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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 .

)


