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Når jeg ser mig selv i spej-
let kan jeg godt se at skæg-
get er blevet hvidt men det 
begyndte allerede at gråne 
i studietiden så det føler 
jeg mig ikke ældet over og 
der er stadig fart og distan-
ce over motionen (men lad 
lige vær’ med at spørge ind 
til restitutionstid, tak).  

Det er mere når jeg kigger tilbage 
over tiden der er gået siden jeg 
startede som sportsdykker at 
jeg kan mærke at 
årene er gået. 
At arbejde med 
Sportsdykkeren 
har i høj grad 
fået minderne 
frem fra de 
tidlige år fra 
sen-firserne til 
slutningen af 
halvfemserne hvor 
jeg var et energisk og enthusia-
stisk medlem i en DSF-klub. Hvor 
var tingene anderledes dengang. 

Udstyret var meget mere pri-
mitivt og ikke særlig elegant, 
procedurer var firkantede og 
usofistikerede, og uddannelsen 
gammeldags, selv efter datidens 
normer. På den måde var gamle 
dage ikke gode. Mest til den lidt 

primitive, ubehjælpsomme eller 
endog kiksede side – ligesom 
datidens mode med bundesliga-
hår. (Jeg ruller her med øjnene.) 
Godt at vi er kommet videre. 

Men det sociale liv og sammen-
hold i dykkerklubben og turene 
vi tog på sammen, hører til mine 
rigtigt gode minder. Dykning var 
ikke noget man gik til, dykkere 
var noget som man var. Det var 
noget specielt og en del af ens 
selvopfattelse.  

Når jeg ellers reflek-
terer over hvad 
dykning har lært 
mig og beriget 
mit liv med over 
årene, er det 
dels en masse 
fantastiske 
oplevelser og 

møder med vilde 
dyr under havets 

overflader som jeg næsten kan 
blive helt misundelig på mig selv 
over og som jeg ikke vil bytte for 
noget jordisk gods. 

I årenes løb har jeg også opnået 
en masse ny viden og tillagt mig 
nye færdigheder. Det er altid inte-
ressant at lære nyt, få større ind-
sigter og dermed blive en bedre 
og fremfor alt sikrere dykker. 

Grænserne for det mulige er 
hele tiden blevet udvidet, takket 
været nyt og bedre udstyr, tek-
nologiske landvindinger og nye 
og mere specialiserede uddan-
nelser. Overgangen til teknisk 
dykning er for eksempel blevet 
gevaldigt blødt op ved introduk-
tionen af de såkaldte RecTec 
uddannelser.     
 
Teknisk dykning 
er dog stadig 
ikke for hvem 
som helst men 
forbeholdt de 
få der fuldt ud 
forstår hvad det 
indebærer og sådan bør 
det være. Men den viden, 
metoder og principper som 
disciplinen til stadighed har 
udviklet og kastet af sig, bør vi 
alle følge med i, drage lære af 
og tage til os – også selvom vi 
måske blot finner fredsommeligt 
rundt på beskedne vanddybder. 

Den lærdom som jeg nok sætter 
højest, er en dybere forståelse af 
hvor fejlbarlige vi hver især kan 
være og hvorledes selv simple 
distraktioner, f. eks. under forbe-
redelser til et dyk hvor vi samler 
og tester vores grej, i værste fald 
kan føre til uheld eller ulykker. Vi 
kan ganske enkelt ikke være for-

sigtige og omhyggelige nok, hvad 
angår vor sikkerhed. Det skylder 
vi i høj grad også vore kære.

Men når det samtidigt er men-
neskeligt at begå fejl, at overse 
noget, eller blive distraheret må 
vi ty til metoder og rutiner som 
kan forebygge disse. F.eks. når 
rebreather-dykkere bruger check-

lister og holder sig slavisk 
til dem, ligesom piloter og 

kirurger også gør det.  

Det er nemt at være bag-
klog når uheldet først har 

været ude. Det er bedre 
at være på forkant 

bl.a. ved at tage ved 
lære af de dyre-

købte erfaringer 
andre allerede 

har betalt 
prisen for. 

Lær derfor 
af andre og 

følg med i den 
nyeste viden. 

— Peter 
Symes
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Kulden har efterhånden 
fået temperaturerne både 
under og over overfladen til 
at falde. Heldigvis betyder 
det ikke, at der ikke er akti-
viteter i forbundet og ude i 
klubberne. 

DM i Fridykning er lige blevet 
afviklet i Odense – mens bladet 
er 'i trykken". 

Der skal også lyde et stort til-
lykke til de nyudklækkede dan-
marksmestre for herre Aqua-
Quick. De har endvidere deltaget 
i turnering for klubhold i Berlin 
og fik en flot 5. plads. 

For nogen dykkere er det også 
en stor glæde når temperaturen 
i vandet flader. Sigten bliver ofte 
bedre og for andre er det en god 
undskyldning for at købe det 
udstyr der skal til for at man 
kan holde varmen eller hvad det 
nu er der interesserer den enkel-
te mest. 

For mit egen vedkommende må 

jeg sande, at når temperaturen 
kryber meget under de 10-12 gra-
der så synes jeg det er for koldt. 
Men sådan er vi jo så forskellige. 

Vinteren er også højsæson for 
diverse messer. 
Det forlyder, at 
der er ved at 
komme gang 
i dykkerbran-
chen igen og 
flere og flere 
udstillere og 
gæster delta-
ger i de større 
messer og 
sammenkom-
ster rundt 
omkring i 
Europa og 
Verden. Det er 
et godt tegn 
og vi håber det 
vil smitte af 
på klubberne 
og forbundet. 
Det er altid hyggeligt når vi er 
flere sammen om at dyrke vores 
passion for verden under over-
fladen.  

Hvis du sidder der hjemme og 
holder fingrene varme så kan 
jeg også anbefale at kigge på 
BSACs omfattende rapport over 
utilsigtede hændelser i forbin-
delse med dykning. BSAC er en 

engelsk dykker-
organisation og 
de har i mange 
år udarbejdet 
en rapport der 
beskriver de 
hændelser der 
har været. Det 
er både spæn-
dende og lære-
rigt at læse. 
Den nuvæ-
rende version 
er rapport fra 
2021: https://
www.bsac.
com/safety/
diving-inci-
dents/annu-

al-diving-inci-
dent-report/ 

Det kan også være at rapporten 
kan give lidt inspiration til hvad 
der kan trænes på i svømmehal-

len her i de kolde måneder. Det 
er altid godt at øve sig i om man 
stadig kan nå sin kniv eller skæ-
reværktøj, kan jeg droppe mit 
eller makkerens vægt system, 
kan jeg stadig trække en nød-
stedt dykker gennem vandet mv. 
Der er mange muligheder og jo 
mere disse færdigheder trænes 
desto bedre rustet er både du og 
din makker i en evt. nødsituation. 

Ved udgangen af året er det 
også tiden hvor udvalgene og 
bestyrelsen arbejder på hand-
lingsplaner og budgetter for det 
kommende år. Endnu engang 
har udvalgene lagt sig i selen 
for at arrangere mange 
gode og spændende 
arrangementer. Det 
bliver fyldte kalendere 
for alle typer af aktive 
under overfladen. I 
den forbindelse er det 
også vigtigt at nævne, 
at både repræsentanter 
fra udvalgene og besty-
relsen meget gerne 
vil komme ud 
til jer i 

klubberne og fortælle om aktivi-
teterne, hjælpe med at søsætte 
nye aktiviteter, hjælpe i gang 
med en særskilt sport eller 
andet. Mulighederne er mange 
og vi er klar til at fortælle om alt 
det der laves og gøres i forbun-
dets navn. 

Noget af de vi arbejder med i 
forbundets bestyrelse og udvalg 
er at skabe en bedre synlighed 
for hvad det egentlig er vi laver i 
forbundet. Det betyder også, at 
vi kommer til at trække mere på 
den viden, erfaringer og ønsker 
I har ude i klubberne. Vi er til for 

klubberne og deres 
medlemmer og 

hvis I ikke ved 
hvad vi laver 
for hvem så 
er der noget 
at arbejde 
på. Det er 
vi som sagt 

opmærksom-
me på og vi vil 

meget gerne 
at de 

aktiviteter vi tilbyder også er det 
i ønsker fra os.

Ovenstående er også et tilbud 
til dig eller jer derude der gere 
vil være med til at gøre en for-
skel og være med til at forme 
fremtidens Dansk Sportsdykker 
Forbund. Vi kan altid bruge gode 
folk i både udvalg og bestyrel-
sen og har du lysten til at bidra-
ge så vil det glæde os meget. 

Her til slut vil jeg gerne takke 
alle for et godt og spændende 
år. Vi har afviklet mange gode 
arrangementer og vores atleter 
har i mange discipliner vist hvor 
dygtige de er og det er både 
blevet til resultater fra øverste 
hylde og lidt længere nede. 

God jul og godt nytår til alle og 
jeres familier. Vi glæder os til at 
tage hul på et nyt år lige om lidt. 

Pas på jer selv og hinanden.

Jesper Risløv
Formanden 

FORMANDEN HAR ORDETFORMANDEN HAR ORDET

 Noget af de vi arbej-
der med i forbundets 

bestyrelse og udvalg er at 
skabe en bedre synlighed 

for hvad det egentlig er 
vi laver i forbundet. Det 

betyder også, at vi kom-
mer til at trække mere på 
den viden, erfaringer og 
ønsker I har ude i klub-

berne ... Vi kan altid bruge 
gode folk i både udvalg 

og bestyrelsen og har du 
lysten til at bidrage så vil 

det glæde os meget. 

Formanden har ordet
En bedre synlighed

https://www.bsac.com/safety/diving-incidents/annual-diving-incident-report/
https://www.bsac.com/safety/diving-incidents/annual-diving-incident-report/
https://www.bsac.com/safety/diving-incidents/annual-diving-incident-report/
https://www.bsac.com/safety/diving-incidents/annual-diving-incident-report/
https://www.bsac.com/safety/diving-incidents/annual-diving-incident-report/
https://www.bsac.com/safety/diving-incidents/annual-diving-incident-report/
https://www.bsac.com/safety/diving-incidents/annual-diving-incident-report/
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Efter Corona-epidemien 
begyndte at klinge af 
kom der også atter gang i 
diverse dykkermesser og 
konferencer hvoraf de fle-
ste havde holdt et par års 
pause. I løbet af efteråret 
deltog jeg i tre forskel-
lig slags, i tre forskellige 
lande, og fik taget tempe-
raturen på hvordan det står 
til med den internationale 
dykkerbranche.

Diving Talks
Det første event var Diving 
Talks i Portugal som fik en 
foromtale i forrige udgave af 
Sportsdykkeren. Dette event, 
som fandt sted i oktober, og 

afholdt for blot anden gang 
hvilket gør det til den nye elev 
i klassen, byder også på lidt til-
trængt nytænkning. Eventet er 
først og fremmest en konferen-
ce og i meget mindre grad dyk-
kermesse. Ordet konference vil 
nogen muligvis associere med 
f.eks. i støvede videnskabelige 
forsamlinger hvor professorty-
per giver søvndyssende forelæs-
ninger om et eller andet nørdet. 

Et bedre billede af Diving Talks 
er en række interessante og 
underholdende foredrag hvor 
der lagt god tid ind til diskus-
sioner og samtaler ind imellem 
oplæggene. Man har derfor også 
en fin mulighed for at komme 
i snak med foredragsholderne 
som dækkede alle emner tek-

nisk dykning, huler, vrag, dyk-
kermedicinsk forskning, militær 
dykning, fotografi, fridykning, 
undervandsrobotter og andet 
nyt. Jeg kom i hvert fald hjem 
med en masse ny viden og nye 
kontakter. 

Det er også det mest afslap-
pede og fornøjelige event på 
årets kalender, med god mad 
og tilmed vinsmagning lagt ind 
i programmet. Portugal er selv-

følgelig ikke lige rundt om hjør-
net men rejsen dertil er nem og 
ubesværet, og flybilletten koster 
ikke en herregård. Man kan i 
givet fald kombinere det med en 
lille storbyferie og shoppe lidt 
for Lissabon har rigtigt meget 
byde på. 

Eventet var vel besøgt men 
ikke overrendt og heller ikke 
helt udsolgt hvilket blev til-
skrevet pandemien som knapt 
nok var klinget af på det tids-
punkt. Arrangøren var i hvert 
fald tilfreds og er allerede i 

gang med at planlægge næste 
års event.

DEMA
Verdens største dykkermesse, 
DEMA Show, er en international 
fagmesse for dykkerbranchen, der 
hvert år afholdes i USA på skiften-
de lokaliteter. Årets udgave blev 
afholdt i Orlando, Florida i begyn-
delsen af november og det var 25. 
gang at undertegnede deltog så 
jeg har set trends komme og gå. 

I tidlige år var der to primære 
formål med at tage på DEMA, 

der som fagmesse er lukket for 
offentligheden. Det ene formål 
var at se alt det nye udstyr der 
i de tidligere år primært blev 
lanceret på messer, hvorfra man 
hjembragte en tung kuffertfuld 
af pressemeddelelser, kopier af 
produktfotos og brochurer. Det 
andet formål var networking 
d.v.s. møder med kunder og 
andre forretningsforbindelser 
samt, i vores tilfælde, skribenter 
og fotografer. 

Det første formål visnede grad-
vist bort i takt med at internet-

DYKKERNYT
Af Peter Symes THE DIVER’S

CHOICE FOR
30 YEARS

AWARD WINNING
SERVICE SINCE 1992

MALDIVES EGYPT

Efterårets dykkermesser og events

Bill Stone holdt foredrag via videolink fra hans værksted.
PETER SYMES

Kirk Krack talte om teknisk fridykning.

PETER SYMES
PETER SYMES

http://www.xray-mag.com/ARD_Emperor
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tet gjorde nemt 
at sende store 

filer, såsom 
fotos, video 

og anden 
informa-

tion, 
ved 

hjælp af Dropbox, 
WeTransfer og deslige. Der var 
ikke længere grund til at vente 
til at man kunne mødes på en 
eller anden messe. Som resul-
tat heraf skrumpede messerne 
også en del i omfang og antal 
af udstillere. 

Det har også været tilfældet 
med DEMA show men det er 
stadigt et rigtigt stort show, 
hvor man bliver nødt til at være 

ret selektiv med hvem man vil 
opsøge og mødes med, for der 
er simpelthen ikke tid til det 
hele. Heller ikke i årets udga-
ve selvom det var mærkbart 
afmagret i forhold til tidligere år 
hvilket også var en senfølge af 
Corona-pandemien som havde 
hærget branchen.  

Arrangørerne oplyste at de i et 
normalt år solgte 1200 stande 
og lidt optimistisk havde håbet 
på 1000 i år. Det endte med 
850, hvilket organisationen 
erklærede sig tilfreds med under 
omstændighederne. Det var, 
som sagt, stadig væk en ganske 
stor messe. 

Dem som primært glimre-
de ved deres fravær, var de 
store udstyrsproducenter som 
AquaLung, Huish, Scubapro og 

andre i den liga. Havde de trop-
pet op med deres sædvanligt 
store stande havde messen 
nok nået målsætningen. Deres 
fravær var skuffende. Ikke så 
meget på grund af de produkt-
nyheder som man så ikke fik i 
den omgang. Men de burde sim-
pelthen have støttet branchen 
og det økosystem af distributø-
rer, dykkercentre og instruktører 
som de selv lever af ved at del-
tage og vise flaget. 

En række mellemstore og min-
dre producenter var dog dukket 
op. Interessante nye produkter 
var der dog langt imellem. Nye 
farver på masker, finner og drag-
ter får altså ikke rigtigt pulsen 
op. De få reelle nyheder vi kunne 
støve op, er vist på Grejnyt 
siderne men i det store hele var 
det lidt af en tynd omgang.

Det var nogen der betegnede 
årets udgave som mere af et 
dykkerrejse messe og det er 
nok ikke skudt helt ved siden af. 
Samtidig er det netop dykker-
centrene rundt om i verden som 
blev hårdest ramt af alle. Ude i 
Sydøstasien, for eksempel, nød 
man jo ikke godt af den hurtige 
indsats og gavmilde kompensa-
tionsordninger, som blev lance-
ret herhjemme. Som følge heraf 
var der en del der gik konkurs 
mens andre fik holdt sig oven 
vande via diverse tiltag, omlæg-
ninger til at servicere et lokalt 
publikum i stedet for turister 
eller ved simpelthen at lægge 

forretningen i mølposen mens 
man afventede bedre tider. 

Det kunne også mærkes på de 
fremmødte udstillere. Standene 
var generelt mindre og beman-
dingen var også reduceret. Når 
det så er sagt skal det også 
bemærkes at der var en udbredt 
optimisme og en utålmodighed 
efter at komme tilbage i ordent-
lig gænge så energien og humø-
ret var mærkbart godt, hvilket 
var opløftende. Finanserne var 
dog stadig ret stramme men for-
ventningerne til 2023 var gan-
ske positive.  

Det overordnede indtryk af mes-
sen er derfor at branchen lige 
nu befinder sig på vippen af at 
komme sig efter pandemien. Det 
er grøde og forsigtig optimisme 
samt voksende aktivitet men 
der mangler stadig et stykke 
før pandemiens ødelæggende 
virkninger kan siges at være 
fortid. Samtidig spores også en 
vis usikkerhed i forhold til hvad 

konflikten i Ukraine samt en 
galopperende inflation kommer 
til at betyde på den korte og 
mellemlange bane.

Baltictech
Dette var endnu en konference 
men af den mere traditionelle 
slags og primært fokuseret på 
teknisk dykning uden dog at 
udelukke andre interesserede 
dykkere. Det var første gang jeg 
besøgte denne konference da 
den i år, for en gangs skyld, ikke 
blev afholdt næsten samtidig 
med DEMA som altid har første 
prioritet. Konferencen har, i lig-
hed med andre sådanne events, 
i de senere år været afholdt 
hvert andet år dog ikke siden 
2019 ligeledes p.gr. epidemien. 

DYKKERNYT

Et vue udover årets DEMA show i Orlando, ca. fra midten af hallen.

DYKKERNYT

Baltictech blev afholdt på den polske flådes akademi.

PETER SYMES
PETER SYMES

PETER SYMES
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Den afholdes i Gdynia på 
den polske Østersøkyst og 
nærmere bestemt i den polske 
flådes akademi hvilket bød på 
ganske nydelige og behagelige 
faciliteter såsom et stort 
auditorium. For en Københavner 
var det vældigt nemt at tage 
dertil for det var blot en 40 
minutters flyvning til Gdansk og 
derfra en kort taxatur tll Gdynia 
da de to byer er vokset sammen 
på midten. Jeg var i hvert fald 
indlogeret på mit hotel i Gdynias 
centrum mindre end to timer 
efter flyet blev skubbet tilbage 
fra gaten i Kastrup. Hotellet, hvor 
man kunne booke til messepris, 
var ganske pænt og funktionelt 
uden dog at være prangende eller 
luksuriøst – men hvem har også 
brug for det når man bare skal 
være der en weekend? 

