
































































Fi g . 65

F ig. 63. Fig. 64 viser en
Gen nem gangsstilling.

Fi g.6-!

Gn

3. Fra almindelig S tar ts tilli ng (F ig. 65, let bøj ed e
Kn æ). Fi g. 66 viser en Gennem gangsstilling.

Naar det viser sig, at E lever no springer ri gtig i
Vandet fra de ovenfor om talte Stilli nger (F ig . 62 og
( 3) , lader man dem udføre Springet fra lidt høj ere
Standpla ds og lader dem gra dv is nærme sig til Sta r t
stilli nge n, som ses paa
F ig. 65, id et man forkla 
l'er dem , at det gælde r
om a t trykke kraftigt af
m ed Fødde rne i sids te
Øje blik, nu ar Kroppen er
i Fald skraat fremad
nedad .

Der som der find es Hib 
bevæg fra Broen ned i
Va nde t, er det bedre at
øve Uds pri ng fra di sse
Ribber i Stedet for fra
Trappen, da det nemlig F ig. lili

men n ed under
Va ndo verflad en ,

bøjes Hænderne
og Hoved et no get
ba gud, og Hyggcn
svejes, h villeet he
virker, . a t Illan

meget hurtigt
komm er op til

Vandets Overflad e,

2. Fra ræk siddend e
Stilling vcd Vandoverfla
den (Knæen e ud til Siden )

Fi g. U2

Fi g . 6:1

Bemærk sæ rl ig de s tærk t høj ede Kn æ paa Fig. B2 !

Det Cl' en mcgct almindelig F ejl , at El everri e s lan r
med stra k te Knæ, og sclv om de saa s taa r i Højde
med Vandoverfladen og bøjer sig aldrig saa mcgct for 
over , vil de do g i 9 af 10 Tilfælde strække Kroppen
ud , naar de lader sig falde, idet de nemlig all e er mer e
elle r mindre bange for at Iaa Hoved et dybt ned i
Vandet. En saada n Uds træ kn ing af Kroppen bevirker
im idlertid et sa nka ld t »Maveplasler « , og for hver Gang
Eleve rne skal prøve fra en højer e Sta n dplads, bli ver

de mere og m er e ner vøse
for disse »Pl astre«, hvor
imod de ved den rigti ge
Indøvelse bli ver m er e og
mere fortroli ge med Van
dct og bliver m ere og
mere ov erbevi st om , al
dct er den hehageligst c
Mand e a t konun e i Va n
det paa .
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ret ofte hænder, a t E lever ved Udspring fra Trappe
faar s tore Hudafskrabninger paa Skinneben og Fød
der,naar de ikke faar sa t tilstrækkeligt af med Fød
derne.

Saa snar t Udspring paa Hovedet øves fra en Stand
pla ds , der ligger over Vandets Overflade, skal Vand
dybden være mindst 2 m . Selv naar m an underv iser i
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Legem et s St ill ing i Lufte n under et Udspr ing paa Hovedet
(Svanhop).

Udspring paa Hovedet , hvor der find es en saada n
Vanddy bde, bør man stærkt ~etone for Eleve rne, at
de skal holde ø jnene aabne under Vandet, sa a de
ka n se Bunden .

Da der er man ge, der har brækket Halsen ved
at springe ud pa a Hov edet, hvor Vanddybden har

'været for lill e, kan man vanskeligt lægge Svømme
[lærere nok paa Sinde , hvilk et stort . Ansva r de paa
:tager sig, der som de till ader El everne at springe ud
"paa Ho vedet , hvor Vanddy bden er mindre end 2 m ,
og man kan ligeledes vans keligt advare dem nok , som
paa eget Ansvar indlader sig paa dette Vovestykke.

Udspr ing paa Hovedet kan ogsaa udfør es med Til-

-
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løb , Aftrykket kan vær e sa mlet eller delt. I før ste Til
fælde for etages det med begge F ødder samtidig efter et
Forspri ng, i sidste Tilfæld e i -F or tsættelse af Løbet
førs t med den ene og der efter med den anden Fod.
Benene samles kort efte r anden Fods Aftry k . Sids t
nævnte Maade er særlig an vendelig fra større Højder,
og hvor Opspringsstedet er mindre sikker t ; men Sprin
get faar mindre Højde og som Følge deraf mindre
Skønhed i Formen.

Armene er efter Aftry kket enten stræk- eller fav n 
stillede ; fra Favnstillling bringes de i Stræks tilling , lige
inden Hov edet naar Vandet. Denne Form for Spring
kaldes Svanhop.

