli g Art truer snart en og snart
en anden . Hver Dag kr æver Ulykken sin e Offr e. Det gælder

-
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derf or om ikke blot selv at se sig for , m en ogsa a alti d at vær e
rede Lil at yde en kraftig og hurtig Haandsrækning, naar Faren
truer andre. Og hver Gang du modigt iler andre til Hj ælp
uden at tæn ke paa dit eget kære Velvære, viser du di g som en
Helt.

Du har jo f. Eks . alle rede h ørt om Dr engen, som sprang
ud i P eblingesøen , og om Soldaten, som hjal p sin Kammerat
i Mergelgraven . ja, og du har vel hell er ikke glem t, h vorl edes
Helge optra adte paa Skagen .

J eg ska l nu fort æll e di g nogle flere Redningsbedrifter., ud
for le af Mænd, Kvinder og Børn, som alle har vovel deres
Li v for at fre lse andres.

Saadanne Helte belønnes af Kongen derved , at han giver
dem Redningsm edaill en . Dette Uclmærkelses tegn, som er ind
stif tet i 1812, tildele~ ikke nogen , før det gennem P olitiforhør
er blevet gru ndig t oplyst, at der er gyldig Grund til a t hædre
Redningsmanden saaledes, Betinge lsen for at Iaa Medaillen
el', a t den foru lykkede er blevet reddet, og at Redningsmanden
derved har være t i Livsfare.

I J ørgens Br ev har du læs t om, h v-or h øjtideli gt det gaar
til, naar f. Eks . en Solda t faa r over rakt Redningsm edaillen .
Børn kan naturligvis ogsaa bli ve belønnet m ed den, m en de
maa ikke bære den , før de er fyldt atte n Aar. Hvis du skulde
'vise di g værdig til a t faa den, kan du være sikker paa, a l der
ogsaa nok ska l blive gjort Stads af dig .

Ingen har vis t saa stor Interesse for »Fre dens Helte« som
Ame rika ne ren A. Carnegie. Han har skænket 20 Milli oner Kr.
til det F ormaal a l belønne og understøtt e Redningsh elte eller
disses efterladte ikk e blot i Amerika, m en tillige i fler e, andre
Lande. . Fra 191-2 fin des der ogsaa her i Danmark en selvs tæn 
dig Afdeli ng af »Cartieqies Belønnings,'ond [or Heliemod«, som
allerede har udrett et m egel godt. Det vilde jo ogsaa være en
stor Ure tfærdighe d, h vis Sygdom, Fatt igdom og Nød skulde
bli ve en Hedningsh elt s eller hans efte rladtes Lod og Løn .

l"Ielle~ Redningsm ændene findes Folk af a lle »Slænder« .
Her tr æffer m an Mænd i fine Klæder og skinnende Uniformer og
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Mænd i Træskostøvler og Arb ejdsbluse. Folk, SO ffi' indtager
de h øjeste Stillinger i Samfundet , og F olk fra Værkstederne
og Arbejdspl adserne. H øj og lav, ri g og, fattig, ung og gam 
m el, Mand og If Viinde, Dreng og Pige.

- De her omtalte Redningsbegivenheder er kun n ogle Iaa af
de m ange, som er hændet i Tidernes Løb. : J eg fortæll er dem
saaledes, som de er foregaaet efter de af Politiet fr emskaffede
Oplysninger. Det er altsaa, naturligvis, sandfærdige Beretninger.
De giver di g lidt Underretning om , hvilke forskelli ge ul ykkeli ge
Tilfælde, der er hændet og kan hænde. De ska l tj ene dels til
Adv arsei og dels til Rettesnor for di g. Du ser, h vilke Ufor
sigtigheder og F ej lgreb, der er begaaet , ikk e alene, naturligvis,
af den forulykkede, m en ogsa a i flere T ilfælde af Rednings
m anden . Men jeg gaar forøvri gt ud fr a, a t du snart - h vis
du da ikke ,allerede er d et - bliver saa kyndig i Livredning,
sa a du 'selv kan danne di g en Mening om, hvorvidt du maaske
i nogle Tilfælde vilde h ave baaret dig anderle des ad . Dog,
husk paa det gam le Ord, som siger: »Bagefter er .vi alle kloge.«

Een Ting er vis, nemlig, a t alle disse Bedri fter er Vid
riesbyrd om, at der endnu den Dag i ' Dag saavel som i for 
dums Tider hos os findes Folk m ed Raadsn arhed i Tanken,
Kraft i Armen og Medfølelse i Hjert et.

Gid du m aa h øre til dem.



P arti Ir a Kan alen v ed Gl . Str and i Køb enha vn . Saavel her som i Kanalen ved Ny
havn i Christianshavns Kanal, i Kastelsgrave n, i Søerne og Havnen lalder der mellem Aar og

, Dag adskillige Mennesker i Vandet. De bliver langtfra reddet allesammen.

Redntngsbedrtfter, udførte ved fo r
skellige Ulykker.

Paa Hovedet i Christianshavns Kanal.
E n rask Dreng.

Drengen P eter boede i Nærheden af Christi ansh avns Kan al.
Som saa mange andre Børn nær ede han en særlig Forkær lig
h ed for a t løbe og lege 'Ved Vandet, og hans lvioder havde ofte
sag t, at det let en skønne Dag kunde gaa galt, saa meget desto
mer e, som han ikke kunde svømme . At det nu netop skulde
gaa uheldi gt paa hans 9-aar ige F ødselsdag, havde dog hverken
hun eller Peter tænkt sig. Men saaledes skete det.

Han havde den Dag - det var i Juli 1912 - Iaaet et nyt
Stykke Legetøj. Kl. 9 'om Aftenen løb han tillige m ed sin
lill e Søsler paa seks Aar og legede paa Bolværket ved Ka-
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nal en . Li ge med eet faldt Legetøjet i Vandel, og da han ikke
for alt i Verden vilde skilles fr a del, var han saa h irig efter
a l Iaa det op igen, at han tabte Li gevægten og plumpede ud
i Vande t til det. Og den lill e Fyr fik nu ande t a t tænke paa
end sit kære Legetøj .

Hans lill e Søster løb betuttet ind til F orældrene og raabt e:
»Pe ter er druknet l«

Blot et .Øjeblik efter kom Drengen Carl gaaende forbi paa
Vej til sit Hj em. Han var 13 Aar gammel, gik barbenet med
sine Sko og Strømper. i Haanden og med Trøjen paa Aranen.
Han var Fri svømmer og en rask »Christiansha vnerr af .den
ri gti ge Slags .

Han h ørte nu et P ar gamle Mænd, som sa d paa Bolvær 
ket, ra ahe, at en Dreng va r fald et i Vandet. Der var folkelamt
paa Gaden, og de to gam le var de eneste Voksne, som havde
set, at Peter var faldet i.

Carl løb derhen, a lt hvad han kunde, kastede Tøjet, som
han havde i Hændern e, og ved at se i den Retning, hvor Mæn 
dene pegede, opda gede h an P eter , som laa et Stykke under
Vandets Overfl ade, en 3 Meter fra Bolværket. Vandets Dybd e
var paa det Sted 4 Meler , og Bunden var fuld af Dynd .

Carl spra ng nu fra Bolværket paa Hovedet ud i Kanal en
og beregnede Springet saa godt, a L h an lige netop naaede ned
til P eter , SOlIlJ han greb og holdt fast om Li vet med vens tre
Haand. Derefter var det kun eL Øjebliks Sag for ham at
bj erge ham ind til Bolværket. Her kunde han lige naa
a t gribe fa t i Bolværkshammer en, som var Y2 Meter OVer Over
flad en . (Bolværkshammeren er en Bjælke, som løber parallelt
m ed Vandets Overflade udenpaa det egen tlige Bolværk.)

Nogle voksne P ersoner , deriblandt P eters Fader, var imid
lertid kommet til, og begge Drengene blev hjulpet op . P eter
fejl ede ikke synderl ig t, og hans Forældre VUr naturli gvis glade,
fordi de havde faaet der es Dreng igen .

Carl vred lige Vandet af sit Tøj og løb derpaa hjem.
Han h avde vist, a l han ikke Mat var Frisvømmer af Navn,

men ogsa a af Gavn.
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J eg tænker mig, a t Ellens Moder aldrig nogen Sinde før har
være t saa glad for og saa s tolt af sin Pige, som hun m aa have
været, efter at Ellen velbeho lden havde udført sin Bedrift.

Medens der h eldigvis Aar for Aar er blevet flere og flere
raske Dr enge, som baade kan og tør springe ud og h jælpe et
Menneske, som er ved a t drukn e, staar Pigerne jo endnu en
Del tilbage i den Retning.: .A

Og det er, fordi Pi gerne førs t i d e sene re Aar ri gtig for
Alvor er begyndt a t dyrke Svøm ning. Men nu er de ogsaa
snar t lige saa ivri ge som Dr engene efter at hente sig Sundhed,
Skønhed og Glæd e ude i Vandet og den fri ske Luft.

Vi vil derfor sikker t i de kommende Tider i langt h øjer e
Grad end før faa a t høre om Bedrifter, udførte af raske og mo
di ge Piger og Kvinder .

For a lle ~em staar Ellen som et lysende F orbillede.

Da Iille Carl og hans Kammerat vilde fiske ved
Gammel Strand.

\ En Sommerdag fik den 4-aarige Carl af sin Moder Lav. til
al gaa ned paa Gaden, idet hans lidt ældre Broder skulde led
sage ham og passe paa ham. Hernede tr af Carl en Kammerat ,
som fores log, a t de sku lde gaa ned til Kanalen for a t fis ke .
Det syn tes Carl straks var en glim ren de Id e, og de to driftige
Smaafyre skred straks til Handling. .Hvorl edes de slap bort
fra den ældre Broder, og hvorledes de i det h ele taget nærmere
havde tænkt sig at iværksætte deres Forehavende, m elder Hi
storie n nu intet om. Nok er det, et Øj eblik efter befandt de
sig 'ved Kanalen ud for Thorvaldsens Museum. Her løb de paa
det yders te af Kaj en, kl ods op ad Vandet, m ed en Sorgløshed
og Dristi ghed, som om de havde været gamle, h elbefarne Sø
ulke.

En Forretningsm and, som kom gaae nde over Slotsh olme n,
lagde Mærke til d em og tænkte straks: »Det gaar vist galt. «
Han skyndte sig hen imod dem for at jage dem bort fr a Vandet,
men inden han naaede derhen, saa han, at en af dem, nemlig

Der blev paa flere Maader gjor t Sta ds af ham, og han fik
naturligvis ligesom de andre Redningsh elte, som om ta les her ,
Redningsmed aillenaf Kongen.

Da Karlens Hest stejlede i Vandet.
En rask Pige.

At ride ud i Vandet paa en Hest er en re t spæ ndende og
rask, m en ikke altid ufarlig Fornøjelse.

'Saa ledes var d er i August 1907 oppe ved Sn ekkersten en
Karl, som kom ridende ud i Øres und m ed to Heste for a t faa
dem sky llet . Han red saa lan gt ud, at Hestene begyndte a t
svøm me, hvilket Heste, som bekendt, er m eget gode og ud
holdend e til. Men den Hest, som Karlen red paa , blev imid
lertid ur egerlig, og r ejste sig lodret op paa Bagbenene, hvorved
Karl en faldt af.

Da han kunde svøm me, hævd e han vel nok elle rs under
alm indelige Forhold kunnet klare sig, men i dette Tilfælde
kom han paa Grund af forskelli ge Uhe ld i en farlig Still ing.
Han fik nemlig Benene indsnøret i Rebene fra Muleposern e.
som hang tværs over Hestene, og som nu fyldtes med Vand
o.g derved i høj Grad tyn gede ham ned . Desuden havde han
lange, tunge Støvler paa . .

H an raabte fortvivlet om Hj ælp, idet han mere og mere
sank under Vandet, som paa det Sted var 3 Meter dybt.

P aa den tæt ved liggende Badeanstalt havde man imid
lertid hørt hans Raab, og en 14- aarig Pige, E llen, som var
der sanunen m ed sin Moder , og som lige var kommet op af
Vandet, sprang nu uden at betænke sig ud og svømme de hur
tigt hen imod Karlen .

Efter a t have svømme t en 30 Meter naaede hun ham, inden
han helt forsvandt under Vandskorpen. Hun greb fat i ham
og holdt hans Hoved over Vandet i flere Minutter, indtil Bade
anstaltens Baad kom til, ro et af Badejomfruen . Baade Ellen
og Karlen, som begge var yders t træ tt e, blev derpaa halet op
i Baaden og kom snart til Kræft er igen. . ,

Ung do m men s Svø m mebog. 9
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Carl, dumpede ud i Kanalen, hvis Væg her er 3 a 4 Meter høj
og ganske stej l og gla t uden noge t som helst til a t h olde sig fas t i .

Heldigvis var Manden Svømmer, og han var ikke læn ge
om at kasLe sin Hat, Frakke og Vest, hvorefter han dr istigt sprang
Lige ud i Vandet i Nærheden af Carl, som laa og sprællede og
skreg fortvivlet . Han sank i Udspringe t h elt ned i Mudderet
med Benene, men kom h eldi gvis straks igen fri og fik med det
samme fat i Carl. Det kunde nu selvfølgelig ikke 'ny tte at
bj erge Barnet ind til den høje, stej le Mur ved den derværende
Side af Kanalen. Nej, der var ikke andet for , end a t Rednings
manden m aatte svømme tværs over Kanalen til Fiskergan gen
ved Gammel Strand.

Ulykken var imidlertid blevet bemærket af flere andre Per
soner, ved hvis Raab et P ar P olitibetj ente var blevet kaldt hid.
De Iik hurtigt hentet en Redningskr ans, som blev kastet ud til
Redningsmanden, der dog nu va r tæt ved Land med den lill e
Carl. Begge blev snar t hjulpet op, og in gen af dem var komm et
noget særlig t til.

En af Betjentene bra gte derpaa Carl hj em til h an s Mo'r ,
som han for en halv Ti me siden havde sag t F ar vel til. Da
hun nu , efter at den første Forskræl~kelse var overs taaet, spurgte
sin lill e Dreng nærmere ud om han s Oplevelser , kunde han
særlig huske, a t han var' blevet re dde t af en Mand »med Seler
paa«.

I Havnen en iskold Vinternat.

P aa en Sommerdag' er det for en rask Svømmer i Almin
delighed ikke saa farlig en Sag at spri nge ud i Havnen eller
Kan alen efter et Menn eske. Men tænk di g saa, a t du hører en
foru lykket raabe om Hj ælp en Vintern at, na ar den isnende Vind
piber gennem de folketomme Gad er. Du kan næsten ingen
Ting se. Maaske den druknende er en eller anden forrykt og
vild P erson, som det er h øjst farligt at komme i Lag med . Og
selv om du faar ham fat, hvorhen skal du saa svømme med
ham for at faa ham op? Eller findes der Tove, Bjælk er , Baade
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eller andet, du kan hage dig fast i , medens du hidkalder yde r 
liger e Hj ælp? Og selvom der m aaske nok findes et eller andet
til a t holde sig fas t i, saa ka n det være, at det er gIa t, over 
tr'ukket med Is.

Men en modi g Redningsmand lad er sig ikke afskrække af
Vanskelighederne . Han gør sin Pligt og iler sine Medmen
nesker til Hj ælp i F arens Stund . Og er han dygtig og udh ol
dende, ska l h an nok Iaa Bugt med Farerne.

En Nat i J anuar 1907 kom en Herre gaaende nede i Havne
gade i København. Pludselig blæste Halten af hans Hoved og
trillede af Sted hen ad Gaden . Han løb naturligvis bagefter
for a t faa fat i den, men lagde i FarLen ikke Mærke til , a t han
kom hen til Kajen, hvor han snublede og styrtede ud i Vandel.

Han kunde ikke svømme og raabte selvfølgelig højt om
Hj ælp.

En Politibetj ent, som gik paa Vagt der i Nærheden, hørte
Nødra abene. . Han løb straks til og opdagede ogsaa snart en
P erson , som la a og fægtede med Armene ude i Vandet nogle
faa Meter fra Bolværket. Den druknend e havde da til syn ela
dende tabt Kræftern e, h an kunde ikke ra ab e mere og var om
trent sunket helt under Vandets Overflade.

Betj enten afførte sig hurtigt sit Overtøj og sine lan ge Støv
ler, alt im ens han kraftigt brugte sin Signalfløjte for a t hid
ka lde Hj ælp. '

Derefter sprang han ned i Vandet, hvis Overflade var godt
3 Meter under Gadens Højde.

Han svømmede klogeligt saaledes hen imod den dru knende,
a t det blev muligt bagfra a t komme ham ind paa Livet, hvor
efter han bjergede ham ind til Kaj en, h vor han fik fat i en
J erntrosse, som var ud spændt der.

P aa Betjentens Opford ring tog den forulykkede nu ogsaa
fat i Tr ossen, Men han var imidlertid saa fortumlet og med
tage t, at han traks igen slap Taget og sank under Vandet.

Betj ent en anaa tte da bj er ge ham op igen og h oldt ham
derefter fast m ed den ene Haand, medens han m ed den anden
greb fat i Trossen .

~)*
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Lykkeligvis fik h an nu Bistand af flere til stedekommende
P erson er, og . ved Hj ælp af en Redningssti ge blev de begge
trukket op.

Saafremt der ikke var kommet Hj ælp, havde det seL gålt
ud ikke alene for den drukn ende, m en ogsaa for den kække
Betj ent. Thi det var umuligt at redde. sig op ad den lodrette
Stenkaj . Og der var 100 Meter til den nærmeste Færgelrappe,
hvortil Vejen endda var delvis spærret og betydelig for 
læn get ved, at der la a et Skib imellem.

Saavel Betj enten som den reddede var m eget m edtaget af
det langvarige kolde Bad. Fø rs t efter et Hospitalsophold paa
adskill ige Timer kom de nogenlunde »til Hægterne« igen.

En Kamp i Vandet ved Kvæsthusbroen.

En sildig Efteraarsaftel~ i 1884 sad en Styrmand lunL inden
Døre i sit Lukaf paa et Dampskib i Havnen ved Kvæsthus
br-oen i København . Som de ' fleste andr e Søfolk havde han
naLurligvis i si t lange Søman dsliv været »ude Ior« adskill ige
ikke . altid lige behagelige Oplevelser . Saal edes havde han
blandt andet for kor t Tid siden m aaUet bringe en russisk
»Orlogsman d« paa »ret Køl« igen. Russeren var nemlig om
Aftene n i en noget beruset Tilstand gaaet forker Log var tilsidst
styr tet lige lukt ud i Havnen. Styrmanden var da sprunge t ud
efter h am og havde uden stør re Besvær bj erget h am ind til en
Baad.