De tekniske konferencer jeg 
ellers har deltaget i har typisk 

har 300-400 deltagere 
– næsten som om det 
var normen – så jeg 
bemærkede straks da 
vi ankom til akademiet 
med chartret bus fra 
hotellet at der stod 
mange mennesker i kø 
eller allerede indenfor. 
Det var overraskende 
velbesøgt, og efter konference 
hørte jeg nævnt at der var solgt 
1200 billetter, hvilket må siges 
at være rigtigt flot. Der var også 
godt med udstillere hvis stande 
var fordelt på balkoner og langs 
korridorer. Det var lige før det 
var lidt klemt, men det gik akku-
rat an.

Hvorfor fremmødet var så godt, 
kan jeg kun gætte på, men 
mit skud er at der dels var en 
opbygget appetit efter pandemi-
en, dels et ganske stort opland 
hvorfra publikum kunne komme. 

I den forbindelse tænker jeg ikke 
blot på det umiddelbare nær-
område men også nærliggende 
lande hvorfra man nemt og bil-
ligt kunne rejse til eventet. Jeg 
gav således mindre for min fly-
billet end en togbillet til Jylland, 
og var hurtigere fremme.

Konferencen forekom meget 
velorganiseret og med styr på 
de mange små detaljer som får 
det hele til at glide i god ro og 
orden og til tiden. Så hatten af 
for det. Fredag aften før kon-
ferencen startede blev vi også 

indbudt til en fin reception med 
et generøst udbud af snacks og 
drinks hos Santi, som var belig-
gende blot et kvarters gang fra 
hotellet. Santi er hovedsponsor 
og arrangøren er Santis direktør 
Tomasz Stachura.  

Programmet bød på mange fine 
forelæsninger men led dog en 

smule under at det angiveligt 
havde svært at få tilsagn nok 
i tide fra en række topnavne 
og at pandemien havde gjort 
det lidt drilsk – omend jeg kan 
ikke sige med sikkerhed om det 
var tilfældet for oplysningen er 
andenhånds. Men jeg havde set 
et par at de bedre oplæg ved 
andre lejligheder og nogle af de 

more lokale indlæg som blev 
afholdt i parallelle sessioner 
i andre sale fangede ikke helt 
min interesse. I sin helhed var 
konferencen dog stadig vældig 
interessant og meget givtig. Det 
var også rart at se med diverse 
branchekolleger igen efter et 
langt afbræk og at møde nogle 
nye ved samme lejlighed. 

DYKKERNYT DYKKERNYT

Vi tager forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og udsolgte varer. Tilbuddet er gældende så længe lager haves    

Hos Søsport Import / Nordic Diving finder du alt i udstyr til  
dykning og uv-jagt, samt vejledning inden dit køb af udstyr. 
 
Vi har altid et kæmpe udvalg af udstyr til gode priser 
Og findes det ikke på hylden, finder vi det til dig. 

Kig ind i butikken på Silkeborgvej 232, 8230 Åbyhøj  
for mere info eller 

kontakt os på telefon 86 15 55 21 og hhb@nordicdiving.dk 

Lige nu tilbud på  
komplet UV-jagtpakke inkl. 
 
7mm UV dragt.  
Finner. 
Blybælte.  
Sokker og handsker. 
75cm harpun.  
U.V maske og blød snorkel.  
Torpedo Bøje. 
 
Pris kr.3695,- 
Billedet er et eksempel på pakkens indhold. 

&   Søsport Import 

Baltictech var ganske velbesøgt, og der var en hel del udstillere.

Det store auditorium 
på Baltictech var 
ganske bekvemt.

PETER SYMES

PETER SYMES

PETER SYMES

http://www.nordicdiving.dk


SPORTSDYKKEREN NR. 2 · DECEMBER 2022 SPORTSDYKKEREN NR. 2 · DECEMBER 202214 15

Hvorfor har I skrevet disse bøger?
Jeg holder meget af vragenes historier 
og tænkte at det kunne være et godt 
projekt at kombinere dem med mine 
billeder. Der er skrevet en masser bøger 
om vrag i varmt vand, men mange af 
de nordiske vrag og historierne om dem 
kan nemt konkurrere med de sydland-
ske. Norden virker som et glemt områ-
de hvad angår vragdykning. 

Hvornår og hvordan fik du ideen?
Jeg havde gået med en ide om en ”cof-
fee table” bog, men efter jeg i 2019 
vandt ”Underwater Photographer of the 
Year” konkurrence blev jeg kontaktet 
af Andrew Marriott som foreslog vi slog 
os sammen og skrev en vragbog. Det 
endte så med at blive til to bøger. 
 
Hvor lang tid har du brugt på bogen fra 
undfangelse til udgivelse?

Vi har brugt tre år på project, heraf et 
halvt år bare med at få dem udgivet.
 
Hvad har været de største ”hurdles” 
og udfordringer?
Den største har været tiden. Vi startede 
med en enkelt bog men indså hurtigt at 
vi ikke kunne få plads til det hele i en 
bog. Vi besluttede derfor at lave den i to 
bind hvilket tog længere tid.
 Derefter kom den sværere del med at 
få den udgivet. I sidste endte det med at 
blive en selvudgivelse som er selvfinan-
sieret. Dette er helt ukendt verden for 
mig så der var igen masser af nye ting 
jeg skulle følge op på, og det gav mange 
udfordringer undervejs.
 
Hvad var kriterierne for at medtage et 
vrag i bogen?
De bedste vrag, billeder eller en rigtig 
fed historie på skibet.
 
Har du fået besøgt de vrag du ville, eller 
er der stadig nogen på din ønskeliste?
Der er et vrag der stadig spøger, og som 
jeg synes er ærgerligt at vi ikke fik med i 
bogen og det er det norske vrag D/S Tinn 
som ligger på 102m dybde i Tinn søen 
som ligger 130 km vest for Oslo, Norge.
 
Hvad var det eller de mest spænden-
de vrag at besøge eller arbejde med? 
Hvilke vrag hører til dine favoritter og 
hvorfor?
Oldenburg og Sao Paulo vrag er nok de 
bedste pga. deres historier. Oldenburg 
var kaper i WWI så dette vrag har en 
fantastisk historie, og Sao Paulo for 
dens deltagelse i invasionen af Norge 
samt dens last gør den utrolig spæn-

dende at arbejde med. 
 Det er nok de to vrag der 
har længste omtaler i bøgerne. 
Undine var det vrag hvor jeg 
kunne samle mest artefakter fra, 
så det var også spændende at 
besøge de folk som har en masse 
artefakter liggende, og jeg fik 
nogle gode historier fra dem.

Hvor mange års dykning eller 
antal dyk tog det at besøge alle 
disse vrag og indsamle materiale?
Materialerne går 15 år tilbage. 
En del billeder er nyere, men jeg 
har kun kunnet tage de billeder 
fordi jeg havde fået bedre kend-
skab til vraget efter at have besøgt de 
i tidligere år.
 
Er der noget du har lært eller erfaret 
over disse mange dyk som du kan 
dele med andre vragdykkere?
I starten tog jeg billeder af alt: vrag, 
makro, fisk og lidt video. Men det var 
først efter jeg droppede de andre ting 
og satsede alt på vrag at jeg synes jeg 
fandt min niche og at tingene lykkes 
- samt jeg fik forbedret min teknik da 
min fokus kun lå på vrag.
 En anden ting der er vigtigt er kend-
skab til vragene. For at få de gode skud 
er det vigtigt virkeligt at kende vraget. 
F. eks. var jeg ude på Bonita som jeg 
egentlig synes jeg har dækket godt. 
Men på et andet dyk i år droppede 
jeg kameraet og gik på opdagelse i 
maskinrummet. Der fik jeg fundet en 
ny vej ind, og kom helt ind hvor der var 
nogle fede motiver af værkstedet og 
maskindele. Så selv om man tror man 

har foreviget hele vraget kan der godt 
findes nye motiver.

Hvad er dit næste projekt?
Næste års projekt bliver Vis Island og 
dens flotte B17 fly, Ålands fede vrag, 
Blücher i Oslo fjorden, samt endelig 
kunne få D/S Tinn vraget. 

 

RESERVATIONS: +599 717 5080 
WWW.BUDDYDIVE.COM
INFO@BUDDYDIVE.COM

Treat your buddy and yourself to a diving trip to 
Bonaire this Christmas! Enjoy unlimited diving on the 
beautiful reefs of Bonaire! Check the website for our 
rates & specials: www.buddydive.com/rates-specials

Your Buddies
Happy Holidays

DYKKERNYT
Tekst: Peter Symes

Ny vragbøger fra UV-fotograf René B. Andersen
At de skandinaviske farvande blot er kolde og mørke er et synspunkt 
man ofte støder på, tilmed blandt nogle dykkere. Vore farvande byder 
imidlertid på en enorm rigdom af skibsvrag, som kan måle sig med de 
mest berømte lokaliteter. Fra vikingeskibe, velbevarede middelaldervrag 
i Østersøens brakke vand til krigsvrag fra verdenskrigene samt forliste 
handelsfartøjer. I et omfattende nyt værk, der strækker sig over to bind, 
gennemgår René B. Andersen og Andrew Marriott en lang række spæn-
dende og seværdige vrag og beskriver de dramatiske begivenheder der 
førte til deres forlis. Vi tog en snak med René B. Andersen om bøgerne.

FAKTA Scandinavia: Volume 1-2 
af René B. Andersen & Andrew Marriott 

Forlag: Wadskjær Forlag 
Format: Hardback 
Type: Bog 
Sprog: Engelsk 
ISBN-13: 9788794162487 
Udgave: 1. (01-02-2023) 
Oplag: 1. (01-11-2022) 
Første udgivelsesår: 2023 
Serie: Legends Beneath the Waves 

williamdam.dk
saxo.com
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http://www.xray-mag.com/ARD_BuddyDive_Holidays
https://www.williamdam.dk/legends-beneath-the-waves-scandinavia__3351338
https://www.saxo.com/dk/scandinavia_bog_9788794162487
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GREJNYT
Af Peter Symes

Vi spottede denne science-fictionagtige finne på DEMA-messen. Som 
det kan ses på fotoet kan finnen foldes sammen så den ikke fylder 
meget i bagagen. Fodlommen passer desuden til alle skostørrelser 
eftersom lommens størrelse kan justeres eller spændes ved hjælp af 
nogle stropper der stikkes ind i sålen hvor de fastgøres med nogle 
clips – dette er fint illustreret på den polske producents hjemme-
side. Det tynde finneblad er fremstillet af et fleksibelt stof som 
forekom at være kulfiber. Producenten beskriver det blot som 
en ”innovativ bio-mimetic membrane” der er designet som 
en fisks hale. Det umiddelbare indtryk, da vi holdt den i 
hånden, var at finnen var godt og solidt designet og ikke 
fremstod som blot en fiks ide men et reelt nyt og brug-
bart design. Da det er et helt nyt produkt kendes der 
ingen danske forhandlere for indeværende.   

Foldingfins.com

Folding Fins

De fleste undervandscootere er nogle ordentlige 
skrumler som i mange tilfælde er udviklet til 

tekniske dykkere, fotografer og andre som har 
brug for at komme omkring på store dybe vrag 
eller lange penetrationer i huler og miner. Men 

for dykkere med mindre krævende behov 
kan mindre også gøre det. Til det formål er 

Lefeet S1 en fiks lille sag som med sit kom-
pakte design (30cm x 30cm x 16 cm) og 

en vægt på blot 2.5 kg (afhængigt af tilbe-
hør) er let at medbringe, også på flyrejser – 

producenten oplyser i hvert fald at batteriet er 
”airplane-approved.” Scooteren har tre hastigheds-

indstillinger – lav, medium og høj – og kan gå ned til 40m. På en fuld opladning, som 
tager 2,5 time, er batterilevetiden op til 70 min. Batteriet kan imidlertid nemt og hurtigt 

udskiftes. For større ydelse kan to enheder kobles sammen ved siden af hinanden.

Lefeet.com

Lefeet S1 Scooter

Det kan ikke alene være en skræmmende oplevelse at skulle redde 
en tilskadekommet dykker op af vandet men i mange tilfælde også 
være en fysisk svær opgave. Hvordan får man f.eks. løftet en tung 
dykker op i en båd, på en kaj eller en stejl kyst? Dem, der enten 
har prøvet det for alvor eller under øvelser vil vide hvad jeg taler 
om. Medmindre man er mange om at hjælpe til, hvis uheldet er 
ude, kan det være næsten uoverkommeligt, eller tage for mange 
dyrebare minutter. På DEMA-messen slog jeg derfor bremserne 
hårdt i da jeg spottede dette brædt, der grundlæggende er en tynd 
og let båre som gør det meget lettere at trække en dykker op 
af vandet samtidig med at det stabiliserer den tilskadekomne. 
Den er udviklet af nogle amerikanske professionelle brandmænd 
der også er dykkere og som indså, at de brædder som livreddere 
på stranden var udstyret med ikke var egnede til dykkere – f.eks. 
fordi de var lavet til at blive trukket af en jetski. Produktet forventes 
lanceret i Europa i det nye år og vi har talt med producenten om at få 
den over til test. 

Rescuextraining.com 

RescueX Rapid Extrication Board

Langt om længe fik Waterproof løftet sløret for 
deres nye våddragt, W8. Introduktionen måtte 

udsættes på grund af de verdensomspændende 
forsyningsvanskeligheder og som ramte neop-
ren produktionen specielt hårdt. Men nu er den 

her og fås i 5mm og 7mm tykkelser. Det er på 
mange måder en videreudvikling af den fremra-
gende W7 hvor den mest synlige forskel er den 

har lynlåsen på fronten. Der er også to lommer på 
lårene til en ekstra maske, dekobøje, tabeller eller 

hvad man nu har brug for. Forskellige features, såsom 
noget som Waterproof kalder for WaterDam, der skal 

forhindre vand at løbe ned langs nakke og rygrad, dob-
belte manchetter ved arme og ben samt ekstra tætnin-
ger bag om lynlåsene er med til at holde vandindtræn-

gen til et minimum. Waterproof skriver endvidere, at 
de nyeste materialer er anvendt overalt i dragten.

Waterproof.eu

Waterproof W8 våddragt

GREJNYT
OPLYSNINGER OG SYNSPUNKTER, DER ER BESKREVET I DENNE SEKTION ER IKKE NØDVENDIGVIS ET UDTRYK FOR HVERKEN REDAKTIONENS ELLER 
DANSK SPORTSDYKKER FORBUNDS HOLDNINGER. UDSTYR DER OMTALES PÅ DISSE SIDER HAR HELLER IKKE VÆRET TESTET ELLER ANMELDT AF 
REDAKTIONEN ELLER TILKNYTTEDE SKRIBENTER. INFORMATION, DER HER FORMIDLES, BASERER SIG PRIMÆRT PÅ OPLYSNINGER DER MODTAGES 
FRA PRODUCENTER ELLER FORHANDLERE, PRESSEMEDDELELSER, ELLER INFORMATION DER FINDES PÅ INTERNETTET. MODTAGET MATERIALE 
BLIVER REDIGERET FOR KORTFATTETHED, ENSARTETHED OG KONSISTENS.

https://foldingfins.com
https://www.lefeet.com/products/s1pro
https://rescuextraining.com/  
https://waterproof.eu/products/wetsuits/w8/
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GREJNYT
Af Peter Symes

Er dette elegante ur egentligt et dykkerur, eller hvad? Dets 
vandtæthed er angivet til 300m og da kravet til et dykkerur 

er 200m / 20Atm så ud fra denne generelle retningslinje 
må svaret være et ja. På den anden side er der ikke nogen 

drejekrans, som vel hører med til et klassisk dykkerur, men 
eftersom stort set alle nu om dage dykker med computer så 

har det nok ikke længere nogen større betydning. Med sine 
40mm i diameter og 12,4mm tykkelse er uret en forholdsvis 
kompakt og formentlig let sag. Uret er desuden selv-optræk-

kende med en reserve der holder 38timer. Uret er her vist 
med en såkaldt NATO-strop som bl.a. går rundt om begge 
hængsler og dermed sikrer uret bedre. Denne model er et 

såkaldt limited edition der kun produceres  
i 120 nummerede eksemplarer.

Unimaticwatches.com

Flex 2 CCR

Unimatic Modello Quattro

Scubagear   Lindgreens Alle 6   2300 København S
www.scubagear.dk    info@scubagear.dk  Tlf : 3254 4880

Det eneste du skal gøre er at oprette dig som bruger på vores
hjemmeside enten via QR-koden og angive dine kontaktoplysninger
samt DSF-medlemsnummer og klubnavn.
Eller gå til www.scubagear.dk/dsf-medlem og opret en profil.

HUSK AT FÅ DIN KLUBRABAT!

HUSK AT VI ER FLYTTET TIL RINGSTED  
OG HAR FÅET NY ADRESSE: 

 
ALLIKEVEJ 10 , 4100 Ringsted 

 

DSF

Hvilken respektabel dykker-husholdning kan være foruden en 
side-mount rebreather? Man skal vel tage sig ordentlig ud når man 
dykker langt ind igennem snævre passager og man kan i hvert fald 
ikke gå ned på udstyr. Spøg til side, niche-produkter og forkanten 
af teknologisk udvikling kan være interessant for alle at følge 
med i, for opfindelser og nye principper har det med i det lange 
løb at finde vej til almindelige forbrugere, eller dykkere. Denne 
rebreather, der bæres langs siden, kan enten bruges som en 
selvstændig primær rebreather f.eks. i snævre rum, eller 
som en bailout rebreather og backup til en anden rebreather. 
Diluent og oxygen tanke kan enten monteres og bæres på 
enheden eller den kan kobles til off-board gas. Der er to radiale 
scrubbere. Controlleren er en Petrel fra Shearwater Research. 

Iqsub.com

https://www.unimaticwatches.com/u4s-knt/
http://www.scubagear.dk
https://iqsub.com/flex2-ccr/
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I pinsen deltog DSF biologiud-
valg ved årets Skawtræf. På 
første dyk ved Hertas Flak, 
fandt vi på omkring 20 meters 
dybde, en helt usædvanlig 
søstjerne. 

Den var for det første meget større 
end de søstjerne vi normalt ser i dan-
ske farvande, og derudover havde den 
syv arme, hvilket er usædvanligt da 
søstjerner som udgangspunkt har fem 
(eller ti) arme. 
 Under resten af dykket fandt vi 
flere andre individer, som også havde 
syv arme, hvilket bekræftede at 
der var en population af syvarmede 
søstjerne på stedet.

 Aftenen blev brugt på at artsbestemme dyret 
og vi fandt frem til at det kunne være arten Luidia 
ciliaris. Den har ikke noget dansk navn, men kal-
des på engelsk for seven-armed sea star, hvorfor 
vi foreslår, at vi fremover kalder denne søstjerne 
for “syvarmet søstjerne”. 
 Da vi ikke kunne finde andre danske observa-
tioner af arten og da vores opslagsværker kaldte 
den for sjælden, var vi noget usikre på vores 
bestemmelse, hvorfor vi kontaktede eksperterne 
på Zoologisk museum, som kunne bekræfte 
vores formodning om at at det var Luidia ciliaris 
vi havde fundet, og at der ikke er andre sikre 
fund af denne art i Danmark. Biologiudvalget har 
altså fundet en ny art for Danmark!
 Den syvarmede søstjerne er almindelig ved 
den svenske Kattegat-Skagerrak kyst, så den 
er formentlig vandret over havbunden til Hertas 
Flak. Den bevæger sig hurtigt og lever især af 
slangestjerner. Det bliver spændende at følge med 
i hvordan den udbreder sig fremover, og hvilken 
effekt den vil have på den danske natur. 