Dykning.
Det har oft e være t meget omdisku tere t, hvor læn ge el

Menneske kan holde ud at være under Vandoverfla
den. 2 il 3 Minutte r er sikkert Maksimum for de fleste,
og naar enkelte kan holde det ud i læn gere Tid, skyl
des det en gennemfør t Træning.

ø jnene skal holdes aabne under Dykning. Dette
ka n E leverne lær e f. Eks . paa den Maa de , at de gaar
ned i Vandet langs Ribbevæggen eller n ed lan gs
Hjælpes tangen , som Læreren hold er støtte t imod Bun
den, sa mtidig med at de sta dig skal se op pa a Lære
re n. Naar Eleverne først har erfaret, at det ikke er '
det mindste ubeh ageligt at have ø jnene aabne n ede i
Vande l, er det som Regel let at fa a dem til at øve sig
paa Dykning.

Dykning i Dyb den foretages enten i F orbindelse
med Udspring eller fr a Vandets Overflade.

I førs te Tilfæld e maa Farten i Udspri nget benytt es
.,*
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saa meget som muligt ; m en der som den ikke slaar til ,
maa .man anvende Brystsvømning.

Ved Opgangen til Overfladen anvendes Br yst - elle r
Rygsvømningsbevægelser.

Er Genstanden , som man dykker efte r , paa Bun
den elle r i Nærhe den af denne, kan man, sa afre m t
Bunden er fa st , ta ge Aftryk fru denne, h vor ved man
hurtiger e naar op til Overfl ad en.

Dykning fra Overfladen for egaar i Regelen fr a
Vand trædningss till ingen . Den udføres da paa den
Maade, at Legem et , idet Ho ved og Overkrop m ed et
rask Sæt føres fr emad-nedad, sam tidig m ed a t Be
nen e føres bagud -opad, bringes i lodret Still ing med
Fødderne lige i Vejret. Benen e holdes under Vendin
gen samlede elle r samles, ved at der udføres et Bryst
svø mningstag.

F or a t fr emme F ærdigh eden og for at kontroløre
E levern e lader m an dem dykke efte r e t bestemt ud
la gt MaaI.

Øvelserne maa i Begyndelsen fore tages paa en Dybde
af ca 2 m ; efterhaanden som E leve rne bliver dy gtiger e
og m er e fortrolige m ed at opholde sig under Vandets
Overflade, forøges Dybden til 4 a 5 m .

Dykning i Længden foretages i Regelen fra Ud
spring med Brystsvømningsb evægelser . der maa ud
føres kraftigt og regelret.

H vis Vanddybden er 2-3 m , bringes Legem et i
Uds pr inget omlrent n ed til Bunden og holdes her
under Svøm ningen, idet Hagen holdes indtrukken .

Naa r Maalet er naaet , elle r Indaanding er nød ven 
dig, bøjes Hoved og Krop Lilbage, hvorved Overfladen
hurtig naas.

Ved Undervandssvøm ning er det almindeligt , al
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Bevægelserne bliver for hurtige og tillige ukorrekt ud 
før t, og derfor svøm me r man ofte skæ vt. For at øve
sig i at svøm me i lige Linie kan man paa Bunden
vælge sig bestemte Mærker , som man skal passer e.

Dersom Vandet er uklart, eller Vanddybden er saa
stor, at Lærer en ikke under hele Svøm nin gen kan se
E leven , bør denne have Hj ælpeline paa , da Lærer en
saa hurtigt kan trække ham op a f Vandet , hvis han
mærker , del' er noget i Vejen med ham.

F orinden enhver Dykning maa der foretages nogle
dy be Ind- og Udaandinger, der afs lu ttes med en nor 
mal Indaauding lige før Uds pringet.

E leve r m ed svag t Hjerte eller svage Lunger maa kun
øve sig ga ns ke lidt, og selv stærke E lever maa gaa
gradvis fr em og vise Forsigtighed og Omsigt ved Øvelse
i Dykning.

Det er r et almindeligt , a t E lever klager over , at de
f'aar Hovedpine a f a t svø mme Undervandssvømn ing .
Det sky ldes som Regel Æ ngste lse, og denne fje rnes
næst en altid ved fø lgen de Øve lse , der kommander es
saaledes: »Nu tager Du en stor Mundfuld Luft , idet
Du springer ned til Bunden! der eft er svø m me r Du 3
Tag langs med Bunden , aauder lidt ud og svø m me r
3 Tag til , inden Du svøm m er skrant opad !« Naar
denne Øvelse vir ke r saa godt, skyldes det følgende 2
Ting : 1) Spæ ndingen er gaaet bort, fordi Eleven ved ,
a t han let kan svøm me (j Tag, og 2) endv ide re er farer
han , a t Presset i Br yst og Hoved bli ver mindre, nnar
han aa nder ud mid t i Øve lsen.