Da Stynnanden næste Gang m aatte springe ud efter et Men 
neske, slap han derimod ikke saa let fra det, hvilket fremgaar
af følgende Begivenhed .

Allerbedst som han den nævnte Efteraarsaften , som sagt,
sad i Lukafet, hørte han pludselig et Pladsk i Vandet og lige
derefter høje Raab om Hj ælp. Han løb straks ud paa Dækket
og saa derfra eL Menneske ligge i Vandet en 15 Meter fra Bol
værket ved St. Annæ Pl ads. Han tog en Line.ysom Iaa paa
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Dækket, sprang Bra Skibet i Land og løb h en til Bolværket
udfor, hvor den forulykkede laa . ;

Han kastede nu Linen ud til h am , m en den druknend e va r
saa forv irret, at h an ikke kunde skønne paa a t gri be fa t i den.
Styrmanden krøb derfor ned ad Bolværk et, sprang der paa fuldt
paaklædt i Vandet og svømmede h en mod den 'druknende, som
aldeles ikke kunde svømme 'og allerede h avde være t under
Vandets Overflade.

Styrmanden vilde nu gribe fat i ham for at bj erge h am ,
men den anden ,,'lal' ful dstændig vild og klamrede sig dødsens
angs t til sin Bedningsmand, idet h an om slyn gede han s Arme.
De begyndte derfor begge at synke , og Styrmanden kom til at
slu ge en Del Vand, som smagte slem t af Kloak.

Ved en voldsom Kraftanstrengelse lykkedes det h am dog
at Iaa sin ene Arm gjor t fri , hvorefter h an af al Magt m ed sin
kn yttede Haand slog den druknende lige i Ansigtet for at be
døve h am. Sla get gjorde den tilsigtede Virkning, id et den for-o
ulvkkede derved bl ev bevidstløs, saa at det bl ev muligt for Styr
m~nden at bj erge h aJIl1J ind til Bolværket. Men da var h an og
saa selv blevet saa udmattet , a t h an m aatte raabe om Hjælp.
Nogle tililende Fo lk fik nu ved Hj ælp af den om talte Line h alet
først den foru lykkede -og dernæst h an s Redningsm and op .

Den druknende havde faae t en slemt blodig Næse og Mund,
men det var jo for intet at reg ne i Sammenlig ning med, at han
tillige havde faaet sit LiV' reddet.

Styrmanden kendte ikke til de Greb, som man nu h ar lært
at bruge, naar m an vil frigøre sig for de livsfarlige Omklam
ri nger. og han hj al p s,jg derfor resolut paa sin egen , ganske
vist noget kr aftige Maade.

I Vandet fra Dronning Louises Bro efter en, som
vilde drukne sig.

Som du formodentlig har hørt og,~el ogsaa undertiden
læst i Avisen, er det ikke saa sjældent, at Folk spri nger i Van
det for at drukne sig . Det er naturligvis i Regelen Mennesker ,
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som handler uden Omtanke i et Øj ebliks F ortvivlelse og Op
hidselse paa Grund af en eller a nden Sorg. Mange af dem
fortryder deres uoverl agte Gerning, saasnart de er kommet i
Vandet, raaber derfor h øjlydt om Hjælp og lader sig godvill igt
og gerne redde. Og selv om nogle af dem gør Modstand under
Redningsforsøget, er de dog alligevel næsten altid, naar de
ba gefter har faa et sundet sig lidt, glade for, at de endnu - er
blandt de levendes Tal .

I København er det sær lig Søerne ved Dronning Loui ses
Bro, som er Skuepladsen for saada nne Optrin. Desuden falder
der naturligvis ogsaa ved Uh eld en Del andre Mennesk er, især
Børn, i V andet her. Hvi s du derfor nu og da gaa r over Bro en,
skal du ikke bli ve overraske t, om du en skønne Dag faar øje
paa en stor Klynge Mennesker, som staar og ved hverken ud
eller ind, medens der ude i Vandet ligger et Menneske, som
er 'ved at \drukne. · Saa tænker j eg, du ikke Cl' længe Oll! a t
kaste Trøj en og komme i Vandet , idet du sam tidig sender F olk
af Sted efter Redningsbælter og en Baad, Der hæn ger Bælter
paa Træerne 'ved hvert af Broens Hj ørner , og der find es Baad
udfor Goth ersgade.

En Dag h ei(im 9d Aften i Begyndelsen af April 1915 blev
der pludselig s~·t :Op løb paa den n ævnte Bro. En Mands
person havde ~onl det ba gefter blev oplyst - af Æ rgrelse
over en fonmentlig tilføj et Uret ka stet sig ud i Vandet for at
drukne sig. Der sam ledes naturligvis straks paa dette befær
dede Sted en stor Menneskemængde, og Luften genlød af Raab
og Skrig fr a Kvinder og Mænd, men ingen havd e Mands Mod
og Hj erte til at vove sig ud efter den druknende.

En Solda t - forøvr igt en Haandværksmester -, som kom
gaaende inde fra Byen, saa, at F olk stimlede sammen ved
Lygteopstanderne midt paa Broen, og da han kom nærmere,
hørte han flere raab e: »Der er en Mand i Vandet!« Han m a 
sede sig hurtigt hen til Bro ens Stensætning, og ved at se ud
over denne fik han ø je paa Personen nede i Vandet et Par
Meter fra Broen. Uden lang Betænkning kastede han sin Vaa
benfrakke og krø b derpaa ud paa den ret brede Gesims, som
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findes over Brobu en . Derfra sprang han i Vande t, som her
har en Dybde af henimod 3 Meter , og som den Dag var isnende
koldt. Han søgte straks , for a t undgaa at blive omklamret,
at faa fat i den druknende ba gfr a , hvilket ogsaa lykkedes. .Han
greb h am med venstre Haand og holdt sig derpaa oppe ved at
træde Vande m ed Benene og højre Arm. Den druknend e var
imidlertid fuldstændig vild og rasende og slog Oll) sig som en
besat. Redningsmanden havde derfor en Del Besvær m ed at
m agte ham, m en h oldt ham dog opp e i flere Minutter. Der
bl ev da stukket en Redningshage ned til h am, som han fik
grebet fat i . Det lettede jo svært, og da den druknend e nu
efterhaanden havde Iaaet sig basket træt og va r blevet ret med
gørl ig, blev Stillingen mere gunstig.

Et Par Mænd var imidlertid løbet af Sted for at faa fat i
en Baad fra Baad eudlejningsbr oen ved Sort edamsgade . I Lø
bet af kort Tid kom Baaden til Ulykkesstedet og opto g der saa 
vel den druknend e som hans Redningsm and. De blev begge
bragt til Hospital et , hvor de, skønt de straks blev puttet i gode,
varme Senge, alligevel laa og kn aldfrøs og rystede i flere T im er,
men derefter atter fik Varme i Kroppen og fr iskt Mod paa Li vet.

/~i1le Fanny i Odense Aa.

Det hænder m ellem Aar og Da g, at Mennesker, som ikk e
kan svømme, alligevel spri nger ud for at for søge at redd e en
forulykk et. Selv. om man nu ligestraks uden nærmere
Efter tanke maaske kan føle sig tiltalt af saadan nne Men
neskers - »blinde« Mod, saa maa man dog sige, a t de
gør sig skyl dig i en ganske forkastelig og uf orsvarlig Handle
maad e. .Thi h"1Ud opnaar de? Kun ene og a lene at gøre Ulyk
ken større og at forø ge F arerne og Besværlighederne for den ,
muligvis tilkommende Redningsmand, som derved faar to P er 
soner at redde i Stedet for een . I de to Redningshistorier »J
Strømmen ved Hornbæk« og »1 et farligt Hul i Aaen« kan du
læse om, hvorl edes det gik de to da arlige Svømmere, som først



136

forsøgte sig som Redningsmænd. De maatte jo begge selv red
des. Og hvis de nu o ven i Købet slet ikke havde kunnet svøm 
me, var de da aabenba rt drukn ede . Du har maaske ogsaa læst
om hin ulykkelige Moder , som styrtede sig ud i Gad ekær et efter
sin Søn. Ikke Iaa. Mennesker er druknet ved saaledes at springe
ud ganske »hen i det blaa«. I andre Tilfælde er de heldigvis
blevet reddet tillige m ed den foru lykkede, takket være en dyg
tig Redningsmånd. De har da m aattet sande det gamle Ord ,
at »Lykken ofte er bedre en d Fors tanden«.

Det gælder ogsaa om følgende Tildragelse:
En Sommendag skulde en Barnepi ge i Odense spa dsere en

Tur med en 2-aarig Pi ge, Fanny, og 'hendes 6-aari ge Søs ter .
De gik ned ved Aaen, idet Barnepigen holdt Fanny ved Haan 
den . Imidlertid gæv1 hun et Øjeblik Slip pa a hende, da hun
skulde hjælpe h endes Søster med en Kurv. Lige derefter hørt e
hun et Pladsk i Vandet og saa straks, at det var F ann y, som
var fald et i. .

Barnepigen, som holdt meget af Børnene og ellers var flink
til a t passe paa dem, tænkte nu , »a t hvi s F anny skulde dø, da
vilde hun ogsaa selv dø med hende.« Hun sprang derfor straks
ud efter Barnet, som hun ogsaa fik fa t i. Men da hun hverken
kunde bunde eller svømme, 'var hun nu ud sat for a t gaa til
Bunds tillige med Barnet. Hun raabte højt om Hjælp, men
tabte snart Bevidstheden og førtes af den stærke Strøm af Sted
med Barnet i sine Arme.

Hend es Nødskrig var imidler tid blevet h ørt af en Maski
nist , som straks løb hid efter Lyden. Da han kom til Aaen,
saa han Barnepigen drive af Sted paa maa og faa, idet hun
jævnlig dukkede under Vandskorp en .

Han kastede hurti gt Frakken og Træskoene og spra ng ud
efter hende. Hun laa kun en 4 Meter ude, men Vandet var
2 il 3 Meter dybt. Da han var en god Svømmer stod det na
turligv.is ikke ret længe paa for h am at komme ud og faa grebet
fat i hende, og da hun var bevidstl øs, kunde hun jo ikk e kla mre
sig til ham eller ved at ligge uroligt besværliggøre Bjergningen .
Hun blev derfor snart bragt ind til Land, hvor flere andre Per-o ·· 1)
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soner , som ogsaa havde h ørt h endes Skrig, var kommet til
Stede .

Først da de var kommet i Land, opdagede Redningsman
I den til sin store Forbavselse, at Barnepigen h avde den ' lill e

Fanny h os sig, og at h an saaledes ud en at vide af det havde
re dde t to Mennesker fra at drukne.

Begge de forulykkede kom snart til Bevidsth ed og blev der 
efter bragt hjem . Her fik Fannys Moder naturligvis lige straks
en slem F orskrækkelse, da hun saa en fremmed Mand komme
bær ende med hendes lill e drivvaade Pige, som for en h alv Time
siden var gaaet velfornøjet hjenun e fra. Men da h un nu opdage de,
at. Fanny var i Live, blev hend es Glæde saa meget desto større .

Hvis Redningsmanden ikk e var kommet saa hurtigt til.
vilde Barnepigen snar t vær e sunket til Bunds og h avd e da
trukket Barnet med sig. I Stedet for at spring e ud skulde Pi gen
hellere være blevet paa Land og uafl adelig have r aabt om
Hj ælp. Et lille Barn holder sig i Reglen læn gere flyd ende i
Overfladen end et 'voksen t Menneske, og i alt Fald er det da
uli ge lett ere at dykke ned efter et Barn end baade efter et Barn

. og en Voksen .

En Tvekamp i en T ør vegra v.
Svømning paa Landet.

Svømmefær digheden ude paa Land et og i Provins en staar
paa et meget lavt Standpunkt selv paa Egne, hvor ' der er be
kvem Adga ng til Vande t. Hvor der kun findes Mergelgrave
og Moser, er Beboerne jo særl ig uheldigt stille t. Der bør
snarest ske F orandring i. dette for os som »Søfolk« beskæm
mend e Fo rhold . Svømni ng har Betingelser for a t bli ve en vir
kelig folkelig Idræt , og Ungdommen paa , Landet er saa ivrig
efter a t dyrke Legems øvelser, at den sikkert ogsaa i store SIm
rer vilde strømme til Svøm ning, naar blot Sagen blev grebet
rigtigt an. Hvad skulde der vel være i Vejen for" at Dr enge,
Pi ger og Karle kunde cykle til Svømning en Mil eller to et Par
Gan ge om Ugen eller i all Fald om Sønd agen? Det var der vist
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mange, sOO11l gerne vilde. Der burde derfor over hele Landet
oprettes »Svømmesteder«, hvor dygtige Lærere kunde indvie
Egnens F olk i Svømmekunsten. Vi vilde derved faa en Mæn gde
fortrinlige og sm ukke Svømmere og Svømmersker , og. Land
boern evilde ikke i samme Grad som nu staa hj ælpeløse overfor
de mange sørgelige Ulykker i Mergelgrave og Moser. Thi som
Forholdene nu er, maa det jo kaldes et sjældent heldi gt Træf,
hvi s der findes et Menn eske, som virkelig kan hj ælp e, naar der
er Fare paa Færde. Q.

Det var heldigvis Tilfældet, da følgende Begivenhed fandt Sted :
I Maj 1893 var en Gaardejer tillige med sin e to Karle be

skæft iget med Tørvearbejd e. Den ene Karl fiskede Tørvedyndet
op i en Pram ude paa en stor Tør vegrav, medens Gaardejeren
og den anden Karl ordnede Dyndet til Tørring inde paa Land.
Und er Arb ejdet bemærkede Gaardejeren, at Karlen ude pa a
Prammen havd e lastet denne saa stærkt, at der var F ar e for, a t
den skulde synke . Gaardejeren raabte derfor ud til ham, at
han skulde tage sig i Agt; m en Karl en hørte det ikke, da han
var noget d øv, og han blev ved med at hive Tørvemudder op.
Gaardej eren stagede da f en anden Pram ud imod Karl en, som
var 15 Meter ude. Men inden han naaede derud, begyndte den
overfyldte Pram at synke, og for ikke at gaa til Bunds m ed den
sprang Karlen ud i Vandet henimod sin Husbonds Pram, som
han tro ede at kunne naa. Men han s Beregning slog ikke til,
og da han slet ikk e kunde svømme, laa han derfor ganske
hj ælpeløs i Vandet , som paa det Sted var ca . 3 Meter dybt.
Desuden var det kold t" og fuldt af Grøde, Aaka ndep lanter og
Dynd. Han fik snar t Vand i Munden og Maven, sank et P ar
Gange under Overfladen, hvorfra han dog lige nogle Øjeblikke
dukkede op igen, for d erpaa i Løbet af faa Sekunder at gaa
helt til Bunds.

Saasnart Gaardejeren havde bemærket Karlens farlige Stil
ling, havde han kastet sine Træsko, sin Trøje og Vest og var
sprunget ud og svømmet hen imod ham. Men den forulykkede
var gaa et til Bunds, inden Gaardejeren naaede ham. Da Van
det var blevet fuldstændig plumret af al Tørvemudderet .fra
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den kæntrede Pram, var det Gaardejeren umuligt at skimte det
mindste af Karlen. Men han lagde Mærke til , at der pa a et
bestemt Sted steg nogle Lu ftblærer op, og h an dykk ede derpaa
straks ned der. Han fik ogsaa fat i Karlens Sku lder og fik
ham trukket m ed op. Men Karlen kl amrede sig nu i Vildelse
krampagtigt til sin Redningsmand, idet h an m ed den ene Haand
greb fat i han s Seler , saa de gik i Stykker, og m ed den anden
i hans Skj ortelinning, hvorved han var lige ved atkvæle h am .
De sank derfor begge til Bunds. Heldigvis var Gaard ejeren en
meget stærk Mand, og ved en voldsom Kraftanstrengelse - h an
vidste i Kampens Hede ikke selv, hvorledes h an egentl ig bar
sig ad - fik han sig gjor t fr i og fik ikk e alene sig selv, men
ogsaa Karlen , som nu var blevet h elt bevidstløs, br agt op til

Overfladen.
Da Gaardejeren var spru nget ud fra Prammen, havde denne

faaet et Skub og var kommet i Drift ind imod Land. Derved
var det blevet mu lig t for den anden Karl , som h eller ikke kunde
svømme, at vade ud til den . Han stage de nu Prammen h en
'imod Gaardej eren , som kom svømmende med den bevidst,løse.
Ved fælles Hj ælp blev d enn e derpaa h al et op i Prammen, hvor
efter Gaardejeren selv kr avlede op. De kom straks efter i Land,
h vor de øjeblikkelig begyndte at genoplive den forulykkede.
Efter at h ave kastet en Del Vand op komIian lidt efter til Live
igen. De kør te ham derpaa hj em, gik til Sengs, og efter nogle
Timers Ophol d d er var Følgerne af den farlige Oplevelse nogen
lunde overstaaet,

Lille Jens i Brønden.

Lille J ens var kun to Aar gammel, da han første Pauskedag
1881 sammen m ed sin 8-aarige Broder løb og legede uden for
et Hus paa Landet. H er blev han snart optage t af noget, som
vakte hans størs te Fo rbavselse .

Lemmen til Hu sets Brønd var den Dag ved en slem For
glemmelse ikke blevet lukket, og snart stirrede hans forundrede
øjne ned i det dybe, h alvmørke Hul, hvor det blanke Vand
skimtedes lan gt, lan gt nede. Mere og mere blev han tiltrukket
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af denn e ganske uk endte Underverden, saa han til sidst fik
Overb alan ce og styrtede i Dyb et.

Efter en Luftrejse paa 7 Meter landede den lill e Fyr nede
i Vandet , som var 3 'Meter dybt.

Hans Brod er , som skulde h ave passet paa ham , løb be
styr tet ind i Huset og raabte, at J ens var fald et i Brønd en.

I Hu set befandt sig en ældre Kone m ed en voksen Søn og
Datter, men ingen af dem. dri stede sig til at gaa ned i Brønden.
Derimod løb de h en til Naboen efter Hj ælp .

Her tr af de tre Mænd, som straks løb med dem og sna rt
efter naaede Brønden.