DSF
Af Jesper Risløv, Formand Af Maria Kaspersen, Biologiudvalget

DSF

Den syvarmede søstjerne, Luidia ciliaris, forekommer i den østlige 
del af Atlanten, samt Middelhavet.

På et dyk ved Hertas Flak, fandt Biologiudvalget 
denne usædvanlige søstjerne.
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Biologiudvalget gør et sjældent fund

DSF Repræsentantskabsmøde 2023
Repræsentantskabsmødet er forbundets 
fundament. Repræsentantskabet (klub-
berne) er forbundets øverste myndighed. 

Det er her fundamentet i form af vedtægter, valg, 
ansvar og økonomi bestemmes. De beslutninger, 
repræsentantskabet (klubberne) vedtager, kan 
bestyrelsen ikke senere ændre.
 Det er på repræsentantskabsmødet, at klub-
berne har indflydelse på hvem, der skal sidde i 
bestyrelsen. Det er også 
her klubberne har mulig-
hed for at blive hørt og få 
forslag behandlet, og det 
er her bestyrelsen skal 
stå til regnskab for årets 
aktiviteter.

 Den 16. april 2023 afholdes det årlige repræ-
sentantskabsmøde. Det foregår i Idrættens Hus 
i Brøndby. Alle klubber i Dansk Sportsdykker 
Forbund har mulighed for at deltage med 1-2 
repræsentanter for hver klub og derved sætte sit 
præg for fremtiden inden for dansk sportsdykning.
 Tilmeldingsinfo, dagsorden og indkaldelse af 
forslag m.v. bliver sendt ud i løbet af det nye år, 
men sæt allerede nu et X i kalenderen den 16. 
april 2023. 

Jesper Risløv, Formand 
(øverst til vens-

tre); Billeder fra DSF 
Repræsentantskabsmødet 

i april 2022 (til højre og 
øverst til højre)
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Den 5.-6. og 19. novem-
ber var der 6 deltagere, 
som havde tilmeldt sig 
Marinbiologi kursus på Fyn. 
Kurset er en kombination 
af teorilektioner og prakti-
ske opgaver. 
Derudover en dykkerdag, hvor 
deltagerne opsamler sager 
under dykning og efterfølgende 
undersøger de opsamlede tang 
og fisk mv. Kurset blev afsluttet 
med en enkelt dag med teori-
lektioner og kursisternes egen 
opgave, som de skulle fremlæg-
ge for de andre kursister. 

Første dag med teori og 
praktiske øvelser 
Kurset startede med at der bliver 
gennemgået en general del med 
basis i almen forståelse for havets 
biologi. Det er f.eks. livet på for-
skellige dybder med tang og fisk, 

beskrivelse af geologiens udvik-
ling af havet, saltholdighedens 
betingelser for livet i havet, strøm-
forhold i danske farvende mv. 
 Anden del er en specifik 
beskrivelse af de forskelli-
ge arter som 
fisk, muslinger, 
søstjerner, rejer 
og tang mv. Altså 
en beskrivelse af 
de forskellige livs-
former, som lever 
på tangen, fisk og 
yngel som gemmer 
sig i tangen, mus-
linger, fisk andre 
dyr som lever på og 
gravet ned sand-
bunden. Kurset giver ligeledes 
en livsbetingelse for optagelse 
af føde af de forskellige arter.     

Dag to med dykning
Deltagerne mødte op i 

Dykkerklubben 
Aktiv. Det startede 
med instruktion 
af dagens dyk-
ning og opgaver. 
Under deres 
dykning skulle 
deltagerne tage 
forskellige typer 
tang op. Finde 
forskellige dyr, og 
tage dem med op. 
Efterfølgende skul-
le deltagerne så 
undersøge de ting, 

som de havde med 
op fra deres dyk-
ning. Alt bliver lagt 
i forskellige bak-
ker og sorteret. 
Opgaven var nu 
at finde ud af via 
bøger og undersø-

gelse i mikroskoper navne på de 
forskellige dyr og tangarter.
 Det er her deltagerne får en 
god oplevelse af, hvad de er ble-
vet undervist i og kan overføre 
det det til praktisk erfaring med 
deres nye viden.    
 
Kursets tredje dag 
På første del af kurset fik delta-
gerne en opgave, som de skulle 
fremlægge for de andre kursister. 
Opgaven er et frit valgt emne, 
som tager omkring 10 min. 
Fremlæggelsen er en god form, 
hvor deltagerne tester sig selv 
med deres viden og interesse.   
 Kurset blev afsluttet med en 
evaluering og udlevering af cer-
tifikater. 
    

 

 

DSF
Af René Andersen, medlem af Biologiudvalget

DSF

Marinbiologi kursus 
afholdt på Fyn i november

På tang lever der mosdyr (til højre), og det kan se ud som en stor hvid 
belægning lige umiddelbart. Men det er et levende dyr, som lever på 

tangen. På billedet er det vist i en stor forstørrelse. Hver enkelt lille ”cel-
lelignende” del er et selvstændig dyr, som lever af plankton; Søanemone 

(nedenfor); Rødspætte (i midten); Eremitkrebs (nederst til venstre)

FAKTA  FACEBOOK HJEMMESIDE

Biologiudvalget har en hjemmeside på 
Facebook. Meld jer til denne hjemmesi-
de på: Dansk Sportsdykker Forbund 
Biologiudvalgets venner

Hjemmesiden er et forum for alle, som 
har en interesse i at følge med i for-
skellige emner indenfor marin biologi. 
Hjemmesiden kan og bliver brugt til for 
medlemmerne til f.eks.:
•	 Biologiudvalget sender kursusinfor-

mationer ud om kommende kurser.
•	 Deltagere på kurser skriver om deres 

oplevelser.
•	 Medlemmer tager foto og videoer, som 

de vil dele med os alle.
•	 Spørgsmål og søgen om oplysninger 

om tang og fisk mv., som der måske er 
nogle, som kender til.

•	 Miljøproblematikker. 
•	 De kan være forurening.
•	 Oprettelse miljøzoner for bevarelse af 

hivet i havet. 
•	 Andre interessante for medlemmerne.

Så meld jer til denne hjemmeside, hvis I 
vil følge med i, hvad der er oppe i tiden.

Kurset var en virkelig øjenåbner for  
det liv man kan opleve under vandet, og 
som du før aldrig havde lagt mærke til. 

Oven i hatten fik du en teoretisk indførsel 
i marinbiologi, på et plan hvor alle kunne 

være med. Som ekstra bonus blev dit 
dykkernetværk udvidet med helt nye 

mennesker. Så er du interesseret i havet 
og det liv der findes deri, kan jeg varmt 

anbefale DSF Biologi kursus.

— Mogens Koelmeyer, Silkeborg Frømandsklub
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DSF
Af Biologiudvalget

DSF

Kursus: Marinbiology Nordic
Kurset Marinbiology Nordic forløber over 
tre dage, der som regel fordeler sig over 
en weekend og en lørdag eller søndag et 
par uger senere. Den første dag er fyldt 
med dybdegående teori om havets dyr 
og planter, samt de fysiske forholds 
betydning for livet i havet. Dag nummer 
to er en dykke dag, hvor kursisterne 
trænes i at genkende og artsbestemme 
de organismer, som blev indsamlet eller 
fotograferet på dykkene. Efter et par 
uger mødes vi igen (fysisk eller online) 
og her skal kursisterne fremlægge en 
opgave, som de har arbejdet på i den 
mellemliggende periode.
 
Krav for deltagelse:
•  Alder 14 år 
• CMAS * eller tilsvarende
• Gyldig lægeerklæring

Afholdes:
Maj eller juni i Hundested
Efteråret på Fyn eller i Århusområdet

Pris: ca. kr. 1000,-

Kursus: Marinbiology Koralrev 
(Koralrevskursus)
Kursisterne vil erhverve sig indgåen-
de viden om udbredelse, opbygning, 
funktion og livscyklus af varmtvands-
koraller og der vil blive mulighed for 
at se på levende koraller i mikroskop. 
Koralrevets økologi (samspillet mellem 
de forskellige arter og dyregrupper på 
revet) vil blive gennemgået og der vil 
være en gennemgang af der forskellige 
grupper af fisk, så deltagerne kan lære 
hvilke kendetegn de skal se efter for at 
kende forskel på fisk. Kurset er opdelt i 

en teoretisk del, der kommer til at fore-
gå over en weekend, samt en weekend-
dag med kursisternes præsentationer.

Krav for deltagelse:
• Alder 14 år 
• CMAS* eller tilsvarende

Afholdes: Januar eller februar sand-
synligvis i Roskilde 

Pris: ca. kr. 1000,-

Kursus: Ocean Discovery
I år udbyder vi Ocean Discovery kurser 
med tre forskellige temaer: Tærskelfjord, 
Stenrev og Lillebælt. Alle tre kurser for-
løber på samme måde. Kurset består 
af en generel teoridel, hvor kursisterne 
introduceres til forholdene i havet som 
levested. Denne del varer 1,5-2 timer, og 
foregår online en hverdagsaften i ugen 
op til kursusdagen. Kursusdagen ligger 
på en lørdag eller en søndag og inde-
holder en specifik teoridel, hvor vi går i 
dybden med kursets tema. Det er muligt 
at deltage på kurset uden at tage dykket 
eller at dykke 
med snorkel.

Krav for 
deltagelse:
• Alder:  14 år
• CMAS * eller 
tilsvarende 
• Gyldig læge-
erklæring (hvis 
der dykkes)

Pris:  
ca. kr. 500,- 

Tærskelfjord
En tærskelfjord er et helt specielt hav 
område, hvor geologien under overfla-
den kun tillader det tunge salte vand at 
passerer ved helt særlige vejrforhold. At 
leve i et område, hvor saltholdigheden til 
tider kan variere meget, stiller store krav 
til tilpasninger hos dyr og planter. Dette 
kursus går i dybden med de helt særlige 
forhold i en tærskelfjord, samt med dyr 
og planter, som er tilpasset at leve her.

Afholdes: 
25. marts i nærheden af Mariager Fjord
 
Stenrev
Formålet med kurset er at introducere 
kursisten til vigtige dyre- og plantegrup-
per på stenrevet. På kurset gennemgås 
de vigtigste faktorer, som har betydning 
for hvilke organismer vi finder på sten-
revet samt hvorfor nogle organismer er 
helt afhængige af stenrevet. Derudover 
vil vi tale om hvordan, hvorfor og hvornår 
stenrev er dannet samt hvilken betyd-
ning stenrev har for havet som økosy-
stem. Det største fokus er dog at kursi-

sten skal lære at genkende forskellige 
dyre- og plantearter som er specifikke 
for stenrev, så de kan genkendes igen 
på næste stenrevsdyk.

Afholdes:
 September i nærheden af Røsnæs.

Lillebælt
Lillebælt er et af de steder i Danmark, 
hvor der fra stranden er mulighed for at 
komme helt ned på 35 meters dybde. 
Der er en del strøm i Lillebælt, som 
både giver liv til at helt særligt under-
vandsmiljø, men som også gør dyk i 
Lillebælt til en udfordrende aktivitet. 
Dette kursus giver kursisterne mulig-
hed for at blive introduceret til det 
marine liv og økosystemer i Lillebælt, 
samt til hvordan Lillebælt er dannet i 
en geologisk tidsskala. 

Afholdes:
7. juli og 10. juli 2023 i Fredericia
20. oktober og 23. oktober 2023 på Fyn

Skawtræf
Vi deltager på nogle af dykkene, hvor vi 
samler materiale ind og efterfølgende 
fortæller om de dyr og planter vi har set 
på dykket. 

Afholdes: Pinsen den 26. -29. maj 2023

Biotogt i kattegat: Liveaboard med 
Skawdyks Kutter Oberon. Togtet er af 5 
dages varighed med 2-3 dyk dagligt. 

Pris: ca. kr. 5000,-

Bioguidede dyk 
Biologiudvalget kommer gerne ud og 
deltager på et åbent dyk i en klub. Vi 
hjælper med at samle dyr og planter ind 
under dykket, samt med at bestemme 
organismerne efter dykket. Kontakt bio-
logiudvalget, hvis I vil have besøg af os.

Afholdes: Januar 2023 i Roskilde

Pris: ca. kr. 100,-

Oversigt over biologiudvalgets aktiviteter 2023
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Søanemone (til højre); 
Skallus (nederst til højre)
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For tredje år i træk invit-
erede Klaus Pedersen og 
Frømandsklubben Neptun 
til ungdomstræf Fyn d. 14-
16. oktober. Unge snorkel- 
og flaskedykkere fra helle 
landet var samlet om en 
weekend i dykningens tegn 
med en god portion hygge 
og masser af grin. 

Igen i år var der både nye 
men også mange kendte 
ansigter, hvor deltagerne var 
repræsenteret fra klubberne 
Frømandsklubben Silkeborg, 
Aqua Club, Jernlungerne, 
Dykkerklubben Poseidon Als og 
selvfølgelig Frømandsklubben 
Neptun samt fra den tyske klub, 
TSC Neptun Brühl.  
 Weekendens program bød 
på masser af dykning i form af 

naturdyk, vragdyk 
og et enkelt natdyk, 
men også på masser 
af hygge samt sjov 
og ballade i sko-
len gymnastiksal. 
Fredag aften var der 
velkomst, planlægn-
ing af weekendens 
dyk og masser af 
snak og latter. 
 Lørdag morgen 
blev kursen sat mod 
Boebakkerne på 
Helnæs, hvor dykket 
blev afholdt stille og roligt med 
12 dykkerhold, og meldingerne 
fra dykkene var gode. Tilbage 
på skolen blev der afrigget fra 
dagens dyk, taget lur og hygget. 
Efter aftensmaden begav 2 hold 
inkl. overflademandskab sig ud 
på natdyk, mens resten af sel-
skabet blev tilbage på skolen og 
hyggede med en enkel eller to 

øl/sodavand, gode røverhistori-
erne og pandekagebagning. 
Traditionen tro blev der spist 
pandekager efter natdykningen, 
og det faldt i god jord hos alle. 
 De barnlige sjæle blev også 
sluppet fri i løbet af weeken-
den med masser af boldspil og 
skøre aktiviteter i gymnastik-
salen samt en omgang kreativ 

rundt om bordet, hvor hver 
person skulle finde deres eget 
alternativ til et bordtennisbat. 
Stemningen var i top, og snak-
ken forsat til langt ud på natten.  
 Søndag morgen var vi alle 
lidt trætte, men humøret var 

som altid højt, og 
vi fik hurtigt pak-
ket vores ting og 
gjort rent. Kursen 
blev sat mod 
Nyborgfærgeleje, 
hvor vejret bød 
på lidt sol, og det 
havde da også 
tiltrukket en del 
andre dykkere. For 
nogle var det deres 
første dyk i færge-
lejet, mens andre 
nærmest kunne 

dykket i blinde. Det 
blev til 9 dykkerhold 
med en samlet dyk-
kertid på 7 timer og 
10 minutter. 
 Efter dykket var 
det blevet tid til den 
kedelige del, nemlig 
at sige farvel og på 
gensyn. Endnu en 
weekend med mas-
ser af gode dyk var 
lakket mod enden, og efterlod 
os med et smil på læben og lut-
ter gode minde samt et gensyn 
til næste år! 
 Til sidst skal der lyde en stor 
tak til alle deltager, som har 
været med til at gøre ungdom-
stræf Fyn til endnu en succes. 
Jeg kan kun opfodre alle til at 
deltage næste år.  

DSF

CHRISTINA BUCH 

Af Christina Buch, Frømandsklubben Neptun

Ungdomstræf Fyn
– En hel weekend fyldt med dykning, latter og fantastisk selskab!

CHRISTINA BUCH

CHRISTINA BUCH

DSF

Dykker med rødspætte (til venstre); Kutling  (ovenfor); 
Ålekvabbe med søstjerne (til højre); Vi nød en hyggelig 
aftensmad og sjove bordtennisspil (nederst til venstre).

INFO 
Sted: Dreslette skole
 Snavevej 27, 5683 Haarby 
Pris: 350kr. 
Alder: 14- 35år 
Krav: CMAS ** snorkeldykker,  
 CMAS * flaskedykker eller  
 tilsvarende

CHRISTINA BUCH CHRISTINA BUCH

DSF

http://Frømandsklubben Silkeborg
http://Aqua Club
http://Jernlungerne
http://Dykkerklubben Poseidon Als
http://Frømandsklubben Neptun
http://Frømandsklubben Neptun
http://TSC Neptun Brühl
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DSF
Af Cecilie Huijbregts, deltager ved NM 2022

Første Nordiske Mesterskab i UV-jagt for kvinder
En fortælling fra det

Angelamfi Hitra, nær et af de bedste fiskeområder i Norge, udlejer både og har store fileterings- og fryserum. 
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D. 14.-15. oktober 2022 
blev der afholdt Nordisk 
Mesterskab (NM) i under-
vandsjagt i Norge på øen 
Hitra, der ligger vest for 
Trondheim. Her stillede 30 
mænd op i herrerækken og 
for første gang nogen sinde 
blev der lavet en separat 
række for kvinder, hvor der 
var syv deltagende kvinder. 

Til NM er der både mulighed for 
at stille op individuelt og som 
hold. Danmark stillede med 
fire kvinder som tilsammen 
dannede ét hold og de 
deltagende lande var Danmark, 
Norge og Finland.   
 Forud for NM hang kvin-
de-truppen i en tynd tråd, da 

tre ud af fire landsholdsjægere 
var forhindrede i at deltage. Den 
eneste fra kvindelandsholdet, 
der havde mulighed for at delta-
ge, var Lisbeth Larsen. Måneden 
op til NM ledte Lisbeth med lys 
og lygte for at finde kvindelige 
undervandsjægere, der havde 
mulighed for at trække ni dage 
ud af kalenderen med kort var-
sel, så Danmark kunne stille 
med et hold. Med netværk, en 
god overtalelsesevne og en 
smule held, blev der rekrutteret 
tre yderligere deltagere; Jessica 
Sørensen, Heidi Christiansen 
og undertegnede (Cecilie 
Huijbregst). Alle tre nye inden 
for sporten, fra Langelands 
Dykkerklub og, men med for-
ventningen om en masse ople-
velser og en stejl læringskurve. 

Scouting dagene
Alle danske deltagere ankom til 
Hitra søndag d. 9. oktober  og 
mødtes til fælles morgenmad 
som bestod af nybagte boller 
og stenbiderrogn. Frem til kon-
kurrencen blev dagene brugt på 
at sondere havet ud for Hitra, 
lære hvor fiskene befinder sig, 
skyde sig ind på fiskene og 
sidst men bestemt ikke mindst 
at samle kammuslinger til fry-
seren derhjemme.  
 Disse dage var for mig de 
mest oplevelses- og læringsrige. 
Vi blev blandet i bådene på tværs 
af køn og erfaring og som i så 
mange andre sportsgrene, så 
gør det kun noget godt, at man 
træner sammen med nogle, der 
er bedre end en selv.   
 Fuld af forvent-

ning sejlede vi ud fra Hitra. Her 
blev vi som det første mødt af 
en hård sejltur i store bølger, 
hvor vi hurtigt erfarede, at det 
bedste sted at befinde sig, var 
bagerst i båden. Havet ud fra 
Hitra er et barsk miljø fyldt med 
skær og mange småøer, som 
består af klipper, hvor der kan 

DSF

Kæmpe kammusling (ovenfor); Stime med små sej (ovenfor til højre); Kammuslinger blev samlet (i midten til højre).