Bjærgning fra Isvaage,
Som andet Steds nævnt, drukner der gennemsnit

lig 400 Mennes ker om Aaret her i Danmark , og
af dette store Tal gaar en stor Brøkdel paa Kontoen :
»Isens Ofre«,

Man kan være ganske sikker paa, at hv er Gang
Isen er blevet saa stærk, at den lig e er ved at kunne
bære, meddeler Aviserne næsten hveranden Da g om
den ene Ulykke mere sørg elig og trist end den anden .

Een Dag er det 3 Drenge i Alderen fra 9 til 13
Aar, der i Mørkningen har vovet sig for langt ud
paa Søen med dere s Slæde, og den føl gende Morg en
finder man dem alle 3 som Lig i en Vaage.

En anden Da g læser man om en tol vaarig Dreng,
der - til Trods for sine Forældres Forbud 
skai prøve, om Ise~ paa Mer gelgraven kan bær e.
Den knager ikke engang, selvom han gaar et lille
Stykke ud paa den, saa han maa prøve en Glidetur
tværs over! Men omtrent ude paa Midten gaar han
igennem Isen. Hans jævnaldrende Kammerat løb
skrækslagen efter Hjælp; men da den kom, var Dren 
gen for svunden ind under Isen , og inden man fik ham
op, var han død.

Havde Drengen i sidstnæ vnte Tilfælde blot holdt
sig oppe i no gle faa Minutter , var han blevet reddet ;

-
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men saadan er det netop i mange, mange Tilfælde
- jeg kan godt sige i de fleste - at det kun gæl
der om at kunne klare sig i Vandet no gle faa Mi
nutter , indtil Hjælp en kommer , saa der behøves ikke
ret megen Dygtigh ed i Svømning og Vandtrædning for
at kunne holde sig opp e den nødvendige Tid, især

1 .
\

F ig. n8

da man i de fleste Tilfæld e vil kunne støtte sig til
Iskanten , selv om man ikke kan komme op. Men er
man dygtig til Svømning og Vandtræ dning , vil ma n
selv i meg et vanskelige Tilfæld e kunne bj ær ge sig
selv , dersom man blot vil se nøje paa de efter følgende
Billeder og lægge Mærke til den Smule Vejledning,
der er knyttet til dem.

Fi g. 68 viser , hv orl edes man skal anbringe sig, hvi s
man falder i en Vaa ge uden at have det mindste
Hjælp emiddel til Bjær gningen. Naar man i denne Stil 
ling tager no gle Svømmetag med Benene elle r blot
sparker med dem, kommer de helt op til Vandets
Overflade, og man kan da for sigtigt skubbe sig læn -
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gere og længere op over Iskanten for til sidst a t lægge
sig op i Stilling en, som Fi g. 69 viser .

F ig . 70 viser , h vorled es m an benytt er Hedningslinen .
Læ g Mærke til , at ogsaa i dett e Tilfælde skal den for 
ulykked e sæ tte sig med Hyggcn imo d Iskantcn ; thi des
mere fladt han kan lægge sig, des lett er e er han at
tr ækk e op .

Fig. GO

F ig. 71 viser , hvorledes man kan bruge J a kken
til Redningsline. Den forulyk kede er h er tr uk ke t
side læ ns op , men har drejet sig om paa Maven , sa a
snar t han er kommen op paa Isen . Still in gen pua
hans Ben viser, at en saadan Drejnin g har fundet
Sted . E ndv idere ser man, hvorledes H jælperen gør
Brug af Iselubben. Br uger man en F old ekniv, maa
man passe paa at holde den skraat, saa den lukkes
tilb agc; san from t man h old er den saaledes, a l den
kan lukke sig, .kan den meget let snitte en F inger af,
da d isse jo Cl' stive a f Ku lde.
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Ofte vil Isen være saa svag omkring Vaa gen, a t
den ik ke kan hold e til , a t man lægger s ig op paa

Fig. 70

Fig . 71

den ovenfor om ta lte Maade. l sa a F ald maa man
for søge at ko mme op ved først at slaa en smal
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Rende i den tynde Is . Sætter man sig ba glæn s ind
i denne, kan man hjælpe mere til med Armene og

-~~~- -- -- ~ - - ...... . - ..... .- -. .... ... --

Fig . 72

.Fig. 73

derfor lægge sig mere stille op paa Isen. Man maa
da ikke straks rejse sig op , naar man er kommen

1
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op paa Isen , men skubbe sig paa Ryggen eller slæbe
sig paa Maven, indtil man er paa sikker Is.