De kiggede dern ed og saa Barnet ligge ganske st ille og kun
med Ryggen over Vandskorpen .

Nogle af d em ansaa det allere de for haabl øst og overflø
di gt at gaa 'ned efter det, da de troede, at det var død.

Men en af dem , en Husmand, syntes imidlertid, at han saa
Barnet 'gøre en lill e Bevægelse. Og ud en Betænkning tog han
fat i et T ov, som straks var skaffet til Veje, og lod sig fir e ned
i Brønden. ' Han gav sig end ikke Tid til at faa Tovet 0111 Livet:

Snart var han ne de 'ved Vandet og greb nu Barnet med den
ene Haand, medens h an viklede Rebet saa godt fast om den
an den; a t han endog flere Uger efter havde Mærker deraf. Op
st ign ingen blev yderligere besværliggjort derved, atStensæt
ningen i Brønd en 'Viar gammel og yderst skrøbelig, saa Stenene
let kunde glide ned ved Beroring. Unde r Opfiringen var der
da ogsaa en Sten foroven, som løsnede sig og styr tede ned, men
den naaede heldi gvis kun lige at strejfe ham og Barnet.

Omsid er blev de begge trukket op. Men Barnet gav nu ikk e
det mindste Livstegn fra sig.

Skønt flere ansaa det for ganske haabl øst, begyndte den
kække og udholdende Redningsmand lige m ed det samme at
arbejd e paa at Iaa det kaldt til Live igen . Og hans Udholden
h ed fik snart den størs te Belønning, idet Livet lidt efter lidt
vendte tilbage, saa a t lille J ens , da der var gaaet en Time,
var saa vel, at han bad ornat maatte faa et Stykke Sukker.

Og dette beskedn e Ønske fik han str aks med Glæde opfyldt .

Redllillg sbedrifter, Ildførte v ed
Badeulykker.

To Skolekammerater.
En rask Dreng ,

Ved alle vore mange Provin sbyer, hvor der er Adgang til
Vandet burde der rø re sig et ganske anderledes Bade- og
Svømm'eHVi end det endnu er Tilfældet. At træffe paa virkelig
gode Svømmere er sjælden t, og Børnene bader som oftest pa a
bedste Beskub ud en Tilsyn og Vejl edning. Og dog er der 'vel
næsten intet, som alle de raske Dren ge og Piger er mere glade
for end at komme ud at svømme. Thi saasnart der bl ot er den
mindste Lejlighed til a t sm utte i Vandet, skal de nok forsøge
at gøre det. Men naar d e saa ikke har lært a t svømme ordent-
ligt, er det jo, at det ofte gaar galt. . .

En Da g i August var d er i Sæby en 14 Aars Dr eng, Erik,
saml var gaaet ned til Havn en for at faa sig en Svømmetur. En
Skolekammerat til ham, den 13-aarige Christian , var tilf æl 
di gvis ogsaa kommet derned lal' det sammes Skyld .

Erik var en flink Svømmer, og næpp e var .han kommet
af Tøjet, før han sprang ud og svømmede tværs over til den
m odsatte Sid e af Havn en, hvor gan gik op paa Land. Medens
h an stod her et Øjeblik og saa bort fr a Havnen ind over Lan~,

hørte han lige m ed eet angs tfulde Nødraab . Han vend te Sig
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om og saa ud over Havnen , men kunde intet se i Vandets Over 
flade. Dog anede h an naturligvis straks, a t det var h an s Kam~
merat , som var i Fare . Og ganske rigtigt. Nu saa han, at
Chri stian, som var sunke t et Øjeblik, atter dukkede op, for 
tumlet og hj ælpeløs.

Christian, som var en daarlig Svømmer, var nemlig kom
me t for langt ud, og da der den Dag var stærk Strøm ud ad ,
blev han snar t »taget« af denne og før t hen ad Havnemundin 
gen til.

Saasnart Erik saa sin Kammerat s fortvivlede Stilling,
sprang h an ufortøvet ud og svømmede det hurtigste han kunde,
over imod ham. Han saa, at h an sank under Overfl ad en endnu
en Gan g. Men han kom dog a tter op, og da va r Erik naaet
h en til ham.

Erik forsøgte nu at faa Tag i ham, men det var vanskeligt,
thi Christi an klamrede sin sanse løs og angs t saa fast til
ham, at han maatte bruge alle sine Kr æfter for at gøre sig fri,
da han jo ellers risikerede a t bli ve trukket med ned i Dyb et.

Da Christian oms ider begyn dte at blive træt og bevids tløs,
lykkedes det Erik at faa ham fa t under h ans ene An n , og
idet h an holdt ham godt oppe, bj ergede han ham ind m od
Land. Herunder benyttede han sig i nogen Grad kloge ligt af
Strømmens Retning, idet han søgte til Land lige ved Havnens
Udløb. Endelig naaede han Bolværket, me n va r da yders t ud
mattet, hvad man ikk e kan undre sig over . Her fik han nu
Hj ælp af en .Mand, saa de snart begge kom paa de t tørre.

Chri sti an ','ar bevi dstløs, men kom til sig selv igen, lige
efter a t han var kommet op.

En Del voksne Personer overværede Begivenheden, men
in gen af dem h avde Mod til a t spri nge ud og hj ælpe Drengen .

Saa m eget dest o bedr e var det da, at Erik var Mand for
at kunne klare det Stykke Arbejde alene.
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I Strømmen ved Hornbæk.

Strøm og So er to farl ige Modstandere a t binde an med
selv for gode Svømmere. Og det har kos tet mange Men 
nesker Livet, ~t de ikke, før de er gaaet i Vandet, h ar sørget
for at faa a t VIde, om der gik Strøm eller ej, og i hvilken Ret
ning den gik . De burde da, hvis der var Strøm, have taget et
forsvarl ig t Tov om Livet, idet de n aturligvis sam tidig maatte
være sikre paa, at Tovet blev solidt hol dt fast inde paa Land.

I Juli 1904 vi lde en Fabr ika nt, som laa paa Landet i Horn
~)æ~\., en. Dag bade, skøn t Vejret var r et streng t. .Han ansaa sig
Imidlertid for at være en temmelig god Svømmer og kastede sig
derfor dristi gt forover ud fra Trappen ved Bad ehu set. Næppe
var han dog kommet ud i Vandet, før den svære Søgan g gjord e
ham ængstelig, saa han uvilkaarligt straks vendte om for at
komme ind til Trapp~n igen.

Men det var ham aldeles umuligt at komme blot det mind
ste Stykke frem i Vandet, hvor m eget han end anstreng te sig .

Angs tfuld kastede han sig nu om paa Ryggen og ar
bejdede ih ærdigt 'Vli dere for a t komane det lille bitte Stykke
frem, som han m anglede i a t naa ind til Trappen.

Men da h an et Øjeblik efter saa ind m od denn e, opdagede
han til sin store F orskrækkelse, at han var dreve t m eget læn
gere udad og snart var en 30-40 Meter fra Trappen. Og han
drev stadig af Sted med Strømmen, m edens Bølge paa Bølge
slog hen over Hovedet paa ham. Han raabte nu om Hj ælp,
'm elli »det flimrede allerede for hans øjne, han blev omtaaget
og havde Syner og var ikke m ere sig selv m ægtig«.

En Direktør, som sammen med sin Hustru og lille Søn
laa i Klitterne, hørt e Nødraabene . Skønt han ikke var nogen
ret god Svømmer og desuden nyli g havde gennemgaaet en
Operation , løb han ud Lil Badehuset, klædte sig h astigt af og
svømmede ud efter elen druknende Fabrikant. Han naaede
ham ogsaa og fik fat i ham, men i det samme slog en vældig
Bølge hen over elem og skille dem fra hinanden . . For anden
Gang fik h an dog Tag i ham , m en paa Grund af Bølgeslaget
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maatte h an igen give Slip, og det -var kun m ed Nød og n æpp e,
a t han nu selv kunde holde sig oppe og faa Vejret.

De var da nu begge ud satte for at drukne i Løbet af faa
Øjeblikke . .

Efterh aanden var der imidlertid blevet Uro paa Strand
kanten, hvor en Del Bad egæster , som havde bemærket Ulykken,
løb forvi rre de rundt. Snak og gode Raad var der nok af, men
det skortede paa Handledygti ghed.

I Klitterne befandt sig paa den Tid ogsaa en Studen t, som
bemærkede Uroen paa Strandkanten, og ved samtidig -a t se ud
over Vandet fik han øje paa de to Person er, som han syntes
drev til Søs. Han havde . lært baade Svømning og Bjergning
og løb nu straks ned mod Vandel, idet han undervejs kastede
saa m eget af Tøjet som muligt og ogsaa skilte sig af med sine
svære Hægtestøvler. før han gik ud.

Han vadede ud -i Vandet, indtil det gik h am Lil Brystet,
hvorefter han svømme de en 40 Meter. Og det gik i en F art,
thi han havde jo Strømmen med sig .

Han Ilaa ede snart Fabrika n ten; som laa og flød paa Hyg
gen med Armene slap t hæn gend e ned, Hovedet helt tilbage og
til syn elad ende bevidstl øs. Studenten greb h am og begyndte
a t bj erge ham m od Land . Og det gik helt godt fremad. Un
dervejs passerede h an den anden druknende, Direktøren, som
havde m eget ondt ved at klare sig, men dog endrm var ved
Bevids thed. Snart var Redningsmanden naaet saa lan gt ind
mod Land, at han kunde bunde . Her tog andre tilstedeværende
sig nu af den druknende, bragte ham i Land og begyndte a t
genoplive ham.

Studenten svømmede hasti gt udad igen for at redd e Direk
tøren, som ' klagede sig højt og troede, at han skulde omkom me.
Det blev en drøj Tur for anden Gan g at bj erge ,en foru lykket
op imod den stærke Strøm, og der var et Øjeblik, hvor Red
ningsmanden tvivlede om, a t han kunde udholde det.
Men endelig mærke de han Bunden under F ødd ern e og kunde
nu drage et Lettelsens Pust. Andre tog her imod den forulyk- -.
kede, som nu var helt bevidstlø s.
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En Læge kom straks til Stede. Han fand t begge de forulyk
kede liggende bevidstl øse paa Strandbredden . Deres ' Hjerte
slag var m eget uregelmæssi gt, og alt tyd ede efter Lægens Me
nin g paa, at de begge h avde vær et saa nær ved al m iste Livet,
at det kun havde d rejet sig om Sekunder.

Nu kom de snart ved passende Behandling til Liv og Hel-
sen igen. .

Den raske, dygtige Student staar som et lysende Eksempel
til Ef terfø lgelse for vor akademiske Ungdom , som jo burde være
den fremmeligste ogsaa i alle gode, legemlige Færdigheder. Men
det er sikkert endnu kun en gans ke ri nge Part af vore Studen 
ter, der er i Stand til at udføre en lignede Bedrift, som den her
omtalte.

En modig Dame.

En Sommerdag i 1909 badede to Pigebørn paa henholdsvis
12 og 13 Aar tillige m ed deres lill e Søster paa 4 Aar fra et
Badehus ved Øresunds Kyst. Deres Bedstem oder sa mt en Tje
nestepige var i F ølge med dem.

Efter at d en lill e Søster havde faaet sin »Omgang«, mun
trede begge Pigebørnene sig sammen m ed Tjenes tepigen ude i
Vandet.

Pigebørnene va r noge t øvet i Svøm ning, men dog langtfra
i til strækkelig Grad , saaledes som det snar t vis te sig. De m o
rede sig med a t svømme ud til en Revle, som laa et Stykke ude
fra Badehuset. . Derude kunde de bunde, m en m ellem Bade
huset og Revlen var der ligesom en Rende, h vor Vandet var
saa dybt, at de ikke kunde naa Bunden.

Tj enestepigen , som var endnu mindre øvet i a t svømme
end d e to Pigebørn, vovede sig ogsaa ud til Revlen. Men paa
Tilbagevejen d erfra blev hun im idl ertid træt og utilpas, og da
hun mærkede, at hun i kke kunde faa F odfæste, blev hun na
turligvis angst og forfj amsket og kunde ikke klare sig .

Den ældste af P igerne søgte straks modigt at hj ælp e hende,
men kom derved selv galt af Sted ; thi Tj enestepigen klamrede

...
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sig fast til hende og trak hend e med sig ned, under Vandets
Overfl ad e.

De dukkede dog snart ,op igen , og den anden Søster ilede
nu til Hj ælp. Men hun blev ligeledes omklamret af Pigen , og
de to Søstre havde nu mere end Besvær nok m ed a t kæmpe sig
fri og redde sig b ort fra den druknendes fortvivlede Greb.

De havde imidlertid alarmeret Bedstemoderen, som stod
og tørrede der es Lille Søster af inde i Badehuset.

Bedstemoderen raabte højt om Hj ælp, og h endes Skrig
blev hørt af en ung Dame, s om Iaa inde paa Strandbredden ,
men som forøvrigt ikke straks tænkte nærmere derved, »idet
det er noget, . som saa ofte sker, a t Børn og Damer skriger
op, naar de bader. « F ørst da Bedstemoderen kom s tyrtende
ud paa Broen til Badehuset og raabte ind mod Land: »Hjælp,
Hj ælp! Hun druknerl« var den unge Dame klar over, at der
var Ulykke paa Færde. Hun skyndte sig nu, alt hvad hun
kunde, ud til Badehuset, hvor hun saa Tj enestepigen ligge syn
kefærdig ude i Vandet.

Øjeblikkelig sprang hun ud m ed .alle Klædern e .paa . Straks
kunde hun bunde, m en maatte d erefter svømme et Stykke,
inden hun naaede 'P igen . Denn e var halvt bevidstløs og halvt
vild »og skreg op paa en re t uhyggelig Maade«, men klamrede
sig da heldi gvis Ikke til Damen , som nu greb h ende og fik
hende bj erget ind mod Badehuset, hvor der var til a t bunde.

Andre P ersoner var imidlertid kommet til Stede og hj alp
til med den forulykkede, som nu var blevet helt bevidstl øs,
Efter et Øj ebliks Behandling kom hun dog snart til sig selv
igen.

Det var i yders te Øjeblik, hun var blevet redd et. Var hun
førsl gaaet til Bunds, h avde sa gtens in gen af de tilst edeværend e
været i Stand til at gaa ned eft er h ende.

I et farligt Hul i Aaen.

Mange Steder ude paa Landet savner særlig all e de ra ske,
un ge Mennesker og Børn Steder, h vor de kan bade og svømme .

/
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Hvor der kun fin des Mergelgrave og Mosehuller , kan d er jo
ikke være Tale om at gaa i Vandet.

Hvor der derimod findes Aaløb, ka n man god t flere Steder
faa sig en ri gtig god Dukkert og Svømmetur. Men fors igtig
maa man være; thi der findes ofte stærk Strøm i saadanne
Vand løb, og Bunden kan vær e farlig, idet der tit findes stej le.
uanede Huller i den. Det viser følgende Hændelse:

En Søndag Eftermiddag 1912 var der ovre i Vestjy lla nd
en Møllersvend og. to Karle, som følte Lyst til a t røre deres
unge kr afti ge Lemmer i Voldbj erg Møllena . De plejede ofte
ligesom mange andre a t bade her og vidste derfor ogsaa godt,
at der ud e i den 14 Meter brede Aa fandtes et om tren t 3 Meler
dybt Hul m ed stej le Sider. Og de to Karle, som ikke kun de
svømme, holdt sig naturli gvis bor te derf ra og paa Steder, hvor
de kunde bunde, m edens Møllersvenden svømmede flinkt om 
kring,

Efter Badet klædte de sig paa, hvor efter de alle tre lagde
sig i Græsset paa Bredden og solede sig i behageligt Velvære.

Medens de laa h er, kom fire andre Karle til for ligeledes
at gaa i Vandet, De klædte sig af og morede sig ude i Aaen,
som de kunde bedst.

En af dem, som næsten ikke kund e svørrnne, men kun
lige holde sig oppe og plaske lidt omkr ing, kom hen i betænke
lig Nærhed af det omtalte Hul. Der blev raabt til ham , a t
h an skulde tage s ig i Agt, m en han var allerede kommet saa
langt ud, at han ikke kunde bunde. Derved blev han for 
fjamsket, arbejdede sig hu rti gt træt og sank sna rt under Over 
fladen.

En a f Kanuneraterne, som opholdt sig tæt ved, svømme de
stra ks h en for a t redde h am . Han dykked e ned: og fik ham
ogsaa hævet op til Overfl aden . Men han h avde ikke faae t
ham grebet bagfr a, og den drukn end e havde derfor i sin Døds
angst med sin ene Haand klamret sig om hån s Hals og med
den anden om hans vens tre H aand led , Og d a han af al
Kraft blev ved at h olde fast, og da den anden ikk e forstod a t
fri gøre sig, gik de begge under .

10*
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Af de ,fem P erson er, som med sti gend e Æ ngs telse var Vid 
ner til , hvad der foregik, var der kun een , som var i Stand
til a t yde Hj ælp . Og det var Møllersvenden . Han viste sig
helt igennem som en Mand.

Saa snar t han saa, at der var F ar e for, at de to derude
i Hullet begge skulde drukne, ka stede han Tøjet, sprang ud
og naaede snart det farlige Sted .

Her saa han begge de forulykkede staa paa Bunden med
det meste af en Meter Vand over Hovedern e og fast omklam
rende hinanden .

Han dykkede ned og fik dem begge med op, ·hvorefter han
fik dem trukket og skubbet bort fr a Hullet og ind mod Bred
den, hvor der var til at bunde.

Den af de druknend e, som sidst var gaaet under, kom
nu til s ig selv igen. Og først nu fik h an sig gjort fri af den
and ens Greb og kr avl ede der efter selv op paa Grønsvær et.

Den først forulykkede blev hjulpet op og kom derefter lige
straks til Bevidsthed, saa der ikke behøvedes at for etages Op
livnin gsforsøg.

Naar man bilder sig ind at kunne svømme.

Som jeg adskillige Gange har fortalt, findes d er en Del
enfoldige Mennesker, som m ener og siger om sig selv, at de
kan svømme, selvom de kun li ge rned Nød og næppe kan
japp e tværs over et Svømmebassin. Hvad saadanne Mennesker
kan finde paa at begaa af Dumheder og Letsindigheder grænser
til det utrolige, og m an m aa ofte forb avses over , at selv voksne
Person er kan vise sig i Besiddelse af saa liden F orstand og
Omtanke. Der drukn er jo hvert Aar adskill ige af den Slags
»Svømmere«, og naar det ikke gaar rent galt for mange fler e
af dem, er d et, .fordi de i Tide bliver hjulpet af Folk, som
kan svømme ordentligt. Og af dem bliver der heldigvis flere
og flere Aar for Aar.