Det danske kvindehold efter anden 
konkurrence dag: Cecilie Huijbregst, 

Jessica Sørensen, Heidi Christiansen 
og Lisbeth Larsen (til højre); En han-

stenbid er rød i farven (i midten).

CECILIE HUIJBREGTS CECILIE HUIJBREGTS
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CECILIE HUIJBREGTS

DSF

Heidi Christiansen med den største torsk (3kg) fanget i kvinderækken

Første scouting dag 
selfie i kelp, en stor brun 

tang plante, der gror på 
lavt vand ud for Norges 
kyster. Her ses en sigt-

barhed på omkring 20m. 
(højre); Solnedgang på 
Hitra på første scouting 

dag (yderst til højre); 
Morgensol på en af de 

danske hytter, hvor NM 
deltager er ved at gøre 

klar til en dag på vandet (i 
midten); Havtaske (ned-

erst yderst til højre)  

CECILIE HUIJBREGTS

WILLIAM SIEFERTvære meget stærk strøm og 
store bølger. Havdybden kan 
over få meter variere fra nul til 
20 meters dybde og havtempe-
raturen lå under NM på omkring 
ti grader. 
 Oven på den hårde sejltur var 
det endelig tid til at hoppe i van-
det. På første dag var der nogle 
steder en sigt på 20 meter. 
Dette er ganske normalt på 
disse kanter, men når man som 
dansk uv-jæger ofte må tage sig 

til takke med en sigt på et par 
meter, var det her paradis.
 Inden for konkurrence områ-
derne var det ikke lovligt at 
skyde fisk, men vi undersøgte 
forholdene i de startområder vi 
kunne vælge imellem til konkur-
rence dagene og så tog vi uden 
for konkurrence områderne for 
at skyde fisk sidst på dagene.  
 I løbet af scouting dagene så 
jeg lubber, sej, torsk, berggylt, 
stimer med flere hundrede sild, 

rokke, stenbider og en enkelt 
skrubbe. Fladfisk er et sjældent 
syn omkring Hitra og de enkelte 
fladfisk, der blev fanget, var rød-
tunger og rødspætter. Af de mere 
eksotiske fiskearter var der nogle 
mandlige deltagere, som fangede 
havtaske, havkat og lange.  
 Inden jeg tog til Norge havde 
jeg aldrig skudt andet end rød-
spætter, skrubber og pighvar, så 
mit mål for turen var at skyde 
minimum én pelagisk fisk. Jeg 
sugede alt til mig af tekniske fif 
og allerede første dag lykkedes 
det, med mere held end for-
stand, at skyde en lubbe. Vejen 
frem til at skyde lubber erfarede 
jeg hurtigt var med teknikken 

aspetto. 
Det går ud 
på, at man 
dykker 
ned, tager 
fat i en 
tangplante 
eller noget 
klippe og 
så venter 
man på at 

fiskene kommer til én og måske 
kan man lokke dem nærmere 
med et par lyde. Den første dag 
tænkte jeg “det her kommer 
ALDRIG til at lykkes for mig,” 
men når man er ude på bådene 
fra kl. 10-17 fem dage i streg og 
tilmed sammen med de mest 
dedikerede uv-nørder i Danmark, 
så er der i den grad potentiale 
for udvikling. For hver dag kunne 
jeg mærke en forbedring i hvor 
længe jeg kunne holde vejret 
og min jagtteknik blev mere og 
mere rolig. 
 Scouting dagene var fyldt 
med gode oplevelser i vandet og 
med hinanden, men de var også 
fysisk hårde og bød på både 

søsyge, kulde og gnavesår fra 
dragten (se evt. billede hvor vi 
sidder i sauna for at få varmen). 

1. Konkurrencedag
Så blev det første konkurrence-
dag! Jeg var meget spændt og 
havde lagt en plan. Dagen forin-
den havde vi scoutet på nogle 
undersøiske holme, der lå et 
stykke fra startområdet og her 
så jeg store lubber og torsk på 
3-4kg, der svømmede på blot to 
meters dybde. 
 Det var et sats at svømme 
derud i forhold til strøm og 
distance, men jeg vidste, at jeg 
ville fortryde, hvis ikke jeg gjor-
de det. Go big or go home! 
 Jeg brugte mange kræfter på 
at svømme derud og havde også 
problemer med at finde spottet 
og da jeg endelig fandt det var 
der fuldstændig dødt. Det var 
ikke en del af min plan, så jeg 
måtte sadle om og svømme til-
bage mod øerne. Jeg var meget 
udkørt efter svømmeturen og 
da jeg endelig så to torsk var de 
på ti meters dybde havde jeg 

desværre ikke kræfterne til at 
svømme tæt nok på til at kunne 
ramme, så jeg missede chan-
cen! Kort før tiden er gået blev 
jeg omringet af flere hundrede 
sild og jeg lå helt stille i stimen 
og fik udset mig en sild, der var 
lidt større end de andre som jeg 
ramte og så var de fem stres-
sende timer gået.    
 Noget nedslået måtte jeg 
være med til indvejning og min 
sild var lige nøjagtigt ikke stor 
nok. Så nul gyldige fisk efter før-
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MATTI PYYKKÖ

CECILIE HUIJBREGTS

DSF

ste dag. Av min arm.  
 Til gengæld klarede Lisbeth, 
Jessica og Heidi sig utroligt flot. 
Lisbeth tog en samlet føring i 
kvinderækken, da hun fik taget 
hele tre arter med sig i land; 
lubbe, torsk og rødtunge og de 
vejede godt til. Jessica leverede 
stabilt med lubber og torsk og 
Heidi skød den største torsk 
der blev skudt i kvinderækken i 
løbet af NM. 

2. Konkurrencedag
Denne dag lagde jeg en noget 
anden strategi. Jeg valgte at 
blive i startområdet og det var 
en god beslutning oven på den 
første konkurrencedag, som 
både var hård for fysikken og 
selvtilliden. I dag skulle jeg have 
ro og ikke føle jeg halsede efter 
alle andre. 
 Allerede efter 20min får jeg 
skudt den første lubbe og så 
kunne jeg sænke skuldrene. Nu 
kunne jeg fokusere på at nyde 
den sidste dag i vandet og gøre 
brug af de teknikker jeg havde 

lært i scoutingdagene. 
 Jeg fandt et godt spot imel-
lem to øer der lå tæt på hinan-
den. Her var der 20 meter dybt 
og godt med strøm og det viste 
sig at være en ren lubbe-motor-
vej. Her fandt jeg en klippe, hvor 
jeg kunne ligge i skjul på kun to 
meters dybde og så var det bare 
at vente på, at der kom nogle 
store lubber forbi og det gjorde 
der. Jeg fik hurtigt fuldt hus på 

lubber (syv var det maksimale 
antal lubber man måtte skyde) 
og herfra svømmede jeg rundt 
i ro og mag og ledte efter torsk. 
Jeg var så heldig at få yderlige-
re én torsk og én sej med op. I 
løbet af de fem timer i vandet 
tog strømmen til og jeg begynd-
te at blive træt. Jeg besluttede 
mig for at svømme tilbage til 
båden, imens jeg havde kræfter 
til det. Jeg ledte kortvarigt efter 

fisk omkring båden, men da jeg 
ikke så nogle fisk kravlede jeg i 
båden tilfreds med min fangst. 
Min oplevelse af anden kon-
kurrencedag, var stik modsat 
første. Anden dag havde jeg en 
oplevelse af ro og overskud.  
 Igen i dag leverede Lisbeth og 
Jessica. Lisbeth sikrede sig en 
guldmedalje for bedste individu-
elle præstation i kvinderækken 
og Jessica tog bronzemedaljen. 
I holdkonkurrencen vandt vores 
danske kvindehold guld. 
 På herresiden fik Johan 
Wedel Nielsen bronze for din 
individuelle præstation og i hold-
konkurrencen blev det også til 

bronze til William Siefert, 
Oliver Siefert og Johan 
Wedel Nielsen.  
 Turen til Norge var 
præcis som jeg havde 
håbet; læringsrig og 
fyldt med vilde under-
vandsoplevelser. Det 
har uden tvivl givet mig 
blod på tanden og så 
har det givet mig en 
masse nye bekendt-
skaber inden for under-
vandsjagt verden. 
Planen herfra er, at jeg næste 
år skal deltage i så mange 
kredsjagter som muligt og for-
håbentligt deltage til DM, så 

jeg får mulighed for endnu flere 
vilde naturoplevelser under 
havets overflade. 

Det danske kvindehold vandt guld i holdkonkurrencen. Heidi 
Christiansen, Cecilie Huijbregst, Jessica Sørensen, Lisbeth Larsen 
med deres medaljer(til venstre). Lisbeth Larsen vandt guldme-
daljen for bedste individuelle præstation, og Jessica Sørensen tog 
bronzemedaljen; Undervandsscene ved Hitra (i midten); Torsk, 
luppe og øverst ligger en makrel (til højre)

Alle deltagere med deres fangster efter første konkurrencedag ved NM 2022
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Svenske marinarkæologer 
har identificeret vraget 
af Äpplet, det længe 
forsvundne søsterskib til 
krigsskibet Vasa fra det 
17. århundrede, oplyser 
museet Vrak.

Äpplet, som var bestykket 
med 64 kanoner da blev søsat 
i 1629, blev bygget af samme 
skibsbygger som det berømte 
69 meter lange Vasa, som nu 
er udstillet på Vasamuseet i 
Stockholm, hvor det nu udgør 
en af Sveriges mest populære 
turistattraktioner.
 Marinarkæologer fra det sven-
ske museum Vrak, der som nav-

net angiver, omhandler vrag, har i 
flere omgange samarbejdet med 
den svenske flåde om at under-
søge et stræde ved Vaxholm, 
en ø i Stockholms skærgård. I 
december 2021 fandt man så et 
enormt skibsvrag.
 Dele af skibssiderne var 
faldet sammen på havbunden, 
men skroget var ellers beva-
ret op til et nedre kanondæk. 
De sammenfaldne sider havde 
kanonporte på to forskellige 
niveauer, hvilket indikerede at 
der var tale om et krigsskib med 
to kanondæk.

Identifikation
Dimensioner, konstruktionsde-
taljer, prøver af tømmer og arkiv-

materiale pegede alt sammen 
i retning af, at det var Äpplet, 
Vasas søsterskib man havde 
fundet. ”Pulsen røg i vejret da 
vi så, hvor lig vraget var Vasa. 
Både konstruktionen og de 
store dimensioner føltes meget 
bekendte. Håbet at vi havde fun-
det et af Vasas søsterskibe blev 
vakt,” siger Jim Hansson, mari-
narkæolog ved Vrak.
 Fundet af Äpplet giver vig-
tig ny viden.“Med Äpplet kan 
vi føje flere vigtige brikker til det 

puslespil som 
udgør udviklingen 
af svenskt skibs-
byggeri. Og det er 
først nu vi for alvor 
kan undersøge 
forskellene i Vasas 
og Äpplets kon-
struktion,” udtaler 
Hansson.
 “Dette fund vil hjælpe os 
til at forstå, hvordan de store 
krigsskibe udviklede sig fra 
det ustabile Vasa til sødygtige 
fartøjer, der kunne dominere 
Østersøen – en afgørende 
faktor for Sveriges opståen som 
stormagt i 1600-tallet,” fortæller 
Patrik Höglund, som er en anden 
af museets marinarkæologer.
 Äpplet blev færdiggjort i 1629 
af skibsbyggeren Hein Jacobsson. 
Han havde bygget Vasa året før 
og mistænkte, allerede før skibet 
blev søsat, at Vasa var bygget 
for smalt og derfor sandsynligvis 
ville være ustabilt. Så Äpplet 
blev bygget bredere, med en lidt 
anderledes skrogform.
 Da Sverige kom med i 
Trediveårskrigen, var Äpplet 
blandt de skibe, der sejlede mod 
Tyskland. Hun havde omkring 
1.000 mand om bord, hvoraf 
900 var soldater. Efter krigen 
var skibet i aktiv tjeneste 

indtil 1658. Hun 
var sandsynligvis 
inaktiv det meste 
af tiden – større 
skibe blev sjældent 
brugt, fordi de var 
dyre at vedligeholde, 
de sejlede ikke så 
godt og var sværere 
at manøvrere end 
mindre skibe.

Sænket
I 1658 blev Äpplet 
inspiceret, og det 
blev vurderet, at 
skibet ikke længere 
var i en sådan stand, 
at det var rentabelt 
at reparere det. Skibet blev 
sænket året efter.
 Allerede i midten af 1500-tallet 
påbegyndte den svenske flåde 
arbejdet med at spærre et smalt 
stræde ud for Vaxholm. Derfor 
blev mindst ti store svenske 

krigsskibe bevidst sænket på 
stedet i løbet af 1600-tallet og af 
dem var Äpplet.
 Der er dykkerforbud i 
området, hvor vraget ligger. 
KILDE: VRAK – MUSEUM OF WRECKS

VRAGNYT
Af Peter Symes

VRAGNYT

Vasas søsterskib fundet

 Äpplets kanonport på nedre kanondæk 
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VRAK – MUSEUM OF WRECKS VIA PRESSEMEDDELSE

Sammenligning af Âpplet and Vasa

Stockholm i 1630'erne. 
Äpplet er muligvis ski-

bet yderst til højre

Äpplets nederste 
batteridæk

VRAK – MUSEUM OF WRECKS VIA PRESSEMEDDELSE
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VRAGNYT

V-1302 John Mahn var en tysk fisketrawler, der blev 
ombygget til en patruljebåd under krigen. Det blev sæn-
ket tæt på den Belgiske kyst i 1942 af Royal Air Force, 
det Britiske luftvåben. 

VLIZ / CC BY
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Krigsvrag forurener 
Nordsøen
En ny undersøgelse af vraget af V-1302 
John Mahn, som blev sænket i 1942 i den 
belgiske del af Nordsøen, har påvist at 
det i øjeblikket lækker giftige kemikalier 
og tungmetaller i Nordsøen.

V-1302 John Mahn var en fisketrawler, der 
blev rekvireret af den tyske flåde under Anden 
Verdenskrig og sænket af britiske bombefly i 
1942. Lige siden har vraget ligget hen på 30 
meters dybde i den belgiske del af Nordsøen.
 Sammen med Royal Belgian Institute of Natural 
Sciences har bioingeniør Josefien Van Landuyt 
udtaget prøver af sedimentet i området omkring 
vraget af John Mahn med det formål at belyse 
hvorvidt og hvorledes gamle skibsvrag i den 
belgiske del af Nordsøen påvirker mikrobielt havliv.
 I prøver taget fra bådens stålskrog og den 
omgivende havbund fandt forskerne spor af 

arsen, sprængstoffer og tungmetaller som nikkel 
og kobber. Holdet fandt også polyaromatiske 
kulbrinter (PAH’er), som er en gruppe kemikalier, 
der forekommer naturligt i fossile brændstoffer. 
Disse kemikalier har omformet mikrobiomet i 
umiddelbar nærhed af skibet. Mikrobiomet er det 
samfund af mikroorganismer (såsom svampe, 
bakterier og vira), der findes i et bestemt miljø.
 Undersøgelsen viste dog også, at forureningen 
fra V-1302 John Mahn var relativt beskeden, hvilket 
gør, at vraget stadig kan fungere som et kunstigt rev 
og opdrætsomåde for fisk, siger Van Landuyt.
 Men i betragtning af, at der findes tusindvis af 
lignende vrag alene i Nordsøen, kan den samlede 
indvirkning på livet i havet være enorm stor – især 
i betragtning af ammunition og farlige materialer, 
der ofte opbevares på militærfartøjer. Med mindre 
der på en eller anden måde tages hånd om disse 
miljø fremmede stoffer er der således fare for at 
kan vragene fortsætte med at forurene havmiljøet 
mange årtier ud i fremtiden. 
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VRAGNYT
Af Peter Symes

VRAGNYT

Tre usædvanligt velbevarede skibsvrag 
fundet på bunden af Østersøen

Kanon vraget set fra bagbords side (til højre); 
Stettiner galease af samme type som vraget. 

Maleri af Niels Truslew 1805 (nedenfor).

JD-CONTRACTOR A/S  VIA PRESSEMEDDELSE

En ekspedition fra Sea War 
Museum Jylland har loka-
liseret og filmet tre unikke 
og usædvanligt velbevare-
de skibsvrag i Østersøen. 
Vragene som fremstår stort 
set uberørte på havbunden 
formodes at være over 300 
år gamle

Et eksperthold fra vestjyske Sea 
War Museum Jutland er netop 
hjemvendt fra en ekspedition 
i Østersøen, hvor de har 
lokaliseret og filmet tre unikke 
og usædvanligt velbevarede 
skibsvrag. Skibene formodes at 
være over 300 år gamle, og står 
så godt som urørte på bunden 
af havet, skriver museet i en 
pressemeddelse.

Museet oplyser endvidere at 
fundene i Østersøen er af hidtil 
uset kaliber og har afsløret flere 
hundrede år gamle skibsvrag. 

To af dem er med stor 
sikkerhed fragtfartøjer 
fra Holland, mens 
det tredje og største 
formodes at være et 
skandinavisk fartøj. 
Alle tre skibsvrag står 
som spøgelsesskibe 
næsten uskadte på 
havbunden i totalt 
mørke på cirka 150 
meters dybde udenfor 
moderne fiskeskibes 
rækkevidde.

”Det var fantastisk 
at se vragene dukke 
op på skærmen, da vi sendte 
en undervandsrobot med et 
kamera ned på havbunden. 
Vragene stod næsten som den 
dag, de sank for flere hundrede 
år siden. Jeg har dykket hele 
mit liv og undersøgt hundredvis 
af vrag, men jeg har aldrig set 
noget lignende. Skibene stod, 
som var de lige blevet forladt,” 

siger Gert Normann Andersen, 
ekspeditionsleder og direktør fra 
Sea War Museum Jutland.

Ekspeditionen blev 
gennemført i oktober af 
Sea War Museum Jutland 
fra Thyborøn i samarbejde 
med danske JD-Contractor, 
som stillede offshore-skibet 

Sima og undervandsrobotter 
med avanceret teknologi til 
rådighed, og med deltagelse af 
eksperter fra Nationalmuseet. 
Ekspeditionen med i alt 
27 deltagere satte ud med 
det formål at undersøge 
nedbrydningen af vrag 
og materialer under vand. 
Men ingen havde forventet 
at finde vrag med det her 
bevaringsniveau, fortæller Gert 
Norman Andersen.

For at få de bedste billeder 
på ekspeditionen deltog to 
svenske fotogrammetri-
eksperter – Ingemar Lundgren 
og Fredrik Skorg – fra 
firmaet Ocean Discovery. En 
undervandsrobot udstyret 
med et avanceret kamera, 
bragte tusindvis af optagelser 
til overfladen, og gengiver 
med stor præcision et virtuelt 
billede af vragene, som de rent 
faktisk ser ud.

Billederne er så detaljerede, at 
man får fornemmelsen af at 
kunne gå rundt på et skib, der 
sank for flere hundrede år siden.