Skal man færdes alene eller i F ølge med et Par
Kammerat er paa ukendt Is, er det kun simpel F or 
sigtighe d at udvise, om man forsyner sig med Is 
pig, Isdub og Redningsline. En Ispi g er en tyn d
Træstan g paa 11/ 2 il 2 m Læng de med en J ernspids
pa a. En Isdub er et lille Træh aandtag med en
J ernspids paa. Redningslinen er en Snor paa ca. 15 m 's
Længde, der er rullet op paa en rund S tok. Skal man
bruge den , holder man fast i den fri e Ende af Snore n
og kaster Stokken ud til den forulykkede.

Fi g. 72 viser, hvilk en Nytte man kan h ave af en
Ispi g i en Vaage, hvor der er mange Iskogler . Naar
Stangen ligger fra den ene Kogle til den anden , kan
man med den ene Haand trykke n ed paa Stokken, mens
man ved Hj ælp af Isdubben haler sig sidelæns op
med den anden Haand.

Fig. 73 viser , at man kan klare sig med no get saa
simpelt som en 5 ø re . Paa samme Maade kan man
ogsaa anve nde Kanten af Bladet paa en Foldekniv,
saa undgaar man den Fare, der er ved at lukke Kni 
ven op .

Til Slut vil jeg gøre opmærksom pa a, at man ved
mange af de Drukningsulykker , der find er Sted i
Gadekær eller Mergelgrave. i hvis Nærhed der gerne
ligger Huse og Gaarde, uden at spilde Tid kan faa fat
i en Stige, et Brædt eller en Stang, og et saadant
Hjælpemiddel er oft e af uvurderlig Betydning.

Isen kan f. Eks. vær e saa tynd, at Hj ælp eren ,
der ikk e kan svømme, ikke kan vove sig ud til Kan
ten af Vaagen , uden at han selv falder i. Derimod
er Isen stærk nok til at bære ham, naar han ligger
paa en Stige. Ligeledes vil det som Regel vær e let
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paa en Gaard at f'aa fat paa et Sty kke Reb , som man
muligvis kan bruge til a l tr ække den forulykked e
op m ed .

.Er Du selv faldet i en Vaa ge og er kommen ind
under Isen, s tem da Hænderne imod Is en , stræk Ar
men e og se op ; Isen tegner sig lys og Vaagen mørk.

Selv om man kan værc sikke r paa, at foran 
sLaaende Bill ed er gør et stæ rk t Indtryk paa en hv er
interesser et Læser , sa a han i paakornmende Tilfælde
va nskelig t vil kunne væ re i T vivl om, hvorled es han
ska l op træde - jeg forudsætter stadig en Sm ule
Svø mmekyn digh ed - kunde jcg do g god t tænke
mi g, a t man ved Svøm m eundervisn ingen log no gle
lign cnde Bjærgningsøv elser m ed . Man kunde f. E ks.
have . en sLor Brædcleflage, ved hvilken El everne
no gle Gange fik Lejlighed Lil al øve sig i a t gaa bag
læn s op og i a t hjælpe hinanden op .

En saadan Unde rvisn ing maa foretages m ed den
sLørs t mulige Forsigt igh ed. Brædcleflag en m aa kun
være i Van de t under selve øvelsen , og m en s denne
s taa r paa , m aa Lærer en sik re sig, a t kun de t Par E le
ver , som han underviser , . er i Nærheden af Flagen.
Udv ises der ikke en saa stor Forsigti ghed , kan en a f
de mindre svøm meky n dige let komme ind under Fla
gen og drukne.

Saaled es b ærer
THYGESENS SVØMMESELE oppe.

Er B ørnene bange i Vandet ...
saa giv dem

Tllvgesens Svømmesele
og Manclletter

paa, og de faar straks en hidtil ukendt Tryghedsfølel se.
De kan ikke sy nke og ikke rulle rundt.
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Manchett en er en oppustelig Gummiring (Armbærer
for Begyndere), som rulles opover Haanden.
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Alt leveres pr . om gaaen de med stø rste Garanti og til billigste
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