P aa den gamle militære Bad ean stalt var d er en Dag en
Bad egæst, som, skønt han kun lige kunde ligge og pladske
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lidt omkring, dog alligevel m ente om sig selv, a t han
var Svømmer, og derfor var gaaet ud i det dybe Bass in .
Her vilde han nu prøve at svømme »fra Trapp e til Tra ppe«
tværs over Bassinet, som var godt 25 Meter bredt og 3 Meter
dybt. Da han var kommet et Stykke ud, fik han imidlertid
lidt Vand over sig . Han blev bange, »gik fra Snøvsen«, som
man siger, og i Løb et af et Øjeblik sank han under Vandet.

Ulykken var kun blevet bemærket af en Dreng, som straks
løb ud enfor paa Broen og ra abte til en Ser gent, som kom gaa
ende: »Ha n drukner! h an drukner!«

Ser genten løb hurtigt med Drengen og spurgte ham : »Hvor
gik han ned?« »Der !« svarede Drengen og pegede i en be
stemt Retning ud over Bassinet.

Sergen ten spejdede et Sekund ud over Vandet og opdagede
nu, at der kom nogle Luftbobler op paa det Sted, Drengen
havde opgivet. Uden Betænkning sprang han derpaa fuldt
pasklædt ud i Retning af Boblerne. Da han var kommet lidt
ned i Vandet, fik han øje paa et lyst Punkt og 'svømm ede der
ned imod, d a han naturligvis var klar over, at det var den
forulykkede, han saa ledes kunde skimte. Nu er det imidlertid
ikke saa let at beregne Afsta nd e nede i Vandet, og endnu inden
han tro ede at være na aet det lyse Punkt, blev han pludselig
omldamret af den forul ykkede, som greb fat om hans Hal s
og venstre Arm. Sergenten forsøg te ved et mægtigt Spa rk at
fri gøre sig, h~ilketogsaa lykkedes h am. Men derved kom
den druknende et Stykke bort fra h am.. Dog ku nd e han sta dig
se ham og svømmede videre hen imod ham. Han fik nu endelig
Held til ba gfra at gribe h am om Liv et, hvorefter han svømmede
op til Overfl aden med ham. Derp aa va r det forholdsvis let
31t Iaa den forulykkede, som nu imidlertid var blevet helt be
vid stlø s, bj erget ind til nærmeste Trappe. Her var en anden
Underofficer, smil var kommet til , behj ælpelig med at faa den
druknende op .

'Redningsmanden var naturligvis blevet en Del træt. Dyk 
ningen havde været meget lan gvari g, c. % Minut, og desuden
havde h an jo maattet kæmpe en haard Kamp paa Liv og Død
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dern ede i Vandet. Men selvfolgelig begyndte han alligevel straks
at genoplive den forulykk ede. Denne kom da ogsaa til Be- .
vids the d efter en 5 Minuttes Forløb, og da der var gaael en
h alv Time, var han »hlevet sig selv« igen.

Redningsmanden bebrejdede nu den reddede, at han var
gaae t ud i det dybe 'Bassin, skønt han ikke kunde svomme blot
nogenlunde ord en tligt. Den reddede tog delt e meget ild e op.
In den han forlod Badeans ta lten , lagde han dog »ædelmodigt«
en Kron e til sin Redn ingsm and . Men denn e bemærkede, at han
ikke havde sat sit Liv i Fare og reddet ham for at faa Be
taling derfor, og spurgte ham tillige, om han virkelig ikke
ansaa sit eget Liv for a t være mere end en Krone være1.

Saa smaaligl end te den Redningsbegivenhed. . For Retlær
digheds Skyld maa dog tilføjes, at den r eddede S/enere ind saa
det Ionkerte i sin Optræden og ydede sin dygti ge og modige
Redningsmand tilborlig Tak og P aa skønnelse.

Naar en beruset Person gaar i Vandet.

Af beru sede P ersoner begaas der som bekendt ikk e blot
ut alli ge Dumheder, me n ogsaa. m an ge Fo rbryd elser og skæb
nesvan gre Letsindigheder. Hverl Aar er der mange fulde Folk,
som fald er i Vandet, og da de t som oftes t er midt om Natten,
at den Slags Ulyk ker finder Sled, end er det lit me d , a l de
paagældende P ersoner drukner.

En beruset Badegæst er el desværre ikke saa sjælden t Syn .
Stor talend e og uh yre »m odig« er han naturligvis, og dumdristi g
styr ter han sig ud i Bølgerne. I h eldi gste Tilfælde bli ver han
derpaa et Øjeblik efter hjulpet i Lanel af velvill ige Medm en
nesker , og ikke sjælden t liar Situa t ionen været saa alvorlig for
ham, a l han endog næsten er blevet ædru af Skræk og Rædsel.

En Somme rdag i 1899 var der en nogel beruset Person,
som vilde ba de i Kalkbrænderihavnen. Han mente om sig
selv, a l han va r en ret god Svømmer, og stak derfor
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dristi gt til Søs. Han blev imidlertid snar t overvældet af Træt
h ed og Slaphed og vendte d erfor om for a t søge tilbage mod
Land. Det blæste en ret stærk Fralandsvind og gik temm elig
store Søer, som han altsaa nu fik lige imod sig. Han kom
flere Gange til ·at sluge nogle ordentlige Slurke Vand, kom
in gen Vegne fremad, blev mere og mere »hed om Ørern e«, og
det endte natut-l igvis med, at han snart efter sank bevidstløs
under Vandets Overflade.

Den uheldi ge og letsindige »Svømmer« var blevet bemær
ket af flere P ersoner .i Nærheden, men ingerr af disse var i Stand
til at svømme ud for at hjælpe ham og formaaede ikke andet
end at raabe om Hj ælp.

En Maskinist -hørt e Nødraabene, ilede til og saa den druk
nend e ligge synkefærdig en 40 Meter fra Land. Han afførte
sig hurtigt sit Tøj, idet han mente, at han da hurtigere kunde
naa ud tilden forulykkede. Denne sank imidlertid forinden.
Men Redningsmanden havde nøje holdt øje m ed ham og mær
ket sig Stedet, hv or han var sunket, og da h an riaaede derud,
kunde han skimte ham gennem det klare Vand. Vandets
Dybde var paa det Sted 3 Meter, men den druknende var endnu
ikke sunket h elt til Bunds. Redningsmanden d ykkede derp aa
ned og fik ogsaa fat i den forulykkede, som var blevet helt bevidst
løs og derfor ikke ved Omklamringsforsøg eller urolige Bevægelser
kunde vanskeliggøre Bjergningen . Han blev da snart bragt ind
til Land. Her begyndte flere af de tilstedeværende straks at
genoplive harm. Efter nogen Tids Forløb kom han ogsaa til
Bevidsthed og blev efterhaanden ikke saa lidt mere ædru, end
han havde været, da han var gaaet ud.

Berusede saavel som i det hele taget letsindige og i Svøm
ning ukyndige Personer paat ager sig et stor t Ansvar ved at
gaa i Vandet. De ud sætter ikk e alene sig selv for en Ulykke,
men ogsaa d e opofrende Menn esker , som muligvis iler dem til
Hj ælp.

Det burde saadanne Personer betænke.



Rednlngsbedrifter, ndforte ved
Ulykker paa ls en ,

Da Isen brast paa Mølledammen.
Eli rask Dreng.

Li gesaa vel som Svømni ng saaledes er ogsaa Skøj teløb en
herl ig og smuk Sport. Men der udvises ofte herved stor Ufor 
sigtighe d, og »Isens Ofre« er sorgeligt talrige hvert Aar,

Ogsaa her gælder det, a t det ka n koste Li vet ikke a t kunne
svømme.

I Ja nu ar Maaned 1913 var der en Dag nogle Drenge, som
løb paa Skøj ter ud e paa den meget store Mølledam i det sm ukke
Anlæg ved Holstebro. Isen var solid undtagen i den ene Ende
af Dammen, hvor der fandtes et Tilløb, som trods Fr osten holdt
Vandet aabent. Her flød ogsaa en Del løse Isflager omkring,
og det er jo ofte en spændende og yndet »Sport« for Drenge at
sej le paa saadanne »Isskibe« eller . løbe hen over dem.

Henimod Aften var der da ogsaa en Dreng, som var dum
dristi g og uforsigti g nok til at pr øv:e paa det . De an dre Drenge
strømmede naturligvis til for at se, hvo rledes det vilde »spænde
af«, Derved samledes snar t en saa stor Klynge paa eet Sted,
at Isen brast, og der faldt en tolv , fjo rten Drenge i Vandet
under høj e Skrig og Raab om Hj ælp .

Heldigvis faldt d e fleste igenn em , hvor de kunde bunde,

o
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og hjalp sig op dels a lene og dels ved Kammeraters Hj ælp.
EfLerhaanden, som de kom op, benede de saa hj emad, det bedste
de h avde lært.

Men der 'Var tre af dem, som var fald et igennem, hvor
Vandet var 2 Meter dybt, og da de ikk e kunde svømme og· der
ved hj ælp e sig ind til Iskanten og forsøge a t kravle op eller
i alt Fald h olde sig fas t, laa de nu og pladskede ynkelig t for
at h olde Hovedet oven Vande.

En 14-aarig Dr eng, J ohannes, som løb paa Skøjter paa en
an den Del af Dammen, løb til, saasnart h an hørt e Kamme
raternes bange Skrig. Han lagde sig nu førs t pa a Maven og
søgte at faa fat i den nærmeste af de tr e ulykkeli ge Sm aafyr e.
Men han kunde ikke na a h am. Da Johannes var klar over,
at d er ikke var no gen Tid at spilde , sprang han d erefter mo
di gt lige ud i Hullet med Skøj ter og Stortrøje pa a . Han svøm 
mede h en og greb den nærmeste Dreng og bj ergede h am ind
til Iskanten .

Heldigvis var der imidlertid kommet et voksent Menn eske
til Stede, som, liggende paa Maven, kunde hjælpe til med at
faa den druknende Dreng op. Den lille tapre Redningsm and
svømmede derpaa ud efter den anden Dren g, og da han ogsaa var
kommen op, blev den tredj e bj erget paa sa mme Maade. Tilsidst
blev J ohannes saa selv hjulpet op.

De to af Drengene kunde selv gaa hjem. Men den tredj e,
som kom sidst op og flere Gange h avde h aft Hovedet under
Vand~t, m aatte til Dels bæres hj em .

J ohannes skyndte sig hjem i Seng og tog in gen Skade af
»Turen« . Dm modi ge og dygti ge Dren g fik foruden Rednings
m edaillen af Kon gen tillige en Belønning. paa fle re Hundrede
Kroner af »Carnegies Belønningsfond for Heltemod«.

Gennem Isen paa Limfjorden.

En Vinterdag i 1829, netop som Tusmørket var begyndt
a t sænke sig over det øde Landskab, var der en voksen Pige, som
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vilde begive sig fra Jegindø til Thyholm, tværs over den is
belagte Fjord. Isen var ikk e saa sikker, som hun f onmodentlig
havde tænkt sig, thi midt ud e paa Fjorden faldt hun igennem.
Det lykkedes hende imidlertid at holde sin venstre Arm oven
paa Isen. vhivorved hun undgik straks at synke. Hendes sking 
rende Raab om Hjælp lød derpaa hen over den still e Fjord.

Tæt ved Fjorden laa et lille Hus, hvis Ejer med Slid og
Slæb, men ærligt og redeligt, sørgede for Udkommet til sin
Kone og deres seks Børn. Allerbedst som han den nævnte Dag
i Skumringen staar inde i sin Lade, hører han ynkelige Baah
om Hjælp. Hån iler straks ud, ser med bange Anelser ud
over Fjorden og opd ager den ulykkelige Pige »tr e Bøsseskud«
fra Land.

Han raaber ' straks til 'Børnen e og Konen inde i Huset, at
de skal skynde sig at komme m ed et Stykke Tov. Selv tager
han en Stage i Haanden og skynder sig ned til Fjorden, hvor
til nu ogsaa en af hans Drenge kommer løbende med et Tov.

Med Stagen i den ene Haand og Tovet i den anden begiver
han si g ud paa Isen . Da han er kommet et Stykke fra Land,
falder han igennem to Gange lige efter hinanden, men arbejder
sig igen op ved Hj ælp af Stagen og iler ufortrødent videre. Da
han er naaet ud i Nærheden af Pigen , falder han imidlertid
igennem for tredje Gang og kan lige med Nød og næppe naa
at holde Hovedet oven Vande. Han slider fortvivl et i det for
atter at komane ,op, men Isen bliv er tyndere og tyndere og
gaar stadig i Stykker, og først efter meget Besvær lykkes det
ham endnu en Gang at arbejde sig op ved Hj ælp af Stagen.

Han lægger sig nu ned med Stagen under Brystet, og lig
gende saa ledes kravler han saa nær hen til Pigen, at de kun
er en tre, fire Alen fra hinanden. Han kaster derpaa den ene
Ende' af Tovet hen til hende. Hun er imidlertid saa udmat
tet, at hun ikke kan gri be fat i Tovet, og h an maa nødvendigvis
helt hen til hende for at kunne redde hende. Men han ser ,
at Isen bliver skrøbeligere og skrøbeligere, og desuden - inde
paa Land staar hans Kone og seks Børn og raaber med graad-
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fyldte Stemmer ud til ham, at han, deres eneste Forsørger,
skal komme i Land, inden det bliver for sent.

Han siger da til Pi gen, som endnu er ved Bevidsthed, at
han ikke tør vove sig yderli gere ud , og at hun maa »give sig
Gud i Vold«,

Pigen svarer h am med .en i et saada nt Øjeblik sjæld en
Selvbeherskelse, at han først og fremmest maa tænke paa sin
Kone og sine Børn og ikkepaa hende, den fremmede . lVten
nu er hendes sidste Kræfter ved at svigte, og hun raaber for
tvivl et: »Nu synker jcg!« Hendes fry gtelige Stilling gaar ham
saaledes til Hj erte, at han gør en sid ste Anstrengelse og kom
mer hende saa nær, at han kan naa at kaste en Løkke af
Tovet om h endes ene Haandled. Derefter kryber han forsig
li gt saa langt væk fra hende, at han kan naa at stramme
To vet, og derpaa haler h an til og faar hende ogsaa trukket
op paa Isen. Ved nu fr emdeles at kravle med' Stagen under
Brystet lykkes det ham at slæbe Pigen med til Land.

Hun var meget syg af Kulde og Skræk, men kom snart i
en varm Seng og blev plej et saa' godt , Huset formaaede deL.
Og næste Dag var hun helt vel igen.

Hend es udholdende Redningsmand fik sine Hænder slemt
ska aret i Isen, men kom ellers ikke noget til. Hans Bedrift blev
snar t bekendt 'vidt og bredt omkring.

I Strøm og Is paa Fjorden.

Nytaarsdag 1883 var der i Randers en lill e Dr eng paa ni
Aar, som havde taget Udgangsbillet for at gaa paa Eventyr
paa egen Haand. \

Maalet var naturligvis Havnen m ed Skibene, som altid
øver en særlig Tiltrækning paa all e ra ske even tyrlystne Drenge.
Og hvad mere 'var, i Havnen var der desuden Is. Dejlig Is
til Glidebane . Det skulde rigtignok blive »spænd«. Han tog
snart Tilløb og fik sig en Glidetur. Om igen! Og i susende

_ _ _ 1 -------'---
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Fart kurede h an langt, langt ud. Men da begyndte Isen a t
knage m er e og m ere. Det va r h am umuligt a t sta n dse . og
snart eft er styr tede han m ed et Skrig i en Vaage. Han Ior
søg te at kravl e op, m en Isen gik i m an ge Stykker. En stærk
Strøm midt i Fjorden før te ham h astigt af Sted , udad , bort
fra Havnen. Sna r t tabte han Bevid stheden - - - - og hu 
skede . fra nu af intet , før han nogen Tid efte r slog ø jnene op
hjemme i sin Seng og m ærkede, a t hans F ader lagde no gle
varme Stykker om h ans Fødder .

Samme Dag var en ung Kommis tillige m ed mange an dre
ude at løb e paa Skøjter langs Fjordens Bred . Allerbedst som han
løb, fik han øje paa en s tor Flok Mennesker et Stykke borte
paa Isen. Han løb derhen og sp urg te, hvad der var i Vejen og
fik at vide, at n ogle af dem havde opdaget, a t en lille Dreng
kom drivende med Strømmen midt ude i Fjorden. Dren gen va r
da bleven ført h enved 200 Meter bort fra Havnen,

Kommisen spurgte nu, om in gen h avde i Sinde at redde
Barnet, hvortil flere svarede, a t det hverken turde elle r kunde de.

Han tog da i en Fart sine Klæd er af og løb derpaa ganske
nøgen h en imod det aabne Vand, hvor Dren gen Iaa.

Mell em: det aabne Va nd og den fast e Is va r der im id ler tid
et 4 Meter bredt Bælte af tynd Is, som brast under ham , og
ved at falde igennem blev h an no get forskaaret. Han svøm 
mede nu ud m od Barnet, som da la a lidt under Va ndets Over 
flade, ovenpa a hvilken dets Hue flød . Han dykkede efte r det
og fik det ogsaa op over Vandet, m en følte sig nu sa a udmattet ,
a t han atter maatte slippe det. Straks derpaa bl ev han imid
lertid efter eget Si gende »saa stærk« , dykkede paa ny og fik
ogsaa fat i Dren gen .

Men hvorhen skulde han svøm me m ed h am?
Det omtalte tynde Isbælte vilde hindre h am i a t vende

samme Vej tilbage, som han var gaaet ud fr a. Der var ikke
an det a t gøre end a t for søge at svømme mod Strømmen op
mod Havnen .' Og det begyndte han nu paa , Iwar haabløst det
end saa ud.

Paa samme Tid va r en F isker i sin Baad ude paa Fjorden
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for at stan ge Aal. Han h avd e m ed F orbavselse set . en nøgen
P erson løbe h en over Isen , og h an slu tte de straks deraf, at der
m aatte være sket en Ulykke. Han sky n dte sig derfor a t ro til
og opd agede ogsaa snar t Redningsmanden med Barnet kæm
pende i Strømmen. Det varede ikke saa længe, før han var
tæt ved dem , og nu bl ev fø rs t Drengen og derpaa Redningsman
den hjulpet op i Baaden.