”Fotogrammetri er kostbar 
på disse vanddybder, fordi 
metoden kræver både dyrt 
udstyr, eksperter og et stort 
skib, men det er uden tvivl den 
bedste metode, vi har i dag, til 
undersøgelse og dokumentation 
af vrag på store dybder,” siger 
Andersen.  KILDE: SEA WAR MUSEUM

JD-CONTRACTOR A/S  VIA PRESSEMEDDELSE JD-CONTRACTOR A/S  VIA PRESSEMEDDELSE JD-CONTRACTOR A/S  VIA PRESSEMEDDELSE JD-CONTRACTOR A/S  VIA PRESSEMEDDELSE

JD
-C

ON
TR

AC
TO

R 
A/

S 
 V

IA
 P

RE
SS

EM
ED

DE
LS

E

Forskellige udsigter over kanon vraget(venstre mod højre): dækket på agterstavnen, detalje af agterstavnen, styrbord side af vraget og en detalje af stævnen
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Tekst og foto: Patrik Jeppson  
og Vivian Kristoffersson 

De gulnede blade på træerne 
vidner om, at efteråret er her. 
Luften er klar og frisk. Himlen 
er blå med kun enkelte enkelte 
skyer. Det sidste stykke grusvej 
til dykkerstedet er fyldt med 
huller, og vi navigerer forsigtigt 
bilen imellem dem. 

Vejrudsigten viser sig at holde stik Det 
er fint og behageligt vejr og en mild 
sydøstenvind skaber fralandsvind og 
rolige forhold uden bølger. 
 Når vi kigger ud over dykkerstedet, 
kan vi fornemme det nedlagte atom-
kraftværk Barsebäcks skorstene i det 
fjerne, til højre byen Malmø med den 
snoede skyskraber Turning Torso som 
tydeligt vartegn og til venstre Danmarks 
kystlinje. Dette er Ön, skånernes husrev, 
et let tilgængeligt dykkersted, der er 
fremragende til træning og hvor der kan 
være overraskende meget at se. 
 Øen ved Limhamn er faktisk en 

halvø, da den i dag er forbundet med 
Malmø via en vejdæmning. I løbet af 
forrige århundrede blev både skibs-
værfter og flyproduktion udført her. 
Øen har også været brugt til dumpning 
af slaggeprodukter fra Limhamns 
Kalkbrud, som stadig er synlige både 
på land og under overfladen. 

Dykning
På en sommeraften kan der være 
spækket med dykkere, men i dag, en 
torsdag i oktober, er jeg og min part-
ner Vivian alene, og vi kan klæde om 
lige ved siden af   trappen, der fører 
ned til vandet. Efter et buddy-check 
går vi i vandet. Vi læner os tilbage 

i vandet med fyldte veste og tager 
finner på. I sydvestlig retning ser vi 
Øresundsbroen med dens høje bro og 
over 200 meter høje pyloner. Dette er 
også retningen for vores dyk. 
 Vi tømmer vores veste og synker 
under overfladen. Bunden består af 
kampesten, bevokset med tang og 

Øen i Malmø
Skånes husrev!

SKANDINAVIEN

Lille troldhum-
mer (til højre); 

Blæretang (i mid-
ten); Almindelig 

tangnål (yderst til 
højre); Blå brand-

mand (nederst  
til højre)

SKANDINAVIEN

VIVIAN KRISTOFFERSSON

PATRIK JEPPSON

PATRIK JEPPSON

PATRIK JEPPSON
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planter, og den skråner i en 45 
graders vinkel ned til en dybde 
på cirka ti meter. Mellem stene-
ne er der dannet naturlige hul-
rum og skjulesteder for tangre-
jer, krabber og kantnåle. Vores 
lygter får de sande farver frem, 
og det lyser med gult, rødt og 
endda lilla fra vegetationen. 
 I ti meters dybde flader bun-
den ud, og et goldt måneland-
skab tager over. Der er dog sta-
dig ting og sager at se her. 

Skulpturpark.  Gennem årene er 
der opstået en noget sær skulp-
turpark med hjælp fra kreative 
dykkere, og her deler GB-mænd 
plads med mannequiner og 
betonfyldte støvler. Figurerne 
kan i det kedelige, grønne vand 
skabe en følelse af at være i 
en drøm, men de fungerer også 

som frem-
ragende, 
stationære fikspunkter som 
dykkere kan orientere sig efter 
på dykkerstedet. 
 På vores vej passerer vi også 
et plateau på seks meter, som 
er perfekt til kursusaktiviteter. 
Ikke sjældent kommer man her 
til at dele plads med en skrub-
ber eller anden fladfisk, når 
man ligger og øver sig. 

Spader Dam.  Vi fortsætter 
med at følge skråningen og 
efter cirka ti minutter kan du 
fornemme skyggen af   vraget 
af toldkrydseren Spader Dam. 
Vraget ligger i en vinkel på 90 
grader i forhold til skråningen og 
på tværs af vor kurs. Det er med 

SKANDINAVIEN

Dykkerstedet ligger på øen ved Limhamn, Malmøs sydlige bydel (ovenfor); 
Vraget af toldkrydseren Spader Dam ligger i en vinkel på 90 grader i forhold til 
skråningen og spærrer stort set vores vej (yderst til højre); Gennem årene har 
der udviklet sig en noget sær skulpturpark med hjælp fra kreative dykkere, og 
her deler GB-Glace mænd plads med mannequiner (nederst til højre) og beton-
fyldte støvler (nedenfor).
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Strandkrabbe (til venstre); Dykker på Spader Dam (øverst til venstre); Rødspætte (øverst til højre);  Sortkutling (til højre)

andre ord let at finde, så længe 
man følger skråningen nedefter 
til den møder den flade bund i 
10 meters dybde. Agterstævnen 
peger i retning af land og stæv-
nen ud mod sundet. 
 Spader Dam er over årene 
blevet stadigt mere forslået af 
storme og dårligt vejr. På trods 
af dette er der stadig meget at 
opdage her. Gennem et stort 
hul i skroget kan man se ind 

i vraget og det 
bliver et smukt 
lysspil, når man 
ser vraget åbne sig 
i den anden ende 
gennem luger og 
ovenlys. 

På skrænten.  
Efter at have udfor-

sket vraget signalerer Vivan, 
at det er tid til at vende rundt 
og begynde at svømme hjem. 
Nu lægger vi os ret lavt på fem 
meter og benytter lejligheden til 
at se endnu en del af skrænten. 
Her kommer solens stråler ned 
for at oplyse bunden og vi sluk-
ker vores lys. 
 Vi slutter på et par meters 
dybde mens vi ser på aborrer, 
der nysgerrigt betragter os. 

Vivian har helt styr på navigatoi-
nen, og når vi bryder overfladen 
er trappen lige ved siden af   os. 
Solen varmer vores ansigter, og 
det er svært at tro, at sommeren 
er forbi, og vi allerede er langt 
inde i en ny årstid. 

Andre ruter
Der er også andre ruter til at 
dykke på øen. Fra trappen kan 
du svømme med skrænten på 
din højre side. Efter et stykke 
tid når man de gamle udtjente 
moler som holdes oppe af store 
betonsøjler. I skrivende stund 
har Malmø By påbegyndt ned-
rivningen af   molerne, da de er 
vurderet til at være i for dårlig 
stand. Indtil videre ved vi ikke, 
hvordan denne del af dykkerste-
det vil ændre sig. 

Insidan 
På øen er der også et alternativt 
dykkersted, som gå under navnet 
”Insidan”. Det er på den anden 
side af de gamle moler og bølge-
bryderen, og her dykker man pri-
mært, hvis vejr og vind udelukker 
det primære dykkersted. 
 Udgangspunktet er i begyn-
delsen af   et havnebassin og det 
er vigtigt at holde sig langt væk 
fra indløbet. Dette gøres nem-
mest ved at følge bølgebryderen 
ved at holde den på venstre side 
eller ved at tage en kompaskurs. 
Dette er et mere lavvandet dyk 
med en gennemsnitlig dybde på 
cirka fire meter. I løbet af foråret 
og sommeren, hvor alt blom-
strer under vandet, når tang og 
ålegræs helt op til overfladen, 
hvilket går det til et seværdig 

alternativ, når vinden ikke 
samarbejder.

Natdykning 
Fordi øen er så let at navige-
re under overfladen og har så 
mange klare vartegn oven-
for, er dette også et glimren-
de sted til natdykning. Ål er 
ikke et sjældent syn. 

Kom på besøg 
Slår du vejen forbi Skåne og 
ønsker at dykke på Øen, så 
kontakt et de lokale dykker-
centre eller dykkerklubber, 
så fortæller vi mere om 
dykkerstedet. Eller følg gan-
ske enkelt bare med når der 
dykkes på husrevet. 
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Luzon til
Eventyr i             Filippinerne

Visayas
13-Dage Liveaboard
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Solitude One liveaboard er perfekt til et langt eventyrligt krydstogt gennem Filippinerne 
(ovenfor); Kæmpe frøfisk på rev med svampe (til højre)

FILIPPINERNE

Den lille dykkerbåd glider lang-
somt hen over koralrevet i det 
krystalklare vand. Vi går i land 
på en lille ubeboet ø, hvis strand 
får mig til at tænke på Leonardo 
DiCaprios film The Beach. 

Eftermiddagssnacket på fordækket er i 
dag byttet ud med mad og drikke på en 
øde sandstrand. Latter og musik blan-
des med lyden af   bølgerne. Jeg graver 
mine fødder ned i det kridhvide sand 
og kigger ud over dykkerbåden Solitude 
One. Hun blev vores hjem under et 
langt transit-dykkrydstogt mellem 
Anilao og Surigao. En rejse, der skulle 
vise sig at være ”one of a kind”. 
 Efter en 12 timers flyvning, en nat 
i Manila og tre timer i en minibus, er 
det endelig tid til at gå ombord på 
dykkerbåden Solitude One, vores hjem 
de næste 13 dage. Ruten vi skal rejse 
hedder ”Luzon - Visayas Cruise”. Det 

dækker en imponerende strækning 
på 800km, fra Anilao ned til Surigao.I 
Surigao skal Solitude One igennem det  
årlig eftersyn, inden den tager vide-
re til dykkersæsonen i Palau. Denne 
transittur gennemføres en gang om 
året og omfatter berømte dykkerste-
der som Verde Island, Romblon, Ticao, 
Malapasqua og Södra Letye. 

Mabuhay! Velkommen  
til Filippinerne!
Første stop på turen er Verde Island, 
kendt for sine stærke strømme og rige 
fiskeliv. San Agapito dykkerstedet består 
af et undervandsbjerg med tre toppe, 
hvoraf den ene når helt op til overfladen. 
 Stedet er populært til dagsture fra 
Puerto Galera. Vi var her i oktober, og på 
denne tid af året er vinden om eftermid-
dagen for kraftig til de små banka-både. 
For os ombord på Solitude One betød 
det, at vi havde revet helt for os selv. 
 At dykke her er spændende og 

strømmen er virkelig mærkbar. 
Koralrevet skråner ned til 30 meters 
dybde og er dækket af koraller og rev-
fisk (anthias). Nede på dybere vand er 

Cobrador Island, lige nord for Romblon, byder på koralrevsdykning i absolut verden-
sklasse (ovenfor). En klovnefisk lever i symbiose med sin søanemone, hvor den får 

beskyttelse mod større rovfisk, takket være anemonens giftige tentakler (forrige side).

IVAN TORRES
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At tage på en liveaboard-tur i Filippinerne betyder en 
mulighed for at besøge mange smukke øer og strande 
(ovenfor); Napan tao Reef – et helt fantastisk rev, som er 
omgivet af stærke strømme og masser af fisk (til venstre)

der større hornkoraller og ude i 
det blå vand svømmer en stor 
stime af stormundede makrel. 
De holder sig først på afstand, 
for derefter at passere mellem 
os dykkere. 

 Sikkerheds-
stoppet udføres ved 
en af   undervands-
bjergets toppe. 
Revet her er dæk-
ket af gule koraller 
(ahermatypisk kop-
koral), som ser ud til 
at trives i de stærke 
strømme. 
 Til sidst begyn-
der dykkertiden at 
løbe ud, og guiden 
sender en bøje op 

til overfladen. Vi slipper derpå 
kontakten med revet og lader os 
drive hastigt med strømmene 
ud i det store blå. Filippinernes 
undervandsverden har budt os 
velkommen! 

Bygget til  
det store hav 
M/V Solitude One er en 52 meter 
lang stålbåd, bygget til at klare 
lange sejladser over åbent hav. 
Båden har plads til 22 passage-
rer. Hytterne er rummelige og 
veludstyrede. Jeg havde min 
egen kahyt med køjeseng, lille 
skrivebord, tv og et veldimensio-
neret toilet med separat bruser. 
 Agterdækket byder på masser 
af plads til enhver dykker. Det 
meste af dykkerudstyret opbe-
vares bekvemt i en boks direkte 
under bænksædet. Båden har 
et stort kamerarum og en dejlig 
jacuzzi på fordækket. 
 I en stor salon med airconditi-
on udføres de daglige dykkerbri-

http://denblaaplanet.dk
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efinger. Her finder vi også bådens måske 
vigtigste udstyr: kaffemaskinen. Flere 
gange om dagen serverer den dampende 
frisk kaffe fra friskmalede bønner. 
 Selve dykningen udføres fra to mindre 
dykkerbåde, såkaldte joller. Alt ombord er 
velorganiseret og fungerer upåklageligt 
under vores ophold.

Romblon 
Efter en natsejlads vågner vi op midt på 
Romblon-kanalen. Når jeg kigger ud over 
Logbon Island, indser jeg, at vi er kommet 
langt fra de sædvanlige turistruter. Der er 

er ingen andre charterbåde i syne så langt 
øjet rækker, og de kridhvide strande uden 
liggestole er et sandt paradis. 
 Romblon er kendt for fremstilling af mar-
morprodukter, men er i de senere år blevet 
populært som et nyt undervandsfotogra-
feringsmekka. Fotografer fra hele verden 
valfarter hertil for at få et glimt af de sjæld-
neste arter. Vi er blandt andet kommet her 
for at se tre specifikke nøgensnegle, Cyerce 
nigra, Cyerce burbonica og Melibe engeli, 
den sidste også kaldet spøgelsesnudi. 
 Dagens første dykkersted hedder Sea 
Horse Hotel. På vej ud med jollen nyder 

vi det spejlagtige hav og strålende sol. 
Mens jeg laver de sidste justeringer af mit 
udstyr, hører jeg fra under vandoverfladen: 
”Wow, kan du se hvor blåt vandet er, det er 
helt magisk.” Det er Lance, en glad ameri-
kaner, der allerede er kommet i vandet. 
 Jeg triller baglæns ned fra båden og bli-
ver mødt af en uforlignelig udsigt og et vid-
underligt dybblåt hav. Allerede under vores 
første dyk i området får vi set de to første 
nøgensnegle og inden dagen er omme, har 
vi set alle tre arter. 
 Makrolivet i Romblon er dog meget mere 
end bare nøgensnegle. I løbet af vores 

dage her så vi blandt andet behårede rejer, 
plettet porcelænskrabbe og den meget 
usædvanlige Lembeh havdrage, hvis 
anatomi er helt speciel med et hoved, der 
minder om en dværgsøhest og en krop, der 
ligner en pibefisk. 

Black water dive 
En hot trend i dykkerindustrien er black 
water diving. Det er dykning om natten 
hvor man kan se dybvandsarter og forskel-
lige larvestadier drive rundt i havstrøm-
mene langt fra land. Vi gennemførte to 
sådanne dyk i Romblon-kanalen. Dette 

Dykker med skunk anemonefish på anemone ved Lapus-Lapus i Ticao (til venstre), et dykker-
sted beskrevet af liveaboard krydstogtsdirektøren, Pernilla, som himmel eller helvede på grund 
af lejlighedsvis stærke strømme. På vores dyk var det heldigvis roligt og himmelsk; Cyerce nigra 
søsnegl, Romblon (øverst i midten); Gul pygmæ søhest, Hippocampus bargibanti, Gato Island (i 
midten); Revene i det sydlige Visayas var sunde med et utroligt antal fisk (øverst til højre).

http://www.xray-mag.com/ARD_SeaLife_SportDiver
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skulle være en helt ny oplevelse 
for mig, og der kom en vis spæn-
ding før dykket. ”Du vil elske 
denne Mattias, det lover jeg,” siger 
Cat beroligende inden dykket. Cat 
Pipet er en undervandsfotograf 
fra Thailand, som gerne deler ud af 
sine erfaringer. 
 Forberedelserne til aftenens 
aktivitet er stringente. Vores ned-
stigningsline er blevet fastgjort 
under en bøje, og der er fastgjort 
kraftige lys til linen i forskelli-

ge dybder. Lyset fra disse skal 
fungere som visuelle referencer 
under overfladen. Da jeg bryder 
vandoverfladen og begynder at 
synke ned, omsluttes jeg af et 
fuldstændigt mørke. 
 Når jeg lyser nedefter med min 
lampe, kan jeg ikke se bunden, der 
befinder sig på 60 meters dybde, 
kun et endeløst mørke. Den eneste 
reference er vores nedstignings-
linje, som på dette tidspunkt er 
blevet afkoblet fra båden. 
 Vi driver således nu med 
strømmen i åbent vand. 
 Jeg holder mig tæt på linjen 

og kaster søgelyset omkring 
mig. I mørket dukker der mari-
ne arter op, som jeg aldrig har 
set før. Mange af disse arter får 
mig til at tænke på gennemsig-
tige 3D-væsner fra en James 
Cameron-film. 
 ”Hvad i alverden er det her?” er 
en tanke, der ofte kommer tilbage 
til mig. 
 Efter 60 minutter bryder vi 
overfladen. Hvilken oplevelse! Cat 
havde ret, dette er bestemt en ny 
dimension af natdykning, som jeg 
virkelig godt kan lide.

Stop tid 
Det er tid til at forlade Romblon. 
Inden vores krydstogt mod Ticao, 
stopper vi ved Cobrador Island for 
at dykke i koraller. North Rock dyk-
kerstedet er præget af en klippe, 
der rager op af havet. Under over-
fladen mødes vi af et vidunderligt 
undervandslandskab fyldt med 
klippeformationer og en ”svøm-igen-
nem” dækket af bløde koraller. Vi ser 
nøgensnegle, anemonefisk og flere 
nysgerrige skildpadder. 
 Når vi bryder overfladen, er den 
helt spejlagtig på havet. Vi er helt 
alene, ikke en båd så langt øjet 

rækker. På klippen ved siden af   os 
yngler en flok fugle i solnedgangen. 
 Da vores jolle nærmer sig for 
at hente os, hører jeg en velkendt 
engelsk stemme. ”Tag mig ikke op 
endnu, lad mig bare ligge her og 
nyde livet lidt.” Det er Adam, der 
tilsyneladende har brug for lidt tid 
til at fordøje alle indtrykkene. 
 Vel tilbage på Solitude One 
mødes vi igen af   det fantastiske 
personale, som efter hvert dyk 
serverer os en kold øl eller et 
varmt håndklæde. Denne aften 
har de også serveret drinks og 
stegte bananer ved jacuzzien på 

Koralrevene ved Limasawa i det sydlige Leyte tilbød afslap-
pet dykning i koralhaver, der aldrig syntes at ende (ovenfor); 
Snake Island, South Ticao – et utroligt smukt område, der 
også har en masse små huler (øverst til højre); I sortvands-
dyk ved Romblon-kanalen fik jeg set arter, jeg aldrig havde set 
før, såsom denne ildsalp, med en blaffe-krebs, der fangede en 
gratis tur på den (til højre); Bobtail-blæksprutte (til venstre), 
Euprymna scolopes, findes næsten udelukkende på nat-
dyk. Denne fascinerende art kan kontrollere, hvor meget den 
”gløder”. Det gør den ved hjælp af en bakterie kaldet Vibrio fis-
cheri, som lever i symbiose med blæksprutten.

http://www.xray-mag.com/ARD_Shearwater_Perdix-2
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fordækket. Jeg nyder min drink 
og kigger ud over havet. Det er 
sjældent, at jeg har ønsket, at 
jeg kunne få tiden til at stå stil-
le, men lige nu, på et krydstogt 
mellem Cobrador Island og Ticao, 
er livet helt perfekt. 
 Vi siger ofte, at vi ikke har tid 
til forskellige ting. Spørgsmålet 
skulle i stedet være: Hvad vil vi 
bruge vores tid til? 

Bobby’s Wall 
Dykkerområdet omkring Ticao 
er stort og uudforsket. Den 
første dag her tilbringer vi på 
øen San Miguel, som ligger ved 
udmundingen af   Tiaco-passet. 
Dykkerstedet Bobby’s Wall er 
opkaldt efter den lokale guide 
fra Ticao, som først fandt stedet. 

Under dykker-
briefingen får 
vi information 
om, at de ofte 
ser Coleman 
rejer her i brand 
urchins, som 
er en søpinds-
vin. Coleman reje er en reje, jeg 
aldrig har set før. 
 Når vi først er nede på revet, 
går der ikke længe,   før vi ser 
mange brand urchins. Jeg gen-
nemgår hver af disse omhyg-
geligt, men uden held. Efter 50 
minutters dykkertid begynder vi 
opstigningen mod sikkerheds-
stoppet. På vej op accepterer jeg 
min skæbne; der er noget ved mig 
og Coleman rejer. Vi virker bare 
ikke kompatible med hinanden.

 Pludselig hører jeg den vel-
kendte lyd af banken på en dyk-
kerflaske. Jeg kigger ned og ser 
vores dykkerguide Freddy vinke 
til mig med et stort smil. Jeg for-
står, at han har fundet det, jeg 
har ledt efter. 
 Jeg kigger hurtigt på dyk-
kercomputeren. Med hensyn til 
no-deko er der absolut ingen 
problemer med at gå ned igen, 
men jeg har ikke alt for meget 
luft tilbage. Jeg viser min part-

ner, at jeg har begrænset med 
luft tilbage, men heldigvis har 
han masser af luft. Vi går ned 
igen til 18 meters dybde.
 Fra et dykkersikkerhedsper-
spektiv er beslutningen om at 
gå ned igen måske ikke den 
klogeste og bestemt ikke noget, 
jeg anbefaler, men der på klip-
pevæggen, godt gemt blandt de 
giftige pigge af en brand urchin, 
ser jeg to Coleman rejer. Den 
største af dem er hunnen. 
 Jeg tager et par hurtige bil-
leder og nyder et kort stykke 
tid, inden vi atter begynder at 
stige op mod overfladen. Denne 

gang med et smil på læben. Jeg 
gennemfører et ekstra langt 
sikkerhedsstop og bryder fak-
tisk overfladen med luft tilbage 
i tanken. 

Fantastiske blødkoraller, Bobby's Wall, San Miguel 
Island, Ticao (ovenfor)

Coleman rejer er godt gemt i en 
brand urchin. Den større er hunnen, 
som kan blive op til 2 cm (over); 
Spøgelsesreje ved Romblon (til 
venstre); Hypselodoris apolegma 
nudibranch (højre)

Boblekoralrejer i boblekoral
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Manta Bowl 
Ticao Islands mest berømte dyk-
kersted er Manta Bowl. Det er et 
undervandsplateau mellem 10 
og 30 meter dybt. Møder med 
mantarokker er almindelige her. 
Præcis hvad der tiltrækker dem 
til området vides ikke. En stor 
årsag er nok de altid tilstede-
værende havstrømme.  De brin-
ger planktonrigt vand fra San 
Bernardino-strædet. Strømmen 

gør det også lettere for manta-
erne, når de skal renses. Ved 
at vende op mod strømmen 
og svæve, kan rensefisk nemt 
komme til, uden at mantaen 
behøver at bevæge sig. 
 I den forbindelse nød 
vi godt af have Joshua 
Rambahiniarison, en forsker 
fra Large Marine Vertebrates 
Research Institute Philippines 
om bord. Han hjalp både som 

guide under dykkene og holdt 
foredrag om sit arbejde om 
aftenen. Et givende og interes-
sant arrangement, som gjor-
de, at hele vores ophold blev 
endnu bedre. 
 Det er ikke let at navigere 
under overfladen af   Manta 
Bowl. Det er som ét stort pla-
teau med et par klippebuler 
hist og her. Strømmene var 
relativt stærke under nogle 
dyk. For at holde luftforbruget 
nede brugte vi revkroge, der 
var fastgjort i bunden, mens vi 
observerede mantaerne. 
 Oftest endte vi i positioner, 

hvor vi så mantaerne fra sider-
ne. Inden vores sidste dyk her, 
havde jeg besluttet at prøve 
at få et billede af en manta fra 
oven. Mod slutningen af   dykket 
begynder jeg forsigtigt at stige 
op i vandsøjlen, jeg vil absolut 
ikke skræmme mantaen væk. 
Når jeg først er direkte over den 
og kigger ned i søgeren, indser 
jeg, hvor store de egentlig er. 
Jeg skal bevæge mig endnu 
mere opad for at kunne få hele 
mantaen med på ét billede. 
Mens jeg kæmper febrilsk i 
strømmen, for at få det perfekte 
billede, kigger jeg misundeligt 
ned på revmantaen, som knap 
nok ser ud til at skulle bevæge 

sig for at stå imod de stærke 
strømme.

Frisk frugt og  
chokoladekage 
Livet ombord på Solitude One 
suser af sted i en voldsom fart. 
Er det mandag eller tirsdag? 
Hvad betyder det, når fantastisk 
makrodykning på sunde rev 
erstattes af storslåede møder 
med manta-rokker? Meget 
af tiden går med at komme 
sig mellem dyk, opladning af 
kameraer, blitz og nyde den 
fremragende service ombord. 
Besætningen gør altid deres 
yderste for at sikre, at alle har 
det godt. 

 Til måltiderne serveres frisk 
fisk, stegte rejer, grillet kød med 
mere. Alt sammen i velfungeren-
de buffetstil. Hele festen blev 
som regel rundet af med lækre 
desserter, som var en fryd for 
både øjet og smagsløgene. Min 
favorit til dessert blev hurtigt en 
chokoladekage, som mere eller 
mindre smeltede i munden. 
 Omkring spisebordene knyttes 
nye venskaber og dykkerhistori-
erne veksler langt ud på aftenen. 
Når det er tid til at kravle i seng, 
er der ikke noget bedre end at 
falde i søvn til den dunkende lyd 
fra dieselmotorerne, velvidende 
at i morgen vågner vi op til endnu 
en ny dykkerdestination! 

Lille hvalhaj ud for Sogod Bay, Southern Leyte 
(yderst til venstre); Reef mantas ved Manta 
Bowl, Ticao (ovenfor og til højre); Joshua 
Rambahiniarison, en forsker fra Large Marine 
Vertebrates Research Institute Philippines, holdt 
foredrag om bord og guidede dyk ved Manta Bowl 
(til venstre)
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Tærskehaj 
Trods en kop friskbrygget kaffe 
føler jeg mig stadig groggy efter 
den tidlige reveille klokken 04:45. 
 ”God morgen! Velkommen til 
Monad Shoal,” siger den lokale 
dykkerguide fra Malapascua, der 
netop er ankommet ombord på 

Solitude One. Ingen dykkerskole 
eller liveaboard må dykke her 
uden en lokal guide, som fører 
tilsyn med dykningen. Reglerne 
er grundigt forklaret. Ingen 
blink eller lys, ingen handsker 
eller klistermærker. Vi må heller 
ikke passere de linjer/tove, der 
fungerer som afgrænsning mod 
rengøringsstationerne. 
 Monad Shoal er omkring 
otte kilometer fra Malapascua. 
Området er unikt ved, at man 
næsten med sikkerhed for kan 
se rævehajer. Rævehajen er en 
stor haj med en robust krop. 
Den kan være tæt på fem meter 
lang, og omtrent halvdelen af   
længden består af den lange 
halefinne. Dens store øjne er 

godt tilpasset 
til at kunne se 
bedre i mørke. 
 Præcis hvorfor disse hajer, 
som normalt trives på dybt vand, 
altid vender tilbage til dette pla-
teau vides ikke. Det er dog tyde-
ligvis er en rensestation for dem. 
Hver dag ved daggry kommer de 
svømmende over plateauet for 
at få renset deres hud, mund og 
gæller for parasitter. 
 Vi forlader Solitude One og 
kører med vores jolle et kort 
stykke til nedstigningslin-
jen. Fordelen ved at dykke 
fra et liveaboard er, at vi 
altid er de første på banen. 
Dykkercentrene fra Malapascua 
skal bruge 30-40 minutter for at 

komme ud til Monad Shoal 
med motorbåd. 
 Når vi bryder overfladen, 
er solen endnu ikke stået 
op over horisonten. Der går 
ti minutter, før vi ser den 
første haj. Den kommer 
svømmende ind fra havet 
og fejer langs kanten af   revet. 
I alt ser vi fire forskellige hajer, 
men alle på afstand. I slut-
ningen af   dykket vil der være 
mange dykkergrupper i vandet. 
Når vi bryder overfladen, tæller 
jeg 18 både, hvilket svarer til 
omkring 100 dykkere. Der er alt 
for mange mennesker efter min 
smag og noget vi tidligere er ble-

vet fuldstændig befriet fra i løbet 
af turen. 

Tæt kontakt 
Inden vores sidste dyk ved 
Monad Shoal ville vi prøve noget 
nyt. Vi byttede det tidlige mor-
gendyk ud med et eftermiddags-
dyk, som ville finde sted efter de 
lokale dykkere var taget tilbage 

til Malapascua. 
 Når vi bryder overfladen, 
har vi hele stedet for os selv. 
Sigtbarheden er bedre, end den 
var før, og heldigvis er hajerne 
der stadig. Nu kommer de så 
tæt på, at man tydeligt kan se, 
hvordan deres store øjne udspi-
onerer os. Efter 45 minutter 
begynder vi at gå op mod de 
mere lavvandede dele. Vi stop-
per for at se en hvidtip revhaj, 
der ligger under nogle sten. 
 Da jeg vender mig om, ser 
jeg, at Pernilla bliver ved med 
at blive lidt dybere og kigger ud 
i det blå. Jeg og et par andre 
begynder at løbe tør for luft og 
må gå mod lavere dybder. Da 
jeg atter kigger ned på Pernilla, 

Rævehaj ved Monad Shoal (ovenfor); Koralrevshave 
med kopkoral, blå havstjerne og sky af anthias (til 
højre); En aften om bord på liveaboardet blev det 
tordenvejr (øverst til højre). Fra båden sad vi stille 
og nød lyden af regnen og så lynene danse hen over 
himlen; Pisk koralrejer på piskkoral (nederste højre 
indsat); Lille kutling på blød koral (venstre)
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ser jeg, at resten af   gruppen er samlet 
der. Lige foran dem svømmer en stor 
rævehaj; de har haft tæt kontakt af 
højeste grad. 
 Hajen svømmer ganske roligt frem 
og tilbage foran dem kun få meter væk. 
Jeg er desværre for langt væk og har 
for lidt luft tilbage for at kunne deltage 
i mødet. Dykkernes glæde bagefter 
kan dog ikke tages fejl af. Under sik-
kerhedsstoppet udfører Cat en form 
for undervandsdans, som får Patrick 
Swayzes optræden i Dirty Dancing til at 
virke kedelig. 
 ”Jeg havde en god fornemmelse 
der i slutningen af   dykket, jeg havde 
ikke rigtig lyst til at gå op endnu,” siger 
Pernilla, da hun er kommet vel ombord 
igen.  Hun havde bestemt en pointe; 
den følelse resulterede i et fantastisk 
møde og en fantastisk dans! 

Napantao Marine Sanctuary 
Desværre får alle gode ting en ende, og 
det samme gør denne rejse. Heldigvis 
blev det bedste gemt til sidst. De sidste 
dage tilbringes nede i Sydlige Leyte. Et 
helt fantastisk og uudnyttet område. 
Lige da vi skal ombord på vores jolle til 
vores første dyk her, hører jeg: 
 ”Hvalhaj, hvalhaj, lige under os!” 
 Der går ikke mange sekunder, før alle 
dykkerne finder sig i at snorkle i vandet 
med en ung hvalhaj. En person fra grup-
pen fridykker ned mod hvalhajen. Vandet 
er dybt blåt. Hvalhajen og dykkeren er 
smukt indrammet sammen med solens 
stråler, der brydes i vandet. Jeg værdsæt-
ter denne type møde højt; de er helt uven-
tede og på dyrenes egne præmisser. 
 Vi laver seks helt magiske dyk her-
nede. Revene er sunde og trives helt op 
til overfladen. Mængden af   fisk i vandet 

er nogle steder ufattelig. Igen er andre 
dykkere iøjnefaldende ved deres fra-
vær, noget der har været et kendetegn 
for denne tur. 
 Der er dog et dykkersted her, som 
altid vil være i mit hjerte, Napantao 
Reef ud for Panoan Island. Stedet er 
virkelig fantastisk og fanger mig på en 
måde, jeg ikke kan forklare. Jeg kan 
ikke huske, hvornår jeg sidst følte en 
sådan eufori under et dyk som dette. 
 På den yderste spids af revet er 
strømmene virkelig stærke. Jeg forsø-
ger at blive her så længe som muligt for 
at nyde det smukke rev og de tusind-
vis af gule revfisk (anthias). Mens de 
stærke strømme vælter mig rundt i 
vandet, suser tankerne gennem mit 
hoved. Jeg ønsker, at alle dykkere på et 
tidspunkt i deres liv kommer til at ople-
ve sådan et sundt og livligt rev. Efter 

et stykke tid holder jeg op med at tage 
billeder og nyder bare i stedet. 

En rejse for livet
13 dage ombord på Solitude One er slut. 
Der er skabt venskaber for livet, og fan-
tastiske oplevelser er blevet delt. Når 
jeg modellerer båden, er det med stor 
taknemmelighed, for det vi har kunnet 
opleve. Dette var virkelig en ”en af   en 
slags tur!” 

Mattias Sellin er født og opvokset i den 
nordlige del af Sverige. At være tæt på 
naturen har altid været en vigtig del af 
hans liv. Kameraet er altid i hans hæn-
der på hans eventyr. Han er en hyppig 
bidragyder til flere publikationer, og 
hans passion for havet og vilde dyr er 
noget, han deler med sin familie.

FAKTA  LIVEABOARD I FILIPPINERNE 

Geografi: Filippinerne er en øgruppe 
med mere end 7.100 øer og et samlet 
areal på cirka 300.000 km2. Der er 
over 6.000 fiskearter og 76 % af alle 
verdens koralarter her. Et perfekt 
område at besøge med levende borde. 

Befolkning: Omkring 94 millioner ind-
byggere (Wikipedia) 

Sprog: De to officielle sprog er filip-
pinsk og engelsk. 

Dykning: Det er muligt at dykke hele 
året rundt i Filippinerne. Det mest 
almindelige er såkaldt landbaseret 
dykning, men for dem, der ønsker 
at besøge flere dykkerområder, er 
liveaboarding en meget enkel og prak-
tisk måde. Trykkamre er placeret i 
Manila og Cebu City. 

Vejret: Filippinerne har to sæsoner. Den 
tørre som strækker sig fra december til 
juni. Den våde sæson fra juli til novem-
ber. Mellem juli og oktober er det tyfon-
sæson i landet. Vi var her i oktober-no-
vember og det regnede kun en dag. 

Religion: 92% kristne 

Tidszone: GMT + 7 

Elektricitet: 220 volt. Samme type 
stikkontakter som i Skandinavien. 

Valuta: Filippinsk peso (PHP) 

Forsikring: En god rejseforsikring 
anbefales til al dykning. Det kan især 
være vigtigt i tilfælde af en levende 
fødsel, da transportomkostninger til 
professionel lægehjælp kan være eks-
tra omkostningskrævende.

Redeye goby ved Romblon (ovenfor til højre); Halgerda malesso 
nøgensneglepar (øverst i midten); Phyllodismium sp. nøgen-
snegl ved Ghost Wally i Romblon (i midten); Blød koralrevshave 
med stimer af anthias og kardinalfisk (yderst til venstre)
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Tekst og foto: Kate Jonker

Cape Town
ud for       Sydafrikas forrevne naturskønne kyst

UV-fotografering 
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Cape Town er en kosmopolitisk, 
levende og moderne by. Kendt 
for sine smukke vartegn ved 
Taffelbjerget og Cape Peninsula, 
er Cape Town en populær desti-
nation for dykkere, der kommer 
for at udforske hendes farverige 
tangskove, historiske vrag og 
glitrende rev. 

Gordon’s Bay (Eastern False Bay) 
—Sommerdykning (oktober til maj) 
Gordon’s Bay, langs den østlige side af 
False Bay, kan prale af nogle af de smuk-
keste og mest varierede dykkersteder 
i Cape Town. Topografien adskiller sig 
alt efter dykkersted, og de uberørte rev 

spænder fra stejle, forrevne vægge, der 
starter ved 15m, falder lige ned til 30m, til 
mere lavvandede rev og tangskove med 
en gennemsnitlig dybde på 15m. 
 Dette er et mekka for makrofoto-
grafer med en overflod af nøgensneg-
le, edderkoppekrabber, blæksprutte, 
blæksprutte, rørfisk, små farverige 
klipfisk og stensugere. Mindre hajarter 
omfatter stribet rødhaj, slangerødhaj 
og leopardrødhaj samt skarptandet 
glathaj. Fiskestimer svæver over de 
pulserende rev, som er tæt dækket af 
havliv, farverige bløde koraller, enorme 
havvifter, fjerstjerner og anemoner. 
Der er også en række tangskove, hvor 
dykkere nogle gange kan støde på 
store rokker, glathajer og Bbrednæset 

syvgællet haj. Dykkere får ofte sel-
skab af legende og nysgerrige kappe-
pelssæler på deres dyk her. 

Simon’s Town (Western False Bay) 
—Vinterdykning (maj til september) 
Revene langs den vestlige (Simons by) 
side af False Bay består primært af 
enorme granitsten og spredte granit-
klipper omgivet af groft sand. En række 
af dykkerstederne har smukke svøm-
me-throughs at udforske. Der er dyk-
kersteder, der egner sig til både Open 
Water og Advanced dykkere. 
 På revene finder du havvifter, bløde 
koraller, svampe og fjerstjerner. Mange 
af dykkerstederne er beliggende i et 
beskyttet havområde, og fiskelivet er 

SYDAFRIKA SYDAFRIKA

Almindelige blæksprutte kigger på kameraet (ovenfor); Lille kurvstjerne på bugtet havvifte ved Sterretjies Reef i Gordon's Bay (øverst til højre)

Familie af brændende nøgengrene (ovenfor); Laksefarvet gasflamme-nøgensnegl, 
skudt med en snoot for at adskille motivet fra det pulserende rev (forrige side)
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rigt og varieret. Det er helt nor-
malt at se de mindre hajarter på 
dyk her, inklusiv stribet rødhaj, 
slangerødhaj og skarptandet 
glathaj. Makrolivet omfatter 
adskillige arter af nøgensnegle, krabber, blæk-
sprutter og blæksprutter. 