Saav el Fiskeren som Kommisen troede, at Dr en gen var død ,
da han var gans ke sor tbla a og h avd e Fraade om Munden .
De la gde h am paa Maven paa Toften og gned ham. Der løb
derv ed Vand ud af Munden paa h am, og der h ørtes en uarticu-
leret Lyd. .

Baaden brød derpaa gennem det tynde Isbæl te og kom ind
til den fas te I~, hvor no gle af de tilstedeværende tog sig af
Drengen iog bragte ham hjem.

Redningsmanden tog hurtigt no get af sit T øj om sig og
ilede derpaa hj em i Sen g. Han tog ingen Skade af den kold e
Svømmetur.

Senere blev h an fejret og hædret af hele Byen for sin

Bedrift.

Inde under Isen paa en Mergelgrav.

Naar en Mo'r i den store By siger F arvel til sin lille Dren g
elle r Pige, naar d e om Morgenen ska l i Skole, plej er hun vel
som oftest at tilføj e: »Og husk nu at passe paa Sporvognen e
og Bilerne!«

Ude paa Landet hedder det derimod: »Pas paa Mer gelgraven e
og gaa langt uden om dem l« J eg h ar da ogsaa paa Landet
set Børn gaa i en stor Bue uden om et saada nt fælt Vandhul,
selvom den slagne Vej førte lige forbi det. Men sa a for sigti ge
er desværre ikk e alle Børn paa Landet.

E n Dag i Vinteren 1911 h avd e fir e Skoledren ge fra otte
til ti Aar g,am le a f deres Lær er faaet Lov til i et Frikvarter at
løbe hen at glide pa a Isen paa en Mergelgrav, som laa nær
ved Skolen. Isen var tyk og sikker n ok, og Vandet var ikke
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dybere, end at de sagtens kunde bunde. Men tæt ved laa imid
lertid en anden større Mergelgrav, hv or der nyli g var blevel
iset, og en af Dr engene, den 10-aarige Carl, kunde naturlig
vis ikke d y sig, m en skulde ogsaa prøve Isen paa den . Han
tog Tilløb til en ordentl ig Glidetur, men da han derpaa kom
kurende ud m od Midten , faldt han over en Revne i Isen, rut
chede liggende lidt videre, ind til han lige m ed eet fa ldL igen
nem, idet h an slog en Kolbøtt e i Vandet. Han kom dog sna r t
igen op med Hovedet og forsøgte nu at kravle op paa Isen, men
den gik itu . Og han sa nk m ere og mere, medens hans lill e
S-aarige Broder stod grædende paa Bredd en, kaldt e paa h am
og sagde, at han skulde k omme op af VaIi.det.

De to andre Drenge styrtede sLraks hen til Skolen og fort alte,
hvad der vår sket.

Læreren og hans Hu stru løb hurtigst muligt af SLed for a t
hj ælpe. Da de kom Lil Mergelgraven, var Carl forsvunde t fra
Vandets Overflade.

Hu struen løb nu straks Lil nærmeste Gaard for a t Jaa send t
Bud efter Lægen .

Lær eren var en god Svømmer, luen va r nu en Mand paa
henved 60 Aarog havde desuden et stift Ben . Han gik straks
ud paa Isen, lod sig plumpe i Hullet, h vor igennem Carl va r
faldet, og tog f.or sig m ed Hændern e under Vandet og Isen .
Men det var ham umulig.t a t opdage Drengen . Kun hans Hue
fik h an fat i. Lærer en stod i Vand om tren t til Hal sen og
maatte derfor snar t gaa op for a t hvil e sig et Øjeblik paa Kanten
af Mergelgraven.

Saa hurtigt, som han kunde, gik han derefter a tter ud, og
nu opdagede han Carl inde under den Lemmelig blanke Is, idet
han kunde skimte hans Ansigt igennem den. Drengen laa en
Alen fra Hullet,

Lærerøn lagde sig. nu paa Maven pa a Isen, rakte sin Ann
ind under dell og fik ogsaa fat i Carls Arm. Han fik ham
trukket ud, halet op og br agt hen til Kanlen af Mergelgraven .

Drengen var fuldslændig som livløs og helt sor tblaa i An
sigtet. Hans Fader, som boede Læt derved, og som havd e set,
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at der var noget paa F ærde, kom netop nu til Stede. Ved at
se sit Barns livløse Udtryk tro ede han straks, a t det va r ganske
haabl øst at forsøge paa a t Iaa det kaldt til Live igen. Men Lære
ren, som var i Besiddelse af en sjælden Udholdenhed og Vilj e,
begyndte øjeblikkelig at foretage Oplivningsforsøg. Drengen
havde da ligget en fem Minutter under Isen.

Snart strømmede Vandet ud af Næsen og Munden paa
Carl, og da Læreren havde arbejdet m ed ham nogle Minutter ,
kom der g~rglende Lyd e, først nede fra Maven og sene re fra
Brystet og Halsen. Da h an tilsidst hørte en klagende Lyd, bad
han Drengens Fader om at bære ham hjem til Skolen . Fade
ren b egyndte nu saa smaat a t haabe pa a at faa sin Dreng til
Live igen. Da de var kommet til Skolen, fik Carl de vaade
Klæder af og et varmt Tæppe om sig, og Lær erens Hu stru og
en anderi Dame gned ham med varme, uldne Stykker.

F ørst nu tænkte Læreren paa at klæde sig om efter den
langvarige iskolde Tur.

Lægen kom snart efter Lil Stede. Han lod Damerne fort sætte
med Gnidningen. Desuden fik Dren gen no get varmt at dr.ikke,
Men først efter to Timers F orløb kom han nogenlunde til Be-
vidstlled . .

Senere kunde han gaa hj em tillige med sin Moder . Hun
har vist den Dag være t endnu m ere glad end sædva nlig for
a t h olde sin lill e Dren gs Haand i sin.

Hvor let kunde han ikke ogsaa have være t død, hvis ikke
Læreren h avde vist sig saa sna rraadig og udholdende, idet han
straks beg.yndte og stadig fortsatte med at genoplive den lill e
Carl.

En Moder sætter Livet til for sin Dreng. .

I Januar Maaned 1911 fik en 12 Aars Dreng ud e paa Landel
paa Fyn af sin Moder Lov til aL gaa ned paa Byens Gadekær
for at prøve at løbe paa et Par nye Skøj ter, som han lige havde
faaet foræret.

Han var alene paa Isen og løb før st lidt omkring, hvor
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den var sikker. Men ' da han snart efter vovede sig længere
ud, hvor d er var dybt, begyndte Isen at knage. Han forsøgte
ved en hurtig Drejning at komme bort fra det farlige Sted;
men det lykkedes ikke. Han faldt igennem, raabte h øjt om
Hjælp og forsø gte at kravle op paa Isen, som imidlertid stadig
brast itu . Svømme kunde han slet ikke.

Hans Moder, som var al ene hjemme, blev kort efter , at
h end es Dreng glædestraalende var taget af Sted m ed sine Skøj
ter, opskræmmet ved, a t en gammel Kon e, der havde hørt Nød
skrigene, kom løbende og raabte: »Drengerrdrukner !«

Næppe havde Moderen hørt dette, før hun styrtede ned mod
Gadekæret og ud paa Isen mod sin Dreng, idet hun desværre
aldeles g lem te a t tænke paa, hvorvidt hun kunde bunde, eller
paa at ta ge en Sti ge, et Tov, en Lægte eller en Stage med sig .
Hun faldt snart igennem Isen i Nærheden af sin Dreng, og hun
maa omtrent m ed det samme have tabt Bevidstheden. Thi da
en ' lVIand i Landsbyen, en 50-aarig Skomager, som ligeledes
havde h ørt den gamle Kones Raab, straks derefter kom løbende
til med en Stige, saa han Moderen ligge med Ansigtet over
Vandet, men hun gav ikke den mindste Lyd fra sig og bevæ
gede kun svagt den venstre Arm.

Dr engørn laa derimod endnu og pladskede.
Skomager en la gde sig nu paa Kn æ paa Isen og skød efter

haanden Stigen , som kun var 2 a 3 Meter lang, foran sig ud m od
Drengen, som laa nærmest ved Land. Men idet han tilsid st lagde
sig helt forover for at skubbe Sti gen hen til Dr engen og der 
ved trække ham til sig, brast Isen, og han faldt selv i Vande t.
Han forsøgte at kravle op, m en kunde ikke, da Isen sta dig g ik
itu. Han maatte derf or holde sig -oppe ved at træde Vande.

Drengen havde imidlertid lykkeligvis naaet at Iaa grebet
fa t i Sti gen og var kommet til at li gge paa Brystet paa langs
af den.

Hullet i Isen 'va r 3 Y:? Meter langt og 1 Meter br edt , og d er
laa de nu alle tre, før st Skomageren, dernæst Drengen og ende
lig Moderen, der var gaaet ud fra den modsatte Bred af Gad e
kær et,

HH
/

Da nu SIwmageren saa, a t Dr engen Ina i forholdsvis ged
Sikkerhed paa Stigen , tæn kte han paa a t Iaa fa t i Moderen .

' . Men det var ham umuligt a t korurne hen til hende uden a t
ri sikere a t vælle Drengen af Stigen .

Man ge andre- af Landsbyens Fo lk kom omsid er til Sted e,
og en s tørre Stige blev skaffet til Veje. ' Ved Hj ælp af den
reddedes baad e Skom ageren og Drengen i La nd.

Moderen , h vis Klæder s tadig sans i Vand skorpen , blev nu
ogsaa trukk et op ved Hj ælp af en lang Stang m ed et Søm i
Spidsen. Men hun gav in tet Livs tegn fr a sig. De rullede hende

. og forsøgte at aa bne hendes Læber for a t hælde Hofmanri s
draab er i hende. Men forgæves. Ingen af dem kendte des 
værre til a t anst ille r igtige Oplivningsforsag. De bar hende til
Hj emmet, og Lægen, som der straks var sendt Bud efte r, kom
snart. Men det var for sent.

Hendes Dr eng va r derim od bl evet reddet ved den aldrende
Skomagers opofrende Optræden.

Gennem Isen paa en dyb Dam.

Midt om Vinteren i 1878 var fem Arb ejdsm ænd beskæft iget
m ed at ise paa en stor Dam ved den bekendt e Herr egaard
Glorup paa Fyn.

Ved den Side af Dammen, h vorfr a de havde begyndt Is
nin gen , dannedes Bredden af en lodret Stensætning. Her stod
to Mand og hal ede Isstyk kerne i Land, ef'Ierhaanden som de
bl ev hugget løse af en tredj e Mand ude "paa Dammen. De to
andre læss~dc Isen paa en Vogn . .

De havde iset et saa stor t Stykke af Damm en , at der val'
14 Meter aahen t Vand m ellem Stensætn inge n og det Sted paa
Dammen, hvor Isen blev hugget løs. P ludse lig og gans ke
uventet -gik Isen nu i Stykker , og Manden, som stod derude,
faldt igennem . Det lykkedes ham ikke eng ang at faa Iat i
Kanten af Isstykkerne, saa han derved muligvis havd e kunnet
h old e sig opp e. Han ku nde nem lig aldeles ikke svomme, og,

I'
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da Dammen paa det Sted var 3 Meter dyb, og der var 1 Meter
Dynd, saa det jo meget sort ud for ham~

Hertil kom, at heller ingen af hans fire Kammerater kunde
svømme og derfor heller ikke hverken kunde eller turde vove sig
ud efter ham, hvilket jo ogsaa blot vilde have gjort ondt værre.
De løb forvirret rundt for at finde noget at række eller kaste
ud til ham; men forgæves . Og alt imens raabte den ulykkelige
derude ynkeligt om Hjælp og vilde naturligvis snart gaa til
Bunds.

Imidlertid var hans Raab blevet hørt af en Husmand, som
sad og huggede Sten et godt Stykke borte derfra. Han løb
hastigt hen til Dammen, hvor han lige netop naaede al se
den forulykkede synke under Vandskorpen.

Han kastede nu ufortøvet sin Frakke og sit Ur og gav sig
end ikke Tid til at hække sine tunge Træskostøvler af. Der
efter sprang han ud i det iskolde Vand og svømmede hen til det
Sted, hvor den forulykkede var sunket. Det lykkedes ham at
faa Tag i ham, og idet han med den ene Arm holdt hans ~oved

over Vandel, svømmede han med ham ind mod Stensætningen.
Den druknende gav intet Livstegn fra sig. Redningsman

den var imidlertid blevet meget .udmattet dels af Løbe~uren og
dels af Svømningen, og han maatte nu selv raabe om Hjælp .

Og heldigvis havde da endelig en af Arbejdsfolkene paa
Land fundet en lang Lægte, som blev rakt ud til ham. Han
greb fat i den og blev derpaa halet ind til Bredden med sin
tunge Byrde. Her blev de saa begge trukket op.

Der blev øjeblikkelig gjort Forsøg paa at kalde den forulyk
kede tilbage til Livet, men det saa straks ud, som om det ikke
skulde lykkes. Heldigvis opgav de ikke derfor Forsøget, men blev
ved at arbejde med ham, saa godt som de kunde og forstod
det. Og det traf sig saa heldigt, at de meget hurtigt fik fat i
den nænmeste Læge. Til deres store Glæde kom deres Kamme
rat da ogsaa til Live igen . Dog varede det længe, inden han
atter kom helt til Kræfter.

Den behjertede Redningsmand fik heldigvis ingen slemme
Følger af den raske og livsfarlige Svømmetur.
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Fejge Kammerater.
Et Par Lussinger.

Du kender vistnok af egen Erfaring den daarlige Kam
merat, hvis største Fryd det er at Iaa andre i »Fedtefadet« eller
føre dem paa »Glatis«, medens han nok skal sørge for at hytte
sit eget Skind, om ikke .paa anden Maade saa ved at »stikke
Halen mellem Benene« og rende sin Vej. Thi Iigesaa stortalende
han er, naar han ved, der ikke er noget at risikere, ligesaa fejg
er han, naar der virkelig bliver Fare paa Færde.

Det skal jeg fortælle dig el Eksempel paa.
En Vinterdag var nogle Drenge truffet sammen i østre

Anlæg, og skønt det var store Drenge paa en 13-14 Aar, var
nogle Stykker af dem saa dumme, at de vovede sig ud paa
Isen paa Graven derinde, skønt den var meget skrøbelig.

»Kom bare herud! Er I bangel« raabte de nok saa vigtigt
til de andre.

»Nej, 'VIi har ikke Lyst til at falde igennem og drukne,«
sagde et Par Stykker af de øvrige og gik deres Vej.

Men de tilbageblevne kunde nu ikke lade være med at vise,
hvor »modige« de ogsaa turde være, og tgik derfor ligeledes ud
paa Isen. Straks efter faldt imidlertid en af dem, der først var
gaaet ud, igennem. Og hvad gjorde nu alle de øvrige »modige«
Kammerater? Ja, de søgte snarest muligt at liste helskindede i
Land og derpaa løb de deres Vej, bort fra Anlæget. De forsøgte
ikke engang saa meget som at raabe om Hjælp til den dumdri
stige, men nu ulykkeligt stillede Kammerat, som, ladt alene i Stik
ken, laa ude i Graven, 10 Meter fra Land, og skreg ynkeligt.
Han kunde ikke bunde, da Vandet var 2% Meter dybt, men
han holdt Hovedet oppe over Vandskorpen ved at hage sig
fast tillskanten.

En Officer i Uniform, som tilfældigvis konu gaaende gen
nem Anlæget, hørte Drengens Raab og løb til. Da han straks
saa, at der maatte handles i en Fart, kastede han ufortøvet sin
Kappe og gik forøvrigt fuldt paaklædt ud paa Isen. Denne brast
straks itu, saa at han maatte vade i Vand og Mudder det første
Stykke. Isen blev nu tykkere, uden at den dog kunde bære;

11·
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han hævede sig ep paa den og trykkede den itu m ed Brystet
og arb ejdede sig saaledes de ls va dende og dels svom rnen de ud
til .Dr en gen. En Kæp, som han h avde fundet paa Gravens
Skraaning, h avde h an taget med' sig, og den rakte han nu hen
til Drengen, id et han raable: »Tag fat, og h old Iasl!« Dr en gen
greb ogsaa fat i Kæppen, hvoreft er Offi cer en lagde sig paa
Hyggen og svømme de i Land, id et han trak Dreng en 111Jcd sig.
Han var flere Gange ved a t b live stikke nde fast i det dyb e Mud 
der og. de talri ge sejge Plantetrevler. som fandtes der . Og h ele
hans fin e Uniform blev naturl igvi s fuldstændig til sølet.

Dren gen var vecl Bevidsthed og kunde staa og gaa, m en var
naturligvis no get benovet og Forkommet efter den Omgang. Hans
Redningsmand ærg rede sig m ed god Grund over, a t en saa stor
og gam mel Dreng kunde find e. paa saaledes at udsætte saavel
sil eget som aI~dres Liv for Fare. Han ruskede derfo r Dren
gen lidt og gav ham eLPar Lussin ger.

»Uhal« tænkte Drengen, »nu bliver det sids te nok værre
end det Iø rs te ,« og h an bl ev nu spillevende o g tog. Benene paa
Na kken, det bedst e h an h ared e lært. Han var sikker t blevet
kurer et for Lysten Lil en anden Gan g at vise sig »modig« paa Isen.

l ivar m~nge Voks ne er der mon ikke, som fortj ente a t
Iaa sa adan et P ar Lussinger , for di de ofte tankeløs t ud sætter

sig selv og an dre f or en Ulykke?

En Sorgens Dag.

En Vinte rmorge n ' i 1915, da jeg en dnu lidt h al vsøvnig. tog
Avisen dal' at se de s ids te E fter re tn inger fra Krigen, fik jeg til
fældigvis ø je paa en lille Notits m ed Overskriften »Iscns Ofr e«.
Den indeholdt kun et Par Linier, som fortalte, a t en 7-aarig
Dreng var faldet -gennem Isen paa en Mose og drukneL, medens
hans 8-aari ge Søster var bl evet reddet i sidste Øj eblik. Men
da jeg h avde læst det, blev jeg med eet lysvangen. Thi del gik
op for mi g, at jeg kendte begge Børnene . ' Det va r jo mine to
gode Bel-endte fra s ids te Sommerfer ie, som jeg havde tilbragt
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paa den lille ska nne ø , Iw ar fra Ulykkesbudsk abe t meldtes. J eg
læste Efter re tn ingen igennem en Gang til. Jo , derværre. der
va r ingen Tvivl mulig. Det va r dem : J eg lagde Avisen
fra mig. Krigen og a l Dognets Ki v og Kævl var blevet mig
ligegyldig. Min e Tan ker var langt bort e ud e paa Lan det i en
lille Landsb y nærved Stranden, der, hvor de to Boms Hjem va r. .
Den lill e.muntre Dreng havde ofte i Fe r ien være t i Vandet sarn
m en med mig, og jeg havde bestem t lovet ham a t komme igen
til næste Som me r og lære h~m ri gti gt a t svomme.