Atlanterhavskysten 
—Sommerdykning (oktober til maj) 
Atlanterhavskysten er kendt for sine enorme granit-
blokke og granitgrundfjeld dækket med hvirvelløse 
dyr og planteliv, farverige svampe, bløde koraller, 
havvifter, nøgensnegle, krabber og kurvestjerner. 
Dykkere har også mulighed for at snorkle med og 
fotografere de legende og nysgerrige sæler ved 

Duiker Island ved indgangen til Hout Bay og udfor-
ske en række vrag i og omkring Hout Bay.

Hvad skal jeg tage på 
Vandtemperaturerne er forskellige fra område til 
område, og da vandet langs Atlanterhavskysten 
bringes ind fra Antarktis af den kolde Benguela-
strøm, er vandet køligt, og temperaturen ligger 
normalt mellem 8°C og 13°C. Vandet i False Bay er 
meget varmere, og temperaturerne langs Simon’s 
Town og Gordon’s Bay kyster er i gennemsnit mel-

SYDAFRIKA SYDAFRIKA

False Bay, fotograferet mod bjerg-
kæden Hottentots Holland over 
Gordon's Bay (ovenfor); Kelp-skov 
ved Rooi Els i Gordon's Bay (til ven-
stre); Blå og gul gasflamme nøgen-
snegl, et af de mest populære 
emner i Cape Town (til højre)

http://www.xray-mag.com/ARD_IndigoScuba
http://www.Diving2000.dk
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lem 12°C og 15°C og når 19°C om sommeren. Det 
kan derfor anbefales at benytte en 7 mm våd-
dragt eller semi-tørdragt eller en 5 mm med kyl-
lingvest sammen med støvler, hætte og handsker, 
når der dykkes i dette område. 
 Hvis du imidlertid har en tørdragt og kan finde 
plads til den i bagagen, vil du være bedre stillet 
ved tage den med og samt en underdragt der er 
passende til forholdene. Hertil skal der bruges fin-
ner med åbne hæle. En dykkercomputer, lomme-
lygte og overfladebøje med rulle anbefales også 
til alle dykkere. 

Dykningen 
Det meste dykning foregår fra kysten i store gum-
mibåde, kendt som RIB’er eller Zodiacs i andre 
dele af verden, og lig dem mange danske dykkere 

også benytter. Standardproceduren er, at dykkere 
klæder om og samler deres grej på land, hvoref-
ter det læsses på båden, hvor skipperen fastgør 
det til dykkerstativer. Det er bedst at pakke dit 
kamera i en blød køletaske, da de fleste dykkero-
peratører ikke har plads til store kamerabokse, og 
de har heller ikke specielle stativer til kameraer. 
Overkommelige køletasker kan købes i de fleste af 
de større supermarkeder, når du først ankommer. 
 Når båden er klar til blive sat i vandet, tager 
dykkere dragter og støvler på og klatrer om bord. 
De fleste både sejler fra enten Simon’s Town, Hout 
Bay eller Gordon’s Bay havne. 

SYDAFRIKA

Livet på revet i Cape Town er pulserende (ovenfor); 
Dykning foregår fra store gummibåde (højre)

http://www.xray-mag.com/ARD_DiveRite
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Det er normalt at dykkerne briefes af en dykker-
guide eller skipper undervejs til dykkerstedet. Når 
alle er klar til at gå i vandet, vil skipperen lang-
somt tælle ”en, to, tre, nu!” hvorefter dykkerne 
ruller alle baglæns ned i vandet på samme tid - en 
procedure som også vil være ganske velkendt for 
danske dykkere,
 Det er bedst at rulle baglæns med kameraet 
trukket tæt til brystet. Nogle skippere rækker dig 
gerne dit kamera efter at du er gået i vandet, men 
dette kan være tricky, hvis der er strøm, eller hvis 
der er masse fotografer, der alle skal have deres 
kameraer rakt ned til dem! Dykkere kan normalt 
vælge at dykke med en dykkerguide eller i mak-
kerpar uden guide, og udforske revene i deres 
eget tempo. Dette er et velegnet arrangement for 
fotografer og mere erfarne dykkere, der ønsker at 

tage sig god tid i stedet for at skynde sig for at 
følge med dykkerguiden. 
 Ved slutningen af   dykket sætter hvert mak-
kerpar deres overfladebøjer, og dykkerbåden vil 
komme for at hente dem. Det er derfor vigtigt for 
alle dykkere at have deres egne dykkercompute-
re og bøjer med på hvert dyk. Dyk plejer at være 
begrænset af bundtid eller maksimalt 60 minutter, 
alt efter hvad der kommer først. 

SYDAFRIKA SYDAFRIKA

Skarptandet glathaj hviler på en behagelig leje af gul 
svamp (ovenfor); Juvenile doublesash sommerfu-
glefisk, en af de mest sky fisk i Cape Town (til højre); 
Slangerødhaj har sat sig rette på en havvifte (yderst 
til højre)
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Undervandsfotografering 
Undervandsfotografer bliver der 
normalt taget godt hånd om, da de 
fleste skippere og bådbesætninger 
er vant til at håndtere kameraer og 
undervandsfotograferingsudstyr. 
Jeg vil dog råde dig til at lave lidt 
hjemmearbejde på forhånd for at 
sikre, at du vælger et dykkercenter, 
der er ”fotografvenligt” og passer 
til din dykkestil. De vil ikke tillade 
dig at dykke på egen hånd, men 
mange operatører har dykkerguider 
eller undervandsfotografer, som vil 

følges med dig og hjælpe med at 
finde de væsner, du vil fotografere. 
 Da forholdene kan ændre sig fra 
den ene dag til den anden, er det 
værd at kontakte dit dykkercenter 
dagen før du dykker for at finde ud af, 
hvordan de forventer, at havforholde-
ne og sigtbarheden er. Sigtbarheden 
er meget varierende og kan variere 
fra 5m til 20m på ethvert tidspunkt 
af året. Når du er i tvivl, så tag dog 
makro, da du altid vil finde mange 
spændende makromotiver at foto-
grafere på alle dine dyk. 

Makro fotografering 
Der er mange farverige og fascine-
rende makromotiver at fotografere 
i Cape Towns næringsrige farvande. 
Makrolivet er rigeligt og utroligt 
mangfoldigt med et stort antal 
endemiske arter. 
 Undervandsfotografer vil være 
fuldt beskæftigede under hele 
dykket af de mange væsner, der 
kan findes på revene, og vil sand-
synligvis ende med at lave mere og 
mere makrofotografering, mens de 
dykker i Cape Towns frodige rev. For 

Gasflamme nøgensnegl ved Photographer's Reef i 
Simon's Town (øverst til venstre); Kronet nøgensnegl 
fotograferet ved hjælp af en lav dybdeskarphed for at fremhæve dens næsehorn (øverst i midten); Sjælden Mandela-
nøgensnegl ved Steenbras Deep i Gordon's Bay (over midten); Whipfan nøgensnegl strækker sig over en bugtet havvifte, 
når den bevæger sig til en anden gren (øverst til højre); Sjælden protea dorid ved Stone Dog i Gordon's Bay (til højre); 
Smuk blød koralnøgensnegl ved Stone Dog i Gordon's Bay (til venstre)
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nøgensneglefanatikere kan ”nudis” 
findes overalt. De varierer i størrelse 
fra blot et par millimeter til lidt over 
10 cm i længden. 
 Mest kendt er de smukke blå 
og gule gasflamme-nøgensnegle, 
blækpletnøgensnegle, Cape dorider, 
frilly-nøgensnegle, koralnøgensneg-

le, lilla damer og 
piskefan-nøgens-
negle. Der er endda 
en nøgensnegl 
kaldet Mandela-
nøgensneglen, 
som kan findes på 
nogle rev, især ved 
Steenbras Deep 
i Gordon’s Bay. 
De bedste dyk-

kersteder for nøgensnegle omfatter 
Steenbras Deep, Sterretjies, Blousteen 
og Stone Dog i Gordon’s Bay samt 
Photographer’s Reef, A-Frame og 
Roman Rock i Simon’s Town.
 Andet makroliv omfatter pibe-
fisk, edderkoppekrabber, almindelig 
blæksprutte, blæksprutte, havedder-

kopper, fladorme, jordbæranemoner, 
fjerstjerner, amfipoder, rørformede 
hydroider, kurvstjerner og finurlige 
små fisk såsom bittesmå 'smoo-
thskin scorpionfish, 'rocksuckers' 
(som ligner et hoveder uden krop), 
blennies og 'Cape triplefin' samt 
de mange farverige og nysgerrige 
arter af klipfisk. De mærkelige og 
usædvanlige grisefisk og hvid hav-
malle kan også ses på dybere rev 
som Steenbras Deep and Drop Zone i 
Gordon’s Bay samt ved Whittle Rock 
i Simon’s Town. 
 For Canon- eller Nikon-afgrøde-
sensor skydere er en 60 mm-makro 
en fantastisk mulighed og nemmere 
at bruge under lejlighedsvise stig-
ninger og dårlig sigtbarhed. Dette, 

SYDAFRIKA SYDAFRIKA

Rocksucker på havvifte, skudt med et Tokina 10 – 17 mm fiskeøje-
objektiv (øverst til venstre); Små amfipoder, der måler 2 mm, 
fotograferet med en våd dioptri til forstørrelse (øverst i midten);  
Orange gasflamme nøgensnegl, stor på 10 cm i længden (øverst til 
højre); En nysgerrig lille klipfisk undersøger revet (venstre)

Smuk rørformet hydroid, et yndet makromotiv i Cape Town
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parret med en våd dioptri, der passer 
foran din port, skulle have dig dækket til 
alt, hvad du måtte støde på på et makro-
dyk. For fuldformatkameraer vil et 100 
mm makroobjektiv være perfekt sammen 
med en våd dioptri til mindre væsner. 

Vidvinkelfotografering 
Mange af revene har en fantastisk topografi 
velegnet til vidvinkelfotografering. De fleste 
rev er dækket af farverigt havliv, anemoner, 
svampe og bløde koraller i smukke lyserø-
de, lilla, gule og orange. Orange viftekoralle 
tilføjer farvespillet på revene, en smuk kon-
trast til det grønne, tempererede vand. Rev, 
der er værd at besøge, omfatter Atlantis, 
Photographer’s Reef og Whittle Rock i 
Simon’s Town; Steenbras Deep, Sterretjies 
og Rooi Els i Gordon’s Bay; og Star Walls i 
Hout Bay. 

 Vragene i Smitswinkel-bugten i 
Simon’s Town og Hout-bugten giver dem 
med lyst til rust mulighed for at udforske 
og fotografere unikke vrag, hvoraf mange 
er dækket af farverige blødkoraller, 
svampe og anemoner. De tiltrækker også 
fiskestimer og som fremstår som skyer 
af sølvglimmer mod skrogene. 
 Der er også talrige tangskove at udfor-
ske, og disse giver bemærkelsesværdige 
vidvinkelmuligheder. Skovene er hjem-
sted for mange fiskearter, rokker, mindre 
hajer og sæler. Revene, hvorpå tangsko-
vene vokser, er dækket af livlige juvellig-
nende anemoner, søstjerner, søpindsvin, 
svampe og fjerstjerner. Der er ikke noget 
smukkere end at fotografere solens 
stråler, mens de filtrerer gennem tang-
bladene og lyser op for revet nedenfor. 
Mange af revene såsom Pyramid Rock, 

Smukke kurvestjerner ved Sterretjies Reef i Gordon's Bay (ovenfor); Undervandsfotograf 
udforsker revet (øverst til højre); Tæt fokus, vidvinkelfotografi af søanemone og rev ved 
Outer Castle, Simon's Town (til højre) 

Smuk tangskov ved A-Frame i Simon's Town
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Castle Rock og A-Frame i Simon’s 
Town og Blousten og Rooi Els i 
Gordon’s Bay giver utrolige dyk i 
kelpskoven. 
 Cape Towns rev er også per-
fekte til vidvinkel makro eller tæt 
fokus vidvinkelfotografering, da 
de livlige rev, farverige havvifter, 

kurvstjerner, anemoner og revle-
vende fisk samt større nøgens-
negle udgør smukke forgrunds-
motiver med den barske topogra-
fi og baggrund af grønt vand. 

Sydafrikansk pelssæler 
En tur til Cape Town ville ikke være 
komplet uden en snorkel eller 
et dyk med Cape pelssælerne. 
De er legende og nysgerrige og 
meget sjove at fotografere. De 
bedste dykkersteder at se disse 
”havets hvalpe” er Partridge Point 

i Simon’s Town og Duiker 
Island i Hout Bay. Sæler er 
der rigeligt af i Cape Town, 
og det er ikke usædvanligt 
at få sæler til at vælte ned 
og inspicere dig på nogen 
af   dykkerstederne i Simon’s 
Town, Gordon’s Bay eller 
Hout Bay. 

Blå- og mako-hajer 
Dyk ”ind i det blå” for at se de blå 
hajer og makoer er meget spæn-
dende. Dykkerbådene tager dyk-

kere ud til kanten af   den varme 
Agulhas-strøm, omkring 20 sømil 
fra Cape Point. Dette varmere 

vand har en tendens til at være 
klarere og blåere, hvilket giver 
en vidunderlig blå kulisse til de 

hajer, man kan støde på derude.
 Vidvinkelspidser Mit ynd-
lingsobjektiv til vidvinkel i Cape 

SYDAFRIKA SYDAFRIKA

Gasflamme nøgensnegl på blonde falsk koral i Rooi Els, fotograferet 
ved hjælp af vidvinkel makro-teknikken (ovenfor); Blåhaj, foto-
graferet i det varme vand 20 sømil fra Cape Point (øverst til højre); 
Snoende motiver såsom koralnøgensneglen (nederst til højre), 
kronet nøgensnegl (til højre), Cape dorid på lyserød svamp (yderst 
til højre), flæsenøgensnegl, et stort eksemplar, der måler 10 cm i 
længden (nederst yderst til højre), og dværg havhare, en af de mere 
skæve væsner, der kan findes på revene (til venstre), skaber en sort 
baggrund og stor kontrast til et foto.
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Town er mit Tokina 10-17 mm 
fiskeøje bag en minikuppelport, 
som giver mig mulighed for at 
skifte mellem vidvinkel og tæt 
fokus vidvinkel eller vidvinkel 
makro; eller bag en stor kuppel-
port til både vidvinkel- og halv-og-
halvt skud på samme dyk. Med 
vidvinkel er det bedst at bruge 

det, du er vant 
til, og det, der er 

nemmest for dig at rejse med. 

Anbefalet tilbehør 
• Et fokuslys anbefales kraftigt 

for at hjælpe med fokuseringen, 
da de dybere rev nogle gange 
kan være mørke, især om vinte-
ren, når der er skydække. 

• Snoots er også meget sjovt og 
kan hjælpe med at isolere dine 
motiver fra de meget travle og 
pulserende rev og virkelig få 
dem til at ”poppe”! 

• En pointer eller muck stick 
er også nyttig til at holde dig 
fast på revet, hvis der er bøl-
geforhold. 

• Våde dioptrier til makrofotogra-
fering er også nyttige til at hjæl-
pe med at forstørre dine motiver, 
da nogle af krypterne kan være 
mindre end 1 cm lange.

 
Kompaktkamerabrugere har 
den luksus at tilføje en våd 
dioptri eller vidvinkel våd linse 
til deres huse og få det bedste 
fra begge verdener på ethvert 

dyk! Efter 
at have 
rejst til mange destinationer 
over hele kloden, ser jeg altid 
frem til at dykke i Cape Town. 
Med dykning året rundt – uan-
set om det er tangskove, rev 
eller vrag, lavvandet eller dybt, 
vidvinkel eller makro – er der 
noget for enhver smag i dette 
smukke undervandsparadis! ■ 

Kate Jonker er undervandsfoto-
graf og dykkerskribent, under-
vandsfotografinstruktør, dyk-
kerguide og dykkerbådsskipper 
i Sydafrika. Information om dyk-
ning og undervandsfotografering 
i Cape Town findes på hendes 
hjemmeside: katejonker.com.

SYDAFRIKA SYDAFRIKA

MED URET FRA ØVERST VENSTRE: Revene i Cape Town 
byder på et væld af motiver; Forsnoet orange køllet 
nøgensnegl (indsat til venstre); Fiskestimer hænger 
over revene; Sjælden grisefisk ved Whittle Rock, 
Simon's Town; Nysgerrig speckled klipfish poserer for 
kameraet; Cape triplefin på Cow and Calf dykkersted i 
Gordon's Bay (til ventre)

http://www.katejonker.com/
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Øbiogeografi En primer på

— Betydningen af øer, rev, nedlagte olieplatforme, 
vindmølleparker, vrag og kunstige rev  

for arters udbredelse

Tekst og foto: Peter Symes

PETER SYMES

Hvilket betydning har skibsvrag, 
vindmølleparker, kunstige rev og 
andre strukturer på havbunden 
for udbredelse af dyre og plante-
liv i havet? 

Øbiogeo...vafferno’ed!? Hvilket rad-
brækkeligt udtryk og sammensurium 
af begreber vil nogen måske tænke. 
Ifølge Den Store Danske Encyklopædi 
er ”Øbiogeografi, biogeografisk disci-
plin, der analyserer antallet af dyre- og 
plantearter på øer eller ølignende are-
aler, fx i søer, på bjerge eller i isolerede 
skovområder.” I denne forbindelse skal 

ølignende arealer forstås ikke blot som 
rigtige øer – et mindre område af land 
der er omgivet af vand på alle sider – 
men afgrænsede arealer der udgår et 
væsentligt andet miljø end de omgi-
vende arealer. Det kunne f.eks. være 
isolerede stenrev omgivet af større 
områder med sandbund, eller vrag for 
den sags skyld. Det, der i nærværende 
dykkermæssige sammenhæng betyder 
noget, er den fysiske tilstedeværelse 
af væsentlige genstande på en ellers 
karakterløs havbund som kan være 
levested eller endog facilitere udbre-
delse og migration af arter. I en større 
betragtning indgår det selvfølgelig også 

at mange menneskeskabte strukturer, 
der ender på havbunden, kan forurene 
– såsom skibe, der forliser med store 
mængder brændstof ombord eller lastet 
med miljøskadelige produkter, eller kon-
strueret med materialer, der kan være 
giftige for livet i havet. Det er også der-
for der er behov for en grundig rengøring 
af udtjente fartøjer som man agter at 
sænke for at blive til kunstige rev. Men 
den side af sagen er et større emne vi 
kan tage op ved anden lejlighed.
 En struktur på havbunden, såsom 
et skibsvrag, giver ikke kun ly for fisk 
og andet liv i havet, men udgør i mange 
tilfælde også et fysisk substrat, hvorpå 

fastsiddende organismer, såsom koral-
ler og tang, kan fæstne sig. På denne 
måde kan strukturen blive et levested i 
sig selv, og som sådan måske endda et 
betydningsfuldt et. 
 Lad os nu forestille os at vi har to 
sammenlignelige skibsvrag, hvoraf det 
ene er placeret i et forskelligartet områ-
de med masser af koraller eller andre 
naturlige strukturer, mens det andet er 
placeret på en gold sandet eller mudret 
havbund. I sidstnævnte tilfælde kan 
denne kunstige struktur blive et leve-
sted for en række skabninger, som ikke 
ville overleve på den almindelige bund. 
Sådan et vrag udgør en virtuel ø midt i 

en gold vidde. Og det er her, konceptet 
øbiogeografi kommer ind. 
 Omdrejningspunktet for denne viden-
skabelige disciplin er artsrigdommen i 
isolerede naturlige samfund. Oprindeligt 
blev dette forskningsfelt udviklet til at 
studere biodiversiteten på faktiske øer, 
men den teoretiske ramme blev hur-
tigt udvidet til begrebet øer i en mere 
generaliseret forstand – såsom en oase 
midt i en ørken, pletter af moser i midt 
på landbrugsjord eller vidder af græsa-
realer omgivet af motorveje eller urbani-
sering. Med andre ord, i øbiogeografisk 
forstand er en ”ø” ethvert område med 
passende habitat omgivet af en flade af 

 PETER SYMES
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Siri platformen er placeret i 

den danske del af Nordsøen 
omkring 220 km fra kysten

uegnet habitat – en definition, 
der også klart passer til et skibs-
vrag, der ligger i sandet område. 
Fremover og inden for rammerne 
af denne artikel vil udtrykket 
ø henvise til dette bredere teo-
retiske begreb frem for kun at 
beskrive faktiske øer.