J eg beslutted e, a t jeg vilde sige min lille Ven det sids te
. F arvel ag med det samane Iaa at vide, hvorl edes »de t h ele« var

gaaet til. J eg tog derfor hor t fra den larmende . By , og ef ter
en flere Timers J ernbanefart gik jeg om Bord i..den lille Dam 
per , som Iørte mi g til øen .

Ankommen h ertil naaede jeg snar t mit Bestemmel
sessted vLandshycn nned det lille Hus, h vor Sorgen h avde holdt
sil Indtog. De Lo Børn s Forældre var fortvivl ede. Faderen,
en kr aftig, stovt Skikkelse.. lod sig ikke mærke saa m eget der 
m ed som Moderen , der græ dende udbrød : »Han var j o vores
eneste Dr en g! Og saa rask og flink! - Gudskelov, a t vi ' da
beholdt vores lille Pige.«

Forældren e førte mi g ind i den inderst e Stue . Der laa
han , den lille, blonde Somandsdreng . hvidklædt. smykket med
Vinterens sparsomme Blomsterflor.

Sammen m ed. nogle af La ndsbye ns Folk gik jeg siden efte r
ned til Mosen , som var ganske tæt ved. H en over Ise n laa tre
S tige r i F orlærigelse af hverandre, saa de nanede omlrent
50 Meter ' ud til Midt en af Mosen. Derude stod en lille Slæde
fas tfro ssen ·i Isen . Paa Bredden ' laa en Brandhage. J eg fik
nu folgende a t vide om Ulykken:

. Povl og Ellen - saaledes h ed Børnene - va r tillige m ed
en endnu mindre Pige, uden a t F orældrene vid st e af det, t aget
ned til Mosen. Povl h avde s in Slæde m ed, og staaende paa
deri stagede han sig frem paa Isen , m edens E llen løb bageft er .
P ludse lig brast Isen , Pov{ Ialdt ba glæ ns i Vandet og forsva n d t
m ed det samme. Ellen faldt li geledes igennem ; men ,det - lyk-

!
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kedes hende at holde sig fast i Iskanten med den ene Arm. Hun
raabte til den anden Pi ge, som stod inde paa Land, at hun
skulde skynde sig at løbe efter Hj ælp . Den lill e Pi ge løb ogsaa
straks af Sted og for talte baad'e til F orældrene og Naboerne,
at Ell en var fa ldet igennem Isen. Derimod talte hun ikke noget
om Povl .

De Voksne styr tede naturligvis af Sted ned til Mosen, og en
Mand kastede nogle Stager ud til Ellen. Hun turd e imidlertid
ikke rø re sig d'et m indste af F rygt for at slippe Taget i Is
kant~n, og det lykk edes h end e ikke at faa fat i nogen af Sta
gerne. Faderen og' en anden Mand kom nu til med de omta lte
Sti ger. En af Mændene gik ud paa dem, idet han havde en
Brandhage med sig . Han naaede ogsaa helt ud til Ell en og
fik fat i hende med Brandhagen. men han kunde ikke trækk e
-hende op, fordi hun tørnede mod Iskanten, Desuden slog Isen
store Revner , og Sti gerne sank under Vægten ruf den temm elig
svære Mand, saa der kom til at s taa Vand op omkring dem.
For ikke at gaa helt under maatte han d erfor skynde sig i Land .

Heldigvis kom nu et un gt Menneske, en Sømand, til. Han
vejede ikke saa m eget og '\1ar desuden en god Svømmer. Han
løb ud a d Sti gern e og naaede snart ud til Hullet. Ellen laa
imidlertid et Stykke ud e og var lige ved at synke . Dri sti g sprang
den unge Mand ud i Vaage n, hvor han ikke kunde bunde, svøm 
mede hen og greb Pi gen, og idet han holdt hend e fas t med den
ene Haand, naaede han atter hen til Sti gen , i hvis yders te Trin
han tog fa t. Han forsøgte at faa hende op paa Stigen, men
formaaede det .ikke. Liggende i Vand ti l Halsen holdt han
nu i adskill ige Minutter sig selv og Ellen oppe, indtil et Tov
blev skaffe t til Veje og kas tet ud til ham . Det ,tog h an om
Livet, hvorefter de begge blev trukket op.

Mens han laa derude havde Børnenes Forældre, opfyldt af
bange Anelser , Ilere Gan ge raabt ud baad e til ham og Ellen, '
om Povl ikke ogsaa var fald et i. Men hertil svarede Ellen nej,
forkommen og san seløs som hun var. Og Redningsmanden
kunde heller ikke se noget til Povl derude.

Efter at være kommet i Land skyndte Redningsmanden sig
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hj em for at faa tørt Tøj paa . Ell en blev hurtigt baaret til sit
Hjem. ,Da hun snart efter var kommet lidt mere til sig selv igen ,
spurgte Forældrene hende atter ud an gaaend e Povl, som ikke
var til at finde noget Sted. Og nu fortalte hun, at han ligeledes
var fald et igennem Isen. »Ja, jeg tænkte det nok,« ud brød Fa
deren og ilede derpaa tillige med flere andre af Sted til Stran 
den efter en lill e J olle, som blev sat ud i Mosehullet. Ved Hj ælp
af ,Brandhager søgte de nu efter P ovl, og en af Mændene fik
snart ø je paa Drengens Haar nede i Vandet under Slæden. Han
blev hurtigt trukket op i J ollen, og , der blev stra ks foretaget
Oplivningsforsøg, som forts attes over en Time. Men forgæves.
Den lille Povls Liv var udslukt.

Snart efter sejlede jeg bort fl:a ø en . J eg tænkte med Sorg
paa Dagens Oplevelse, som forekom mig endnu mere trist ved
Tanken om alle de mange andre raske danske Børn, der mel
lem Aar og Dag fri ster samme Skæbne som den lill e Povl.



Under en kæntret Baad paa Furesøen.

Rednlng sb edrif ter, Ildført e 'Ved
Sej ta ds u ly kker,
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Furesoen for a t drive Lystfiskeri. Op ad F ormiddagen blev det
no get skye t Vejr m ed ustadi ge Vinde, og det begynclte at trække
op til ·T ordenbyger. De rebede derfor Sejl ene og se jlede »for
Slør« ad Hj emmet til. Da de befandt sig udfor »Næssepy nten«,
ca . 250' Meter f ra Lan d, kom der imidlerticl et pludseligt Vind
stød i m odsat ' Retning, af hvilken d e sejlede . Ban den- kæn
trede, slog helt om og vendte :Kølen i Vejret, og de tre ombord 
værende sly ngedes naturligvis ud i Vandet.

Faderen greb straks i den Retning, hvor han formodede,
Drengene ' var. Han' fik ogsaa -fat' i dem begge og, holdt dem

-fas t m ed den venstre Haand, m edens han med den h øjre 'greb
fat j Baaden . Han ar bejde de nu alf' al' Kraft paa at kotume op
paa ,Bunden af Baad en, men han' forniaa ede det ikke, dels fordi
han ikke turde slippe T aget i Drengene , og dels fordi han havd e
Iaaet et Tov, formodentlig Skødet til Sejl et, snoet om sit højre
Ben . Li ggende m ed Ho vedet i Vandskorpen -h old t' han saaledes
sig selv og begge Drengene opp e. Men' kort efte r 'drejede Baa
den pludseli g rundt, og han ' kom ind ' under den . ' Endnu et

- lille Øjeblik holdt han sin Søn i Haanden ...:.. m en tabte -saa
Bevid stheden. '

Ulykken va r imidlertid 'blevet set -fra en 'anden .Baad, 'som
bcrandt sig Ca. 450 Meter borte, og :omhorcl i 'hvilken 'befandt
sIg tre He rre r, som ligeledes var ude paa Lystfi skeri. --De sty 
rede nu sky ndsoms t hen: imod Ulykkess tedet, ' m edens ' en af
.le:n , en Grosserer , som 'var en udmærket' kyndig Svømmer,
undervejs gjorde sig parat til 'a t sp ri nge ud og blandt 'andet
la gd e" sin Trøje og sit Ur ,fra sig . . , '

Sn art var de ' paa Siden af den kæntrede Baad; 'ovenpaa
hvilken de saa den ene af Dren gene , Sønnens Kammer at, sidde.
'Det var nemlig lyk kedes ham a t redd.c"sig 'derop, da Baaclen
drej ede r undt. Han blev nu hurtigt bragt over i den anden
Baad. -

Grossereren sprang nu ud og dykkede ned under den kæn
tr ede Baad for o;n~ muligt at finde de to andre foru lykkede .
Han fikogsa a ,fa t i den anclen Dr eng, Sønnen, som havd e-holdt
sig fast i Bommen og sa d i forholdsvis god Behold, og idet han
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Furesøenl J a , Navne t kender du vel. Om ikke andet Steds
fra, saa i alt F ald fra Chris tian W in lhe rs Digt: »Fly v, Fugl!
flyv over F uresøens Vove !«

Manske h ar du ogsa a være t Gæst derude pna en sollys Som
merdag eller en fro stklar Vin terdag. Men hvad enten du nu
har været der om Vin teren eller om Vaaren, saa har du sikker t
frydet dig over de n h erli g e Na tur og tænkt, a t her findes i ful dt
Maa! Skønhed og Glæde, Fred og Ro og slet ingen Fare.

Dog, vogt dig! Om Vin teren lurer lumske Vaage r paa den
dumdristi ge Skoj leløher, og om Sommeren er de -hinefu ldc Ka 
stevinde mange Lystsej ler es Skræk . Og hvis Sej lspor tsman den
ikk e er kyndig i a t styre sit F ar taj og dygtig til a t svøm m e,
kan det let hænde, at han kommer til at foretage sin sids te
Sej lads pa a F uresøen .

En Sommermorgen i 1902 sej lede en Fader tilli ge m ed sin
12-aar ige Søn samt den nes jæ vn al clrende Kammerat ud paa
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va r ved fuld Bevidsthed, inde under Baad en, i hvis Bund der jo
har været et luftfyldt Rum. Man tænke sig Drengens Forbavselse,
da han lige med eet følte sig grebet af Redningsmandens stærke
Arm. I Løbet af et Øjeblik blev han derpaa reddet op i Baaden.

Redningsmanden havde imidlertid, da han var nede under
Baaden efter Drengen, m ærket, at han med sin ene Fod havd e
rørt ved et Legeme. Han dykkede derfor straks igen ned, idet
han formodede, at det 'Var Faderen, som endnu laa dernede.
Det blev en langvari g Dykning. Der gik ti Sekunder . ... og ti
til .. .. Hans to Ledsagere begyndte at blive ængstelige. »Han
skulde da vel aldrig være blevet indfiltret i Baad ens 'Bove eller
h ave slaaet sig bevidstl øs 'Ved at støde mo d et eller andet?«
tænkte de. Men endelig dukkede h an atter op, og h an h avd e
den bevidstløse Fader med sig. Denne havde imidlertid endnu
det omtalte Tov om sit ene Ben og hang derved fast til Baaden .
Meden s nu de to andre Voksne holdt hans Hoved oven Vande,
dykkede Redningsmanden ned for tredje Gan g for at faa den
forulykkedes Ben gjor t fri, hvilket ogsaa lykkedes . Derefter
var det jo forholdsvi s let at faa ham op i Baad en.

Her tog de sig straks kyndigt af ham, og efter at han havde
kastet en Del Vand op, begyndte han at gispe. De sejl ede nu
hjemad, hvilket imidlertid tog en tre Kvarters Tid. Skønt den
ret urolige Sø i nogen Grad vansk eliggjorde Oplbvningsforsø
gene, kom Faderen temmelig snar t til Bevidsthed i Baaden, og
da de naaede Land, kunde han gaa, idet de andre støttede ham.

Redningsmanden blev h ædret paa mangfoldig Vis. Han
havde jo ogsaa vist et sm ukt Eksempel paa, hvor me get godt
og nyttigt en dygtig Svømmer formaar at udrette. Han h avde,
som saa mange a ndre Redningshelte, holdt Ulykken og Sorgen
borte fra et lykkeligt Hjem.

En skæbnesvanger Rotur.
En rask Dr eng .

At komme ud at sejle og ro er en stor Fornøjelse for man ge
Drenge og Piger og unge Menn esker. Men der er ved en saadan
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Lejlighed en Del vigtige Forsigtighedsregler at iagttage,
saaledes som du kan læse det i Kapitlet »Badning fra Baad«.
Først og fremmest m aa man da kunne svømm e. I m odsat
F ald kan det let komme til at koste en Livet. Det ser man
desværre hver t Aar fl ere Eksempler paa, og følgend e Tildra 
gelse viser det samme:

Det var en herlig Søndag Aften ved Midsommertid, a t et
Selskab, bestaaende af en Dreng paa 13 AaT, en lille Pi ge paa
10 Aar samt en voksen Mand og to voks ne Piger, vilde ro en
Tur paa Aaen i en af -vore Provinsbyer .

De roede glade op a d Aaen, som kun var en 8 il 9 Meter
bred og 3 il 4 Meter dyb ude i Midten , De skuld e skiftes til
at ro, og da de derfor en Gan g skulde bytte Pl ad s i Baaden,
r ejste en af Pigerne sig op, lænede sig ud over Rælingen og
lagde Hænderne paa den . Derved kom Baaden til a t hæld e
stærkt, saa de alle gled over mod samme Side. Følgen blev
naturligvis, at Baaden kæntrede, og at de alle fem faldt i
Vandet.

De to voksne P iger sam t den lill e paa 10 Aar kunde ikk e
svømme. Den voksne Mand svømmede ganske elendigt, hvor
imod Drengen va r en ret flin k Svømme r, trods det, at han var
lille og spinkel.

De to Piger greb straks fat i Manden for at h olde sig oppe.
Han blev derved aldeles fortumlet, men slap dog fri af deres
Greb og svømmede derp aa ind til Bredden for at redd e sig selv.

Den ene Pige gik straks derefter til Bunds, medens den an
den endnu holdt sig oppe et Stykke fra Baaden.

Hun blev her set af Drengen, som havde re ddet sig ind til
Baaden, og h an forsøgte nu at skyde denne hen imod hende,
for at hun kunde gri be fa t i den . Men det anislykkedes. og hun
sank straks efter til Bunds ligesom hend es Veninde .

Manden , som havd e siddet og pustet lidt paa Bredden,
svømmede nu atte r ud til Baad en, som la a m ed Kølen i Vejret.
Han og Drengen forsøgte ved fælles Hj ælp at Iaa den paa ret
Køl. Men d en rullede en hel Omgang rundt, og Manden svøm
mede igen til Land.
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Men hvad var det, som nu var kommet til Syne? Det var
den lille Pi ge. Hun var nemlig ved Kæntringen blevet lig
gende paa Toften inde und er Banden og havde derinde i det
lill e lu ftfyldte Rum i Bandens Bund kunnet h olde Hovedet

oven Vande.
Dr engen svømme de hen dg greb h ende, men hun klam

rede sig fas t til ham og tra k h am m ed ned under Vandet. Han
fik sig dog revet løs og kom op igen , og da den lille Pi ge lige
ledes atter dukkede op, greb han h end e om kr ing Arm ene , saa
hun ikke kunde Iaa fa t i ham, og slæbte hende hen til Banden.

»Hold fast i Baadenl« raabte h an til h end e, og hun var
saa fornuftig, at hun kunde skønne paa at gøre de t, Han h ja lp
hend e. derpaa op paa Kølen, hvor hun laa forho ldsv is sikker t.
Han paalagde hend e at ligge roligt et Øje bl ik, medens han
svømmede ind til Bredd en for at hvile sig lidt.

Sn art eft er svømmede han a tter ud Lil Baad en , sonu han
nu skubbede saa nær ind til Bredden , at d en 'voksne Mand
kunde vad e ud og tage imod den lill e Pi ge, som san ledes var
blevet reddet ved Drengens Ih ærdigh ed.

De to voksne Pi ger kom først op senere ved andre Fo lks
Hj ælp , men Li vet var da forlæn gst udslukt.

Hvor m egen Sorg v ilde ikk e være undga aet, hvis cle havde
kunnet svømme? Eller h vis Manden, som var med, h avde
ku nn et bj erge dem de faa Meter ind til Bredden eller havde
været i Stand til a t dykke ned efter dem?

En god Kammerat.

. En Sondag i Aug us t 1905' var tr e unge Mennesker fra F re
deri cia taget ud paa e.n Sejltur i Lille Bælt.

I dette snævre F anvand gaar der som oftes t en stærk Strøm
sna r t i en og snart i en anden Retning.

. Saaledes var det ogsaa Tilfældet den nævnte Dag. Og,
hv ad værre var for Sej ladsen, det blæste tilli ge stærk t, Søen
gik højt,og nu og da kom ub eregnelige Kastevin de far end e hid

og did.
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Det va rede da heller ikke læn ge, førend en Bra adsø slog
ind over Baaden, saa den blev halvfyldt m ed Vand . Sam tidig
kom en Kastevin d hvir vlende. De unge Mennesker gav stra ks
los paa Storse j let, m en lige efter kom der en ny Sø, som fuld 
s tændig fyldte Baad en med Vand. De var nu klare over, a t
den vilde synke, og for saa ikke at blive indvikl et i Sej lene el
ler T ovene spra ng de alle tre over Bor d for a t redd e Li vet ved
Svømning .

De var da en 5 a 600 Meter fra Land. Den ene af dem ,
som va r en god Svømmer, var a llere de kommet et godt
Stykke mod Land, da han hørte Haab om Hj ælp fra en af Kam
merat erne, som næsten ikke kunde svømme, og derfor endnu
befandt sig omtrent lige ved Ulyk kesstedet, synkefærdig af An 
strengelse f or at holde sig oppe .

Den gode Svømmer vendte nu straks om, idet han, som
han senere sagde, »ikke kunde bringe det over sit Sind a t for
lade en Ven , som var i den yders te Nød «.

Da h an naaede ud til den forulykkede Kammerat , fand t
han ham bevidstl øs og liggende m ed Hovedet under Vande ts
Ovenilade. Han greb fa t i. ham og holdt ham oppe ved a t
træd e Vande.

Saavel inde Ira Land som fra nogle Baade havde man hel
digvis iagtt aget de unge Menneskers uheldige Sej lads, og flere
Far tojer va r allerede paa Vej hen imod dem. En Motorb aad kom
førs t til Hj ælp, og den optog baad e den drukn ende og hans
Redningsm and. Denne var yderst træt, men havde dog trofast
og udh oldende holdt sig selv og sin Ven oppe, indtil Hj ælpen
kom . Men blot et Øj eblik til, og de vilde begge være gaaet til
Bunds .

Sans na rt de var kommet op i Baaden , blev der s tra ks fore
, taget Opl ivningsforsøg m ed den Iorulykkede, og efter a t der
var kommet Vand ud af Munden paa h am, kom han til Be
vids thed .

Den tredj e Kammerat havde Besvæ~' nok m ed at klare sig
selv og blev optaget af en anden Baad,

Saalcdes sla p de alle tre fra det m ed Livet. Men hvor let
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kunde det dog ikke være sket, at den ulykkelige Kammerat,
som næsten ikke kunde svømme, ikke blot selv var druknet,
men ogsaa var blevet Skyld i, at hans opofrende Ven havde
sat Livet til?

Over Bord i det biscayiske Hav.

Den danske Marine har fra gannnel Tid et godt Lov paa
sig, og der er af danske Orlogsmænd udført mange Bedrifter,
som viser, at hvor Dannebrog vajer fra Mastetoppen, der findes
ogsaa som Regel djærve Mænd, som ikke kender til Frygt, selv
om Stormen tuder, Havet brøler og Kanonerne tordner.

Blandt de danske »Mænner« findes ogsaa mange Rednings
helte lige fra Matroser og helt op til Admiraler. Deres Liv og
Færden fører ' jo med sig, at de maa være forberedt paa nu og
da at faa at høre Raabet: »Mand over Bordl«

Sejrherren fra Søslaget ved Helgoland, Orlogskaptajn E.
Suenson, førte i Sommeren 1865 Fregatten »Niels Juel« paa et
Togt til Middelhavet. Medens den stolte Fregat pløjede den
biscayiske Havbugts som oftest urolige og af mange Søfarende
frygtede Bølger, skete der en Dag det Uheld, at en Lærling styr
tede over Bord, idet han faldt ned fra Fokkevantet. Han kunde
ikke svømme, og det er jo ikke til at forstaa, at han var kommet
med paa saadan en Tur uden først at have faaet det lært. Han
kom selvfølgelig nu i en forfærdelig Fare, og BevidstJheden om,
at der ogsaa findes Hajer i det nævnte Farvand, gjorde 'jo ikke
Opholdet i Vandet hyggeligere.

En Officer, som opholdt sig paa Dækket, sprang heldigvis
straks fuldt paaklædt ud fra en Højde a,f 16 Fod for at redde
Lærlingen. Straks efter blev der kastet en Redningskrans ud,
og Mandskabet begyndte at fire Bagbords Slup i Vandet. Det
lykkedes Officeren at naa hen til Lærlingen, at gribe ham og
at holde ham oppe. Imidlertid blev Redningsmanden efter
haanden noget udmattet, og en anden Officer sprang derfor lige
ledes fra Dækket ud i Havet for at hjælpe til. Ved hans Bistand
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fik de derpaa alle tre fat i Redningskransen. Her holdt de sig
oppe, indtil Sluppen fra Fregatten kom til og fik dem bjerget.

Lægen paa Fregatten tog sig straks af Lærlingen, som efter
at have kastet en Del Vand op snart forvandt Følgerne af den
uventede Oplevelse. .

I Storm og Strøm ved Sydfyn.

En saa smilende Natur som den, der findes ved Svendborg,
Faaborg og paa de syd denfor beliggende Smaaøer, træffer man
ikke let Magen til. Om Sommeren vrimler det da ogsaa med
Sejlere i Farvandet, og Badegæster og mange andre besøgende
strejfer rundt i de herlige Omgivelser eller boltrer sig i Vandet.

Men ogsaa her hænder det ikke saa sjældent, at Stormen
og Strømmen overrasker de intet anende eller uforsigtige Men
neskebørn og fortæller dem, hvor let deres Liv kan komme til
at »hænge i en Traad«, hvis de ikke passer paa at tage sig i Agt.

En Sommerdag vilde en Læge fra Faaborg sejle over til
Avernakø for der at foretage Vaccination. Nogle af hans Be
kendte tog med paa Turen, som foretoges i en mindre Skonnert.
Det gik ogsaa godt lige, indtil de var tæt ved øen. Saa løb Baa
den nemdig paa Grund, blot et lille Stykke fra Landgangsbroen.

De ombordværende raabte nu til en Dreng paa 15 Aar, som
stod inde paa Land, at han skulde stage en Pram ud til dem. :
Ved Hjælp af den 'vilde de saa prøve paa at komme i Land.

Drengen begyndte ogsaa at stage Prammen ud mod Læ
gens Baad: men da det den Dag blæste en stærk Fralandsstorm
og gik en stærk Strøm, drev Prammen straks af Sted ud ad
Havet til.

Drengen blev naturligvis bange, tabte Besindelsen og faldt
over Bord med Stagen i Haanden ca. 200 Meter fra Land og
300 Meter. fra den grundstødte Baad!.

Det viste sig snart, at han ikke kunde svømme, og han blev
af Strønnnen ført længere og længere bort.

En Løjtnant, som var i Følge med Lægen, kastede nu
Tøjet, og skønt flere fraraadede ham det, sprang han ud og
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daged e de nu et Menneske, som svømmede derude i den tem
m elig stærke Bolgegang, vel en ca . 700 Meter fra Land. De
tæn kt e straks, a t det m aatte være en af de savnede Kanurne
rater og gjorde sig hurtigst muligt parate til at yd e Hjælp.

Deres Baade laa imidlertid temmelig langt borte fra det
Sted, hvor de i Øjeblikket befandt sig. Nogle af dem løb af
Sted for at gøre en af Baadene kl ar til a t gaa ud. Sam tidig
kastede en af dem , som var en særlig godJ Svømmer, sin Ro
dragt for at svømme ud til den fo ru lykkede, idet han frygtede
for , at det skulde vare fo r længe m ed Baad en.

Han -vadede fø rs t et Stykke ud. Derefter maatte han svøm -'
m e lidt, indtil han naaede en Revle, paa hvilken han fik F od 
fæste. Her saa han sig omkring for at orie n tere sig, thi h ans
F oretagende var yderligere vanskeligg jor t derved, at han ikke
selv kunde se den forulykkede, men m aaLle vejl edes i den ri g
tige Retning ved Tegn fra Opsynsmanden inde paa L and. Han
svømme de ufortrødent vddere , og endelig kom han den forulyk
kede saa nær, at han kunde se ham . Og gans ke ri gti gt! Det
var den ene af de seks sav ne de Kammerater.

Han var m eget medta get og k lagede sig, hvilket ikke var
saa m ærkeligt, da han havde være t over to Time r i Vandet.
»Han nærmest sa d op i Vandet, m ed Benene trukket op under
sig , Armene udstrakte frem. for sig og Hovedet hvil ende m od
den ene. Skulder .«

Redningsmanden raabte til ham, at han sku lde forholde
sig rolig, tog ham derefter bagfra, lagde ham i Bj ergestiJling
og begyndte at svømme mod Land m ed ham. Den forulykkede
va r saa fornuftig, a t han laa roligt og tr ak Vejre t m eget dybt,
og efter en Stunds F orl øb ku nde h an endog selv hj ælpe lidt til
m ed at komme frem.

Omsider naaede de den omtalte Revle, hvor de sta ndsede.
Den forulykkede kunde ikke staa, m en m aatte holdes oppe . .

Medens de stod her og pu stede lidt, kom den Baad til Stede, .
som var blevet gj ort klar til Hj ælp. De Ulfta lte nu, a t den '"
skulde sejle videre udad for a t søge efter de fem andre Kam
merater.

svømme de hen imod den stakkels Dr eng, som kun havde Sla 
gen at hold e sig oppe ved og nu laa og kæmpede m ed Døden .

Efter en 10 Minutter s F orl øb naaede Løjtnan ten ham og
fik fat i ham. . Han holdt ham nu oppe ved at træde Vande.
Strømmen var saa stærk, at det var umuligt a t bjerge op ' imod
den, og Løjtnanten anaa tte hulde den forulykkede opp e et Kvar
ter. I Løbet af den Tid var Baaden kommet los og var sejlet
hen imod h am. Der blev d erpaa kastet en Line ud til ham,
og ved Hj ælp af den kom nu baade Dr engen og han selvom

Bord.
Dr engen var endnu nogen Tid efter uden Bevidsthed , m en

da ,der jo va r kyndig Hjælp til Stede, kom h an snar t til sig ·

selv igen.

Kaproernes Tur over Smaalandsbugten.

En Junimorgen 1907 sej lede tre Kaproningsbaade ud fra
Næstved Havn for ad Susaaen over Karrebæksminde a t sej le
over Smaalandsbug ten til Knudsh oved (Spidsen af den la nge,
smalle Halvø, som skyder sig ud fra Vordingborg) .

De to Ulf Baaden e naaede ogsaa velbeholdne over til Knuds
hoved nogen Tid efte r hinanden, hvorimod den tredj e Baad.
hvis Besætning bestod af seks unge Mænd, endnu ikke var

a t se.
De allerede ankomne Roere befrygtede derfor, at der skulde

være til stødt der es Kammerat er en Ulykke, hvorfo r nogle af
dem straks igen stak til Søs for a t se efte r den sav nede Baad .

Efte r nogen Tids Søgen vendte de imidlertid tilbage. De
havde ikke se t det mindste h verken til Baad eller Kammerater.
Heller ikke ved a t a fsøge Strandbredden i saa stor Uds træk
ning som muligt fandt de Sp or af de eftersøgte.

Imidlertid for ekom det Opsynsm anden paa Knudsho ved, a t
han h ørte Raah om Hj ælp ud e fr a Havet , h vilket h an gjorde
Roerne opmærksomme paa. Og ved a t se i hans Kik kert op-

Uugdo m me us Svo nu nebog. 12
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Redningsmanden bj ergede derpaa sin Kammerat det sidste
Stykke, og da han kom til F lads tran den og kunde va de, bar
han ham i Land og lagde ham i Græsset. Her var Opsyn sm an
den til Stede m ed no get tørt Tøj og Portvin, og den reddede
begyndte lidt efter lidt at »blive Mennes ke« igen, ligesom ogsaa
Redningsmanden snart overvandt F ølgerne af Sindsbevægelsen
og Anstrenge lserne .

Snart efter vendte Roerne tilbage. De havde fundet den
savnede Baad - m en t om. Kun nogle Klædnin gsstykker og
forskelli ge andre Genstande fandt de.

Den reddede Roer var nu kommet saa m eget til sig selv
igen, at han kunde Iortæll e følgende om sine fem Kammeraters
Skæbne: Da de var k ommet midtvejs paa Bu gten, blev der es
Baad paa Grund! af den h øje Sø til Dels ,fyldt m ed Vand . De
beslutLede derfor at ændre Kursen. Men herved kom en af
Roerne til at »fange en Ugle«, og i sam m e Øj eblik slog en Bølge
ind over Baaden, saa den kæntrede, o§ de faldt i Vandet alle
seks . De gjorde flere Forsøg paa at komme op paa den kæn
tr ede Baad, m en det var forgæves . Derefter søgte de, id et de
svømmede samme n to og to og h ævd e Aarerne til Hj ælp, a t naa
Land, m edens de flere Gange raabte om Hj ælp. De bl ev imid
lertid snart m ere eller mindre trætte og begyndte a t synke, og
efterhaanden druknede alle hans fem Kammerater.

Han alene var i Stand til endnu en Tid a t fort sætte Svøm
ningen, raabende om Hjælp, og bl ev jo endel ig ogsaa re ddet,
efter at have svømmet omkring i to Timer .

Over Bord paa Ringkøbing Fjord.

En Aften i Juni 1900 sej lede to Fiskere ud paa Ringkøbing
Fjord for at drive Aa lefiskeri, En ll -aarig Dreng, en Søn af
en af dem, var m ed i ~aaden . De fi skede m ed Slæbevod, og
efter at de havde fisket et P ar Timer, og Klokken var bl evet
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hen ved ti, begyndte de a t »spille« Voddet ind . Del foregik paa
den Maad e, at begge Fiskerne stod nede i Lasten og trak i
Haandspillet , m edens Drengen s t~d paa Agter dækket og halede
i nogle Vodliner.

Men herunder fald t Dr en gen over Bord , id et han gled og
fik Overbal ance. Hans Fader var den første, som lagde Mærke
til , a t han var forsv unde t fra Baaden, og saasnart han opdagede
.det, standsede han pludselig Spille t og sag de del til den anden
Fisker . Denne var en flin k og kr afti g Svøm mer, hvo rimod
lrvenken F aderen eller h ans overbordfaldne Søn kunde svømme .

Der var ingen Tid at spilde, og iført Olietøj og Træsko
støvler sprang F iskeren s traks i Vandet og svømmede hen imod
Drenge n , som la a et Stykke derfra og arbejdede fortvivlet for
a l holde Hovedet oven Vande.

Det lettede ordentl igt for den lille Fyr, da han nu snar t
efter blev grebet og holdt opp e af Fiskerens stærke Anm.

Hans Fader i Baaden havde imidlertid tabt baade Næse og
Mund 019 ikke engang h aft saa m egen Aandsnænvær else, at han
havd e kunnet skønne paa a t kaste Ankeret ud for a t standse
Baaden, som derfor va r drevet 100 Meter bor t fra Drengen og
hans Redningsmand. Denne raabte nu til F aderen : »Stop! S top!
Kast Anke re t udl « og Baaden blev endelig ogsaa s tandse t.

Redningsmanden begyndte nu at bj erge Drengen , idet han
h ele Tiden passe de paa a t h olde hans Hoved godt oppe, for a t
h an ikke skulde faa Vand i sig og tab e Bevidstheden, hvil ket
heller ikke ske te .

Skøn t del; var temmelig s tærk Søgang, lykkedes det ham
at naa hen til Baaden , h vor de saa begge kom op.

At Redningsmanden va r en Del udmattet, vil se lv den
bedste Svømmer kunne Iorstaa.

Voddet blev nu trukket op, og de sej lede derp aa skynd 
soms t hjemad, idet de sa d og tænkte paa deres alvorlige Op
levelse.

12*
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Han blev dernede.

Den i forri ge Fortælling nævnte Redningsmand var 14 Aar
senere en tidli g Morgen førs t i Apr il tillige med en Kammera t
taget ud paa Stadil F jord for at røg te Aalebundga rnene.

Det blæste en s tiv Kuling, og de før te Sejl paa Baaden, en
saakal det »Syljolle«. Medens h an nu selv sad ved Roret og
styrede, sad han s Kammerat mi dt i Baad en. Underve js skulde
de passere en farlig Grund i Fjord en, hvor de m aatte huske paa
at fora ndre Retning. Da de h avde sejlet en Stund, spurgte 1'1 "

skeren sin Kammerat , Olm de ikk e snart var nær ved det Sted .
Han kunde nemlig ikk e selv se i den Retning, da Sejlene spær 
re de Udsigten.

Kammeraten r ejste sig op, saa ud over Vandel og sag de,
a t de godt kunde »løbe et Stød« endnu . Men idel han atter
vilde sætte sig ned, fik Baad en en »brat Overh aling« af en Sø
og kom til a t slingre s tærk t.

Kammerat en, som havde fl adbundede Træsko paa, kunde
ikke staa fast p aa den af Fiskesnavs slimede Bund, men gled
og styrtede bag over ud i Vandet, som var 2 Y:; Meler dybt.

Raadsnar, sorn han var, s tra kte Fi skeren i Banden hu rti gt
i Forbifarten Armen ud efter den anden for a t gribe ham , men
han naaede det ikke. Han skynd te sig derpaa at kas te en Baads
hage ud til h am, ,for a t han kun de hold e sig oppe ved den , da
h an nemlig slet ikke kunde svømme. Ankeret blev nu i en Fart
hevet ud , og Baaden blev sta ndse t en 40 Meter fra den forulyk
kede Kammerat , som laa og h oldt sig oppe ved Hj ælp af
Baadshagen .

F iskeren spra ng derp aa fuldt paaklædt ud i Vandet, svøm 
mede hen til den forulykkede og sagde til ham, al han endelig
maatte lad e være m ed at k lamre sig fast til ham.

Men i Stedet for nu a t gribe den druknend e bagfra, greb
Fi skeren med sin h øjre Haand fat i hans venstre Side under
Armen for at »ha le ham OP«. Og den druknend e var saa ufor -
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nuftig, sanse løs og angs t, a l han i sa mme Øjeblik slyngede sin
højre Arm op og greb F iskeren i Ryggen, og da han desuden
var en m eget høj og svær Mand, trak han hænu med sig til
Bunds.

F iskere n troede allerede, at hans sids te Stund var kom
met, da det i yderste Øjeblik lykk edes ham at gøre en »om
drejend e Bevægelse« nede paa Bunden, hvorved han kom fri
af den forfærdelige Omklamring og derefter a tter kom op og
fik Luft.

Men han va r nu saa udmattet af Svømningen , Kampen og
Dukkert en i det iskolde Vand, at h an tvivl ede 00llJ, a l han kunde
frelse sig selv hen til Baaden, Med stort Besvær naaede han
dog derhen.

Den ulykkelige Kammerat .saa han ikk e mere nogel Lil.
Han var blevet dernede.'

Fiskeren sky ndte s ig nu at sejle hjem efter først at have
laget »Landkend ing« af Ulykkesstedet for senere al kunne finde
den døde.

Da h an kom hj em, gik han til Sengs og maatte ligge nogen
Tid, før han igen blev rasle

Som det desværre saa ofte sker, saaledes havde ogsaa her
et Menn eske maattet bøde med Livet, fordi han ikke kunde
svømme.