Forbindelse og veje 
Ud over at være levesteder, kan 
øer også spille en vigtig rolle i 
at lette migrationen eller spred-
ningen af arter ved at give indi-
vider på farten mulighed for et 
pit-stop eller søge ly undervejs. 
Arter som har gavn heraf kan 
enten være deciderede migre-
rende arter, som bevæger sig fra 
sted til sted ved egen fremdrift 
– f. eks. trækfugle – eller fast-
boende arter, der formerer sig 
gennem spredning af æg, larver, 
pollen, frø osv. Hvor øer er pla-
ceret tæt nok sammen, kan de 
udgøre det, der kaldes en habi-
tatkorridor, som er en vej eller 
et netværk, langs hvilke arter 
kan migrere på tværs af vidder, 
som ellers ville være umulige 
eller uoverkommeligt svære at 
krydse. En sådan immigration 
er naturligvis i høj grad afhæn-
gig af en øs afstand til kilden af 
koloniserende arter. Øer, der er 
mere isolerede, er mindre tilbø-
jelige til at modtage immigranter 
end øer, der er mindre isolerede, 
og dermed også tilbøjelige til at 
huse færre arter. Dette er kendt 
som afstandseffekten. 

Antal arter 
Hvor mange arter kan leve på en 
ø? Dette afhænger af en række 

faktorer relateret til både iso-
lation og størrelse af øen. Det 
afhænger herudover af den rela-
tive balance mel-
lem immigration 
og udryddelse. 
Større øer har 
desuden en 
tendens til at 
kunne opret-
holde et højere 
antal arter og 
individer. 
 Arter kan 
aktivt søge 
mod større øer 
på grund af 
deres større 
ressourcer og 
flere tilgængelige 
nicher og større øer kan akku-
mulere flere arter tilfældigt, 
alene i kraft af at de er større. 
Større habitatstørrelse reducerer 
også sandsynligheden for arters 
udryddelse som følge af tilfældi-
ge begivenheder. 
 Mindre øer er på den anden 

side mere modtagelige for 
udsving og forstyrrelser i deres 
miljø. For eksempel kan epidemi-

ske sygdomme let-
tere udslette en hel 
population på en 
lille ø. Befolkninger 
på mindre isolere-
de øer er mindre 
tilbøjelige til at 
uddø, fordi indivi-
der fra kildebefolk-
ningen og andre 
øer kan immigrere 
og genopbygge 
øbefolkningen, før 
den bliver lokalt 
udryddet. Dette 
er kendt som red-

ningseffekten.  
 Litteraturen i forhold mel-
lem arter og områder er ikke 
enstemmig, men de fleste plot 
af dette forhold viser tydeligt en 
ligevægtsmekanisme, der regu-
lerer antallet af arter, der er til 
stede på øerne.

Rekolonisering og  
artssammensætning
I stabile samfund er bestandene 
af de beboende arter generelt i 
nogenlunde balance, opretholdt 
af tæthedsafhængige feed-
back-effekter som illustreret af 
kurverne, men hvad sker der, 
hvis denne ligevægt forstyrres? 
Springer systemet bare tilbage 
til hvor det var? I en nu klassisk 
undersøgelse blev insektfau-
naen på en lille mangrove-ø i 
Florida Keys optalt. Alt dyreliv 
blev fjernet ved at lægge et 
dæksel over holmen og pumpe 
et eller andet giftigt stof ind, 
som dræbte alt dyrelivet, mens 
planter efterlod uskadte
 Derefter blev øerne obser-
veret for at se, hvor hurtigt de 
blev genkoloniseret. Når en 
steady state var opnået, havde 
øen nogenlunde det samme 
antal arter til stede som før de 
blev forgiftet. Interessant nok 
var sammensætningen af arter 
dog anderledes. Tilsyneladende 

I øbiogeografisk forstand kan skibsvrag udgøre en ø. Læg mærke 
til, hvordan propellen og roret på vraget af Island er blevet et sub-

strat for blødkoraller, såsom dødmandshånd (Alcyonium digitatums) 
som sønellike (Metridium senile) M. senile klæber til klipper, kamp-

esten, menneskeskabte strukturer, småsten og skaller. Den ynder 
steder, hvor strømmen er stærk, hvor den kan fange små organis-
mer, der flyder forbi. Mindre former findes også langs kysten, hvor 

de findes under sten, under udhæng og på skyggefulde steder.

 PETER SYMES

 PETER SYMES

DONG ENERGY A/S

Hvor øer er placeret 
tæt nok sammen, 
kan de udgøre det, 
der kaldes en habi-

tatkorridor, som er en 
vej eller et netværk, 

langs hvilke arter 
kan migrere på tværs 
af vidder, som ellers 
ville være umulige 

eller uoverkommeligt 
svære at krydse.
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Ligevægtsteori om artsrigdom på øer. 
 
Immigrationsraten falder, efterhånden som flere arter 
når øen fra en fastlandskilde, fordi færre migranter vil 
tilhøre nye arter. Men udryddelsesraten stiger, efter-
hånden som immigrationsraten falder, fordi efterhånden 
som øen bliver mere fyldt med arter, øges konkurren-
ceintensiteten, og der er mindre økologisk plads tilbage 
til nye arter. Ligevægten mellem de modsat rettede pro-
cesser ligger ved krydsningen af kurverne (S). 

Antal arter af krybdyr og padder 
plottet mod øareal på logaritmiske 
skalaer for vestindiske øer. Den 
tætte tilpasning til den lige linje 
med en hældning på omkring 0,25 
betyder, at antallet af arter stiger 
omkring en fjerdedel så hurtigt 
som øarealet. Ligevægtsteorier 
om mangfoldighed forudsiger, at 
antallet af arter bør stige regelmæs-
sigt med øarealet, alt andet lige.

Forudsigelig ændring af ligevægtsantallet af arter med 
skiftende størrelse på øen og afstand til kontinental 
kilde for immigranter. Immigrationsraterne vil være 
højere på nærliggende øer, hvilket vil hæve immigra-
tionskurven og skubbe ligevægten mod højre (S3). 
Ligevægtstallet vil også stige på store øer, men af 
andre årsager: udryddelseskurven er sænket, fordi 
øen kan rumme flere arter. Immigrationsraterne er 
lave til fjerne øer. Immigrationskurven er dermed 
nedtrykt og ligevægten forskydes til venstre (S1). 
Ligevægtsværdien falder også for små øer, fordi pladsen 
er mere begrænset, og udryddelsesraterne er højere.
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specificerede forholdene på øen 
ikke, hvilke særlige arter der 
skulle leve der, men var i grove 
træk bestemmende for antallet 
af arter, der kunne leve der. 
 Fortsat overvågning viste 
også, at mens antallet af arter, 
der levede på øen, forblev det 
samme, ændrede artssammen-
sætningen sig løbende, efter-
hånden som nye arter ankom, og 
gamle uddøde lokalt. Efterhånden 
som ligevægten nærmede sig, 
havde nye arter stigende vanske-
ligheder med at få fodfæste, da 
succesrige kolonister tilranede 
sig plads og ressourcer, hvilket 
forhindrede andre i at slå sig 
ned. Ved ligevægt kunne ingen 
nye arter tilføjes, medmindre de 
gamle forsvandt. 

Kunstige rev er ikke en 
erstatning for naturlige rev 
Nylige undersøgelser af forskel-

lige skibsvrag i Storbritannien og 
Det Røde Hav har vist, at disse 
kunstige rev ofte skaber nye og 
anderledes habitater end natur-
lige rev. I 2004 blev den tidligere 
Royal Navy-fregat HMS Scylla 
sænket ud for Cornwalls kyst, 

Storbritannien, for at blive et kun-
stigt rev. Fra begyndelsen blev 
vraget nøje overvåget af forske-
re, der observerede, hvordan det 
marine liv interagerede med det.  
 Ifølge Dr. Keith Hiscock, fra 
Marine Biological Association i 
Plymouth, som udførte største-
delen af observationerne, var der 
nogle overraskelser. De første to 
år observeredes en massiv kolo-
nisering af søpindsvin – en art 
som normalt findes under kam-
pesten tæt på kysten. Så ankom 
læbefisk som spiste søpindsvi-
nene. En koral som forekom på 
et nærliggende naturligt rev kun 
30 meter fra vraget tog tre år før 
det spredte sig til vraget, men 
når de først var etableret på vra-
get, spredte de sig fantastisk og 
uventet hurtigt. 
 Viftekoraller på vraget vokse-
de også overraskende hurtigt, 
fortalte Hiscock til BBC News. 

”Horns Rev ligger i et  
ekstremt hårdt miljø med 

stærk bølgevirkning, 
hvilket for eksempel bety-

der, at tangskove sam-
men med de små fisk, 

der lever i dem, ikke kan 
etablere sig. Vi forventer 
derfor, at de positive rev-
effekter vil være endnu 

større i en park, der ligger 
for eksempel i det mere 
beskyttede Kattegat.”

—Claus Stenberg, Biolog

Scylla Reef blev skabt den 27. marts 2004, da den tidligere Royal Navy-fregat HMS Scylla blev sænket på 
havbunden i Whitsand Bay, sydøst for Cornwall, ved hjælp af en række kontrollerede eksplosioner. Revet er 
siden blevet et fokus punkt for havbiologisk forskning , et levested, der bliver mere og mere rigt på liv og et unik 
dykkermål for rekreative dykkere.
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På Horns Rev byggede det danske energiselskab Elsam (nu DONG Energy) den første havvindmøllepark i 
Nordsøen. Der blev installeret i alt 80 Vestas V80-2,0 MW enheder, der var i stand til at producere 160 MW.

Det var ellers den gængse 
opfattelse, at de blot voksede 
omkring en centimeter om året, 
men nogle var vokset 40 cm på 
få år, forklarede han. 

Vindmølleparker 
For omkring tyve år siden blev den 
første store havvindmøllepark i 
verden med 80 møller opført på 
Horns Rev (også kendt som Horns 
Reef), som er et lavvandet områ-
de i den østlige del af Nordsøen, 
omkring 15 km fra Danmarks 
vestligste punkt.
 I dette område, som for det 
meste er mindre end 20 meter 
dybt, er antallet af fiskearter ste-
get siden opførelsen af vindmøl-
leparken, viser en undersøgelse 
offentliggjort i 2012 af DTU Aqua, 
Statens Institut for Akvatiske 
Ressourcer. Møllerne ved Horns 
Rev hviler på fundamenter, der er 
drevet dybt ned i havbunden og 
er beskyttet af en rand af omgi-
vende kampesten, som forhin-

drer strømme i at erodere basen. 
Undersøgelsen tyder på, at disse 
stenstrukturer også fungerer 
som kunstige rev, der giver for-
bedrede betingelser for fisk, med 
en rigelig forsyning af mad og 
husly fra strømmen og tiltrækker 
fisk som en stenet havbund.  
 Som sådan har møllerne skabt 
levesteder for en række nye arter 

i området. ”Arter som læbefisk, 
ålekvabbe og stenbider, der 
ligesom revmiljøer har etableret 
sig på de nye rev i området – jo 
tættere vi kom på hvert mølle-
fundament, jo flere arter fandt 
vi,” skrev biolog Claus Stenberg, i 
et nyhedsbrev fra DTU.

Olieboreplatforme 
Når gas- eller olieplatforme har 
udtjent deres oprindelige formål, 
skal de fjernes. Denne proces 
kaldes platformsdekommissi-
onering og kan udføres på fire 
forskellige måder: total fjernelse, 
delvis fjernelse, væltning og 
efterladt på plads. Fjernelse af 
riggene kan være ødelæggende 
for beboere og nærliggende liv i 
havet og processen kan medføre 
forureningsproblemer, så en sta-
dig mere gængs fremgangsmåde 
er at efterlade en del af eller hele 
platformsstrukturen på stedet.
 Ved at klippe toppen af riggen 
af og efterlade den høje stålkap-

pe og støtteben, kan man bibe-
holde, hvad der i mange tilfælde 
allerede er blevet til et blom-
strende levested for livet i havet 
og samtidig kan olieselskaberne 
spare mange penge på deres 
nedlukningsforpligtelser. 

Rigs-to-Reefs 
Denne proces er blevet kendt 
under det populære navn ”Rigs-
to-Reefs”. Da det skal bemær-
kes, at da olieplatforme inde-
holder giftige materialer og ofte 
er omgivet af forurenet affald, 
er deres fuldstændige fjernel-
se berettiget i nogle tilfælde. 
Forskning tyder imidlertid på, at 
fiskebestandene omkring plat-
formene generelt er sunde, sta-
bile og reproducerer sig godt. 
 I deres rapport fra 2011, 
”Rigs-to-reefs: Will the deep sea 
benefit from artificial habitat?” 
(”Rigs-to-reefs: Vil dybhavet 
drage fordel af kunstige habita-
ter?”) påpegede forfatterne, at 

”... nedlagte rigge kunne øge den 
biologiske produktivitet, forbedre 
den økologiske netværksstruktur 
og lette bevarelse/genopretning 
af dybhavsbenthos (f.eks. koldt-
vandskoraller) ved at begrænse 

adgangen til fisketrawlere.” 
 Foreløbige undersøgelser tyder 
på, at nedlagte platforme på 
lavt vand også kan hjælpe med 
at genopbygge faldende fiske-
bestande. Omvendt indbefatter 

Potentielt 
kritisk link
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PETER SYMES

Skibsvrag udgør ”øer” på 
havbunden, der både i sig 
selv er habitater samtidig 

med at de udgør et net-
værk af habitatkorridorer, 

gennem hvilke arter 
kan udbrede sig, eller 

migrere. Isolerede øer er 
mindre tilbøjelige til at 
modtage immigranter, 

og hvor der er få øer 
eller langt imellem 

dem kan de udgøre 
kritiske led i det sam-

lede netværk.

Størrelse betyder noget. På Rockall, som er en lille og isoleret ø der ligger 
udsat for elementerns rasen i Nordatlanten, kan små bestande af havfu-
gle knap nok klynge sig fast. Alligevel udgør det et levested for mange 
arter – også under overfladen.

"Scylla efterligner  
ikke stenrev. Du kan 

ikke sige: 'Åh for pokker, 
vi har fjernet så mange 

kammuslinger gen-
nem stenrevene, at vi 

har ødelagt dem; lad os 
lægge endnu en fregat 

ned som erstatning.’  
Nej, det er en anden  

slags habitat.”
—Dr Keith Hiscock, Marine 

Biological Association  
i Plymouth
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potentielle negative påvirkninger 
fysisk skade på eksisterende 
bentiske habitater inden for ”drå-
bezonen”, uønskede ændringer 
i marine fødenet, lettelse af 
spredningen af invasive arter og 
frigivelse af forurenende stoffer, 
når rigge korroderer. 
 De kombinerede økologiske 
og økonomiske fordele ved at 
vedligeholde dele af nedluk-
ningsriggene in situ har anspo-
ret mange stater, især i USA, til 
at lovgive sagen. I Texas pålagde 
Artificial Reef Act af 1989 Texas 
Parks and Wildlife Department 
at fremme og forbedre poten-
tialet for kunstige rev ud for 
Texas. For at opfylde dette for-
mål udviklede afdelingen Texas 
Artificial Reef Plan, som blev 
vedtaget af Parks and Wildlife 

Commission i 1990. I Californien 
blev en lignende lov underskre-
vet af den daværende guvernør, 
Arnold Schwarzenegger. 

Naturlige øer 
Disse teorier og 
modeller har også 
brede anvendelser 
i forvaltningen af 
dyrelivsressourcer, 
herunder beskytte-
de havområder og 
nationalparker. For 
at disse reserver 
skal blive succes-
fulde, gælder de 
samme princip-
per. Beskyttede 
områder skal både 
være store nok 
til at opretholde 

forskellige populationer og et 
tilstrækkeligt antal arter og pla-
ceres, hvor de kan tjene som et 
reservoir for migration. 

ØKOLOGI

Kort over amerikanske olie- gasplatforme i den Mexicanske Golf (ovenfor); Konstruktion af kunstigt rev ved 
hjælp af betonblokke (nedenfor)
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ØKOLOGINYT
Af Peter Symes

Hvorfor får delfiner ikke trykfaldssyge?

WILLY VOLK / FLICKR / CC BY-NC-SA 2.0

WILLY VOLK / FLICKR / CC BY-NC-SA 2.0

ØKOLOGINYT

Det lader til at delfiner 
undgår trykfaldssyge ved 
at nedsætte deres puls.

Havpattedyr er selvfølgeligt 
ikke hævet over de fysiske 
love eller processer, der fører 
til bobledannelse i væv efter 
dekompression. Det var engang 
den fremherskende opfattelse, 
at dykkende havpattedyr var 

immune over for trykfaldssyge, 
men strandede hvaler har vist 
sig at have gasbobler i deres 
væv – et tegn på rykfaldssyge. 
Under alle omstændigheder, 
hvordan nogle havpattedyr 
og skildpadder er istand til at 
dykke så dybt og så længe,   
som de gør, har undret forsker-
ne i meget lang tid.

I 2018 opdagede forskere ved 
Woods Hole Oceanographic 
Institution (WHOI), at en vigtig 
forskel, der adskiller havpatte-
dyr fra andre pattedyr, inklusive 
mennesker, er den usædvanlige 
struktur af lungerne hos hvaler, 
delfiner og marsvin (og muligvis 
andre dykkende hvirveldyr), hvil-
ket danner to separate regioner i 
lungerne under dybhavstryk.

Når pattedyr dykker til store dyb-
der muliggør deres brystkasse at 
deres lunger kan komprimere.

Bruskforstærkninger hjælper 