Og en forøvrigt god Svømmer havde ikke alene maattet
opgive al redd e en forulykket, men havde endogsaa nær selv sa t
Livel til, fordi han hverken kendte til Frigørelsesgrebene eller
til den vigtige Regel, at m an altid skal søge at gribe en druk
nend e bagfra.

En uhyggelig December-Aften ved Bornholm. '
I

Der st rander hvert Aar adskill ige Skibe ved de danske Ky
ster, og vore Fiskere og Redningsmænd har udført ut allige far e-
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fulde Bedrifter, som har skaffet dem et godt Ry hos all e sø
far ende Nationer. Disse Bedrifter udfores imidlertid hoved
sagelig fra Baad og vedrører al tsaa strengt taget egen Ll ig ikke
Svøm ning . Men det er da indlysende, a t det er i allerhø jeste
Grad værdifuldt for saada nne Mænd at være gode Svømmere.
Thi hvor let kan de ikk e falde i Vandet, ved at Baad en kæntrer ,
og hvor ofte kan de ikke i det h ele taget faa Brug for Svømme
færdighed?

Og nu skal du høre om en Daad , som to Fi sker e vovede
a t udføre, netop fordi de kunde svømme godt .

Det var en Decemb er -Aften lige op ad Jul i 1867, a l en Skip
per fra Fanborg med sin Jagt, der var lastet med Hvede, gru nd
stødte ved Bornholm ca. en Kabellæn gde (ca . 200 Meter) fra
Land,

Det var et Herr ens Vejr. Stormen og Havet rasede, og en
klam Taage indhyll ede alt .i et ra vende Mørke.

Skipperen og de t o Mand, som han havde med sig, var
ilde stedt paa deres dødsdømte Skude. Førs t forsøg te de at
redde sig i Land i deres Jolle. Men den var jo kun at regne
for en Nøddeska l, og den kæntrede straks og blev slaaet i Styk 
ker . Kun med Nød og næppe kom de igen op paa Jagten,
som utvivlsomt snart wi lde bli ve sønd erslaaet, idet den ene store
Sø efter den anden sky llede hen over den .

Fortvivlede r aab te de om Hj ælp.
Inde. paa Land havde nogle F iskere imidlertid hørt deres

»skærende Nødraab«. Men paa Grund af Mørket og, Taagen
var det umuligt at se det mindste af, hvad der fo regik ude paa
Skibet.

Der blev nu omsider fra det nærmeste Baadleje paa en Vogn
bragt en lille Fiskerjolle til Strandingss tedet. Men det syntes
halsløs Gerning at vove sig ud til Vraget i den. Ikke alene va r
Søen h øj, men Klipper og store Sten laa spredt rundt omkring, og
det var umuligt a t se at tage sig i Agt for dem.

Omsider kom der dog to unge, raske F iskere til Stede, som
besluttede at vove sig ud, idet de i Nødst ilfælde stolede paa , at
de var gode Svømmere. '

Baaden blev sat i Vandet, og de to Mænd forsvandt sna r t
med den ud i Morkel.

De ovrige F iskere paa Land ventede nu i Spænd ing paa,
hvad der vilde ske . Intet kunde de se, men uophørli gt lød
Nødraabene ud e fra Vraget.

Men da hø rte Skrigene op lige med eet. Kun Storme ns
Hylen og Havets Brusen hørt es. Hvad var sket? Var de ulyk
kelige paa Sk ibet m on blevet opslug t af Bølgern e, eller var de
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to tapre F iskere naaet ud, til dem?
Efter ' et Kvarters Forlob kom Svare t. Baaden dukkede atter

frem ' af Søen og Mørket, og der var nu fem P ersoner i den.
De ti-e skibbrudne var meget forkomne, men Fiskern e tog

sig af dem paa bedste Maade .
Ved Midnatst id var Skibet ikke mere til. Storm en og Søen

havde i Forening gj ort det af med den gam le Skude fra Faa
'borg. Og næste Dags Mor gen var der ingen , som kunde se,
hvor Vraget h avd e staaet.

Det var saaledes i sidste Øjeblik, at de tre skibbru dne var
blevet red de t af de to modige Fiskere.

I Brændingen ved Bovbjerg en Oktober-Aften.

Da Skonnerten »Math ilde« af Holbæk i Oktober 1881 va r
for hj em gaaend e efter en Tur til F ra nkrig, blev den udfor J yl 
lands Vestk yst overfald et af svære Storm e. »Alt ovensta aende
blev slaaet bort. Støtterne kn ækkede, Skandækket skørnede, og
Skibet blev m eget læk .«

F or at redde Livet besluttede Skipp eren i Samraad med
Besætningen, som bestod af fire Mand, at sætte Skibet paa Land,
og en Aften løb det da ogsaa paa Grund ved Bovbj erg, hvor
det blev staae nde indenf or Revlerne. Snart efter væltede det
udefter, og de ombord værend e maatte redde sig op i Rigningen.
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Men da Stormen rasede vildt, og de høje Søer uophørligt slog
hen over dem og Skibet, vilde de snart være fortabte.

Inde fra La nd søgte Beboerne at hj ælpe de skibbru dne, saa
godt de kunde. En Raket blev afskudt, men paa Grund af Mør
ket kunde Linen ikke findes pa a Skibet.

.. At ta ge ud i Baad vilde være haabløst.
. Der var nu en Mand, som fik et To v om Liv et og derefter

forsøgte at naa ud til Vraget. Men h an kunde næsten ikke
svømme, og da Vandet snart blev dybt, og Søerne gik højt,
kunde han ikk e klare sig, hvo rfor han skyndsoms t m aatte vende
om for i alt Fald at redde sig selv. Havet va r desuden fuldt af
store Vragstumper, som det vilde være højst farli gt at støde sam 
men m ed, hvilket let kunde ske, da det var meget mørkt.

Tre af de skibbrudne saa nu tilsid st ingen anden Udvej til
at redde Livet end at forsøge at svømme i Land. De ka stede
sig denfor fra Skibet ud i den oprørte Brænding, og d e svøm 
mede all e tr e godt. Folkene paa Land tog hurtigt h verandre
i H ændern e og dannede Kæde ud i Vandet, og det lykkedes
dem efterhaanden at Iaa fat i de tre Søfolk og fa a dem halet
i Land .

Men de to ti lbageblevn e paa Sk ibet, hvoraf den ene var en
Dreng, turde ikke ka ste sig i Bølgern e, d a de ikke var ret
dygti ge til at svømme . De klamrede sig nu med deres sid ste
Kræft er til Rigningen , hvorfra de kunde sky lle bort, hvad ø je 
blik det skulde være .

Da kom F yrmesteren fr a Bovbj erg imidlertid til. Uden
lan g Betænkning tog han et Tov om Livet og ka stede sig
derefter ud i de kæmpehøje Bølger. Det lykkedes ham at naa
ud til Skibet og faa fat i den ene af de ulykkelige. Velbeholdne
riaaede de sna rt begge i La nd . Der var ikke Tid til lang Pu
sten. F or anden Gan g ka stede Redningsm anden sig i Bræn
din gen. Og ved 'hans mageløse Udholdenhed blev snart efter
den sidste skibbrudne reddet.

Saaledes redd ede Fyrmes teren to Mennesker s Liv, fordi
han baade var en dygtig Svømmer og en modig Mand.
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Paa Hesteryg i Brændingen.
(

Du kender maaske St. St. Bli chers smukke Digt om Red
ningshelten Søren I~anne, som begynder saaledes:

l?er blæste en Stor m udi Katt egat ,

de .Bølger de ginge saa høj e.

Saa m an gen sto lt Søm an d den sa nune Nat

for sidste Gang lukked' si t ø je.

F ølgende Redningshistorie minder om Søren Kanries.
Det var i Juni 1885, at d er en hel Nat igennem og. næste

Dags Formiddag m ed rasede en -orkanagtig Storm over Katte
gat. Hen over Sejerøbugten stod Vinden ret ind mod Kysten,
og Beboerne d erinde fik ikk e :megen Søvn den Nat. Blæsten
kr ængede Straatagene, saa de nøgne Lægter flere- Steder stak
frem, Ladeportene 'væltede, Skorstenene ramlede ned, og. af

. og til lød Brag af nedstyrtende Grene eller Ulf gamle Træer,
som væltede om og dermed endte deres hundredaarige Liv .

Det var -ret en uhyggelig Nat.
Men alligevel - nu og da hørte Beboern e en m ere drø

nende Larm, og naar de hørte den , ja, saa syn tes de, at de lige
fr em h avd e det rart . Det var Larmen ud e fr a Havets vold 
somme Brændinger . Naar den Lyd naaede deres Øren, kunde
de ikke lade være m ed at tænke paa de ulykkelige Sømænd,
som muligvis nu i den samme Nat kæm pede den sidste Kamp
for Liv et, ja, maaske all erede for sids te Gan g havde lukket
deres øjne.

Saasnart Da gen gr yede, ilede nogle af Beboern e ned til
Stranden for at se efter, om der maaske i Løb et af Natten skulde
være sket Ulykker i Bugten. Og deres bange Anel ser viste sig
at slaa til , idet de fik øje paa et Skib, en svensk Jagt, som
øjensynlig ikke kunde klare sig . Paa Grund af Stormen kunde
det ikke føre Sejl, og det havde kun Fokken oppe. Det styrede

I
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lige ind mod Kys ten og løb snar t paa Grund, c. 250 Alen fra
Land. Her vælt ede det om paa Styrbords Side, som vendte
ind m od Land.

Beboern e søgte straks, som de raske og medfølend e Folk
de var, at hjælp e Skibets Besætning, der bestod af to Mand ,
Skipperen -og Styrmanden . Særl ig 'var der "en Gaardejer og
nogle Hu smænd, som viste sig i Besiddelse af stor t Mod og
Udholdenhed . De prøvede først at vade ud for om muligt der
ved at faa Forbindelse med de skibbrudne . Men efter flere for 
gæves Forsøg maatt e de opgive det, da Vandet den Dag stod
en Alen højere end ellers , og da der gik nogle forf ærdelige
Bølger .

Gaardejeren sendte da nogle Folk af Sted til Gaarden efter
et Par Heste . Den ene af disse kom snar t. Den var temmelig
gammel og mager, m en den viste sig at være en ri gtig trofast
og haardfør »Sjællænder«. Gaardejeren sprang trøst ig op paa
Ryggen af den; de to h ævde ofte før taget en Tørn sammen,
omend ikke i Havet.

Han red nu ud i Brændingen. Et langt Stykke kunde He
sten vade, og da den ikke m ere kunde bunde; svømmede den .
Saal edes naaede Rytteren saa lan gt ud , at h an kun var 30
Alen fra de sk ibbrudne. Nænmere kunde h an ikke komme,
dels fordi de m ægti ge Søer slog over h am og Hesten , og dels
fordi der laa en stor Bjælke og »huggede« i Vandet mellem ham
og Skibet.

Han raabte nu til de to Sømænd, at de skulde gøre den
ene Ende af et Tov fast i Vantet og kaste den anden Ende ud
til h am. Det var nemlig han s Mening derved a t Iaa F orbin
delse m ellem Skibet og Land.

Der blev ogsaa kastet en Tovende ud til h am , men i Stedet
for at gøre den anden Ende fast i Vantet, gjorde Søfolkene den,
ved en .Misforstaae lse , fast til Skibsjollen, idet de tro ede, Gaard 
ejeren vilde hale døm i Land i den. De gik derfor ned i Jo l
len og satte fra Borde, men i d et samme slog en mægti g Styr
tesø hen over Skibet, saa J ollen fyld tes med Vand og sank .

"
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Gaardejeren forsøgte Iorst a t hal e J ollen til sig, m en han blev
nødt til at slippe Tovet for ikke tiUige m ed Hesten at bli ve
trukket længere ud ad og nedacl. Umiddelbart efter kom J ol
len a tter op m ed Bunden i Vejret, og idet den af den tilbage
vigende Bølge va r blevet før,t længere ud. De to skibbru dne
h oldt sig end nu fas t ved den .

Men nu slap den ene af dem sit Tag, idet han vilde for -
søge ved Svømning at naa hen til Rytteren . Og han svømmede
saa godt, at han virkelig ogsaa et Øjeblik efter kunde na a
at gribe fat i Gaard ejerens ene Ben. Gaardejeren fik Tag i ham ,
vend te derpaa Hesten og fik den skibbrudne slæbt nærmere mod
Land. Her blev de modtaget af nogle Husm ænd, som va r vad et
saa lan gt ud , at Van det gik dem til Halsen. De bragte den for 
komne Sømand, som va r Styrmanden, i Land og tog sig godt
af ham.

Gaardejeren vendte derefter Hes ten omkring for a t komme
ud og muligvis ogsaa faa reddet Skipperen.

Men i det samme saa h an , at J ollen var dr evet 50 Alen
læn gere ud ad. Endnu kl amrede Skipperen sig til den . Dog
k un et Øjeblik. Saa vendte den sig en Omgan g rundt, trak
Skipperen med sig, og han kom ikke op merc. Han h avd e
tillige med sit Skib gjort sin sidste Rejse.

Da Gaardejeren efter flere Timers F orl øb korn hj em, træt
og foraset, m odtog hans Kone ham med de Ord: »Gud velsigne
di g, du har gjor t en god Gern ing i Dag.«

Og det var sand t. Ikke blot en god, m en ogsaa en modig
Gerning havde h an udført.

Under den store Verdenskrig.

Fra de forskeni ge Kri gsskuepladser har man nu og da
kunnet se Bill eder, der viser os, at Svømning, selv midt under
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Kri gens Ras en , trives og dyrkes, naar Lejlighed gives. Snart
ser man f. Eks. Soldater tage til Takke med at svømme i et
stort vandfyldt Hul, . frembragt ved en af de store Granaters
Sprængning, og snart ser man dem spille Polo mellem Kri gs
skibene.

Ikke faa Bedrifter og farefulde Foreta gender ska l være ud
ført af enkelte Soldater i Kraft af deres glimrende Svømme
færdi~hed. :

Og tænk saa paa alle de stor e og smaa Skibe, som er skudt
i Sænk, baade Kri gsskibe, P assager- og Fragtdampere. Der
er sikkert Tusinder af Menn esker, som har reddet Livet ene
og al ene, fordi de h ar kunnet svømme og derved været i Stand
til at: redde sig op i Baade eller at holde sig oppe, til der er
kommet Hj ælp .

J eg skal nævne et P ar Ek sempler herpaa,

En dansk Maskinmester, som var om Bord paa den store
Damper »Persia «, der blev torp ederet den 30. December 1915,
hvorved flere Hundrede Menn esker omkom, fort æller blandt
an det, hvorledes han, da Skibet sank, fik en J ernlænke om
Liv et og derved blev trukket med ned. Han beretter nu vi
dere saaledes: »Det 'var det frygteligste Øj eblik, og hvorledes
jeg blev klar af Lænken og kom op igen er mig en Gaade .
Men da jeg kom ap, saa jeg et Virvar af vælt ede Baade, Tøm 
m er og Menn esk ehoveder imellem hinanden. Mange Gange
blev jeg trukket ned af andre, der greb fat i mi g, og jeg be
gyndte saa smaat at fortryd e, at jeg ikke havde taget Red
ningsbælte pau. Det h avd e været det klogeste, selvom man
svømmer godt. J eg kom dog omsider op i en Baad «

En Sønderjyde, som gjorde Tjeneste paa en tysk Kryd ser ,
der blev skudt i Sænk af Englændern e, skriver i et Brev til
sine Forældre følgende: »Kort før Skibets Undergang sprang
vi over Bord. Je g klædte mig forinden helt al , da jeg var
haardt saare t og havde Søstøvler og svær t Tøj pa a. Saa spra ng
jeg over Bord. Hvor godt det var, at jeg kunde svømme, h ar
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Jeg nu erfaret. Vi svømmede omkring en halv Time, saa
reddede Englænderne os m eget n et og godt «

En Dag . i August 1915 naaede en Dønning fr a den store
Verdenskrig ogsaa vore Strande. En 1ngelsk Undervandsbaad,
»E . 13'«, stran dede paa Øen Salthohn, beli ggend e nær ved Kø
benhavn. Skønt Baaden altsaa befandt sig paa dansk Om-

r

raad e, blev den alligevel beskudt af en tysk Torpedobaad, som
havde faaet Kig paa den . Da nogle danske Krigsskibe imid 
lertid næsten øjeblikkelig kom til , afbrød Tyskerne Skydningen,
trak sig bort og gj orde senere Undskyldning for det pa sserede.

Men de tyske Ku gler hævde dog allere de naaet at dræbe
mange af de ganske værgeløse Englændere. Andre af disse var
straks sprunget over Bord for derved at slippe bort fra Ku gle
regnen, og de svømmede derp aa om kr ing i forskellige Ret
ninger .

De danske Skibe satte skyndsomst Baade i Vandet for at
faa dem reddet , hvilket ogsaa lykkedes . Herunder var der en
Jolle, hvis Besætning, bestaaende af en Ovenmatro s og nogle
Matroser, fik Ordre til at ro hen og hjælpe nogle af de om
kringsvømmende Englændere, hvoraf der særlig var een, som
va r blevet me get udmattet og havde svært ved at klare sig . Da
Jollen var 100 Meter fr a ham, saa Danskerne, at han slog ud
med Armene, hvorefter han sank og ikke m ere kom op.

De danske Søfolk brugte Aarerne af alle Livsens Kræfter
og naaede straks efter Ulykkesstedet. Her kunde de skimte
Englænderen li ggende paa Bunden , 4 Meter nede .

Jollens Fører, Overmatrosen. sprang straks ud, iført Olietøj
og store Støvler. At dykk e ned til Bunden stod ikk e længe
paa. Men den forulykkede En gelskmand laa indfiltret i store
Vandplanter og var ikke let at faa løs. Redningsmanden
maatte derfor snar t svøm me op til Overfladen for at trække
Vejret. Dog kun et Øjeblik. Saa dykkede han atter ned , og
da han n æste Gang kom op, havde han Englænderen med sig .
Denn e var bevidstløs og fuldstændig som livløs. Saasnart han
var blevet trukket op af Vandet, blev der øjeblikkelig paabe-
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gyndt Oplivningsforsag. Efter kort Ti ds F orløb begyndte den
forulykkede at aa nde ganske svagt, og i Løbet af en halv Time
kom han . atte r til sig selv.

Saaledes blev han l an gt borte fr a sit Hj em og Fædreland
af en rask dansk Sømand fre lst fra Døden i Bølgern e efter lige
i F orve jen at være undslu ppet F jendens dræbende Kugler .

)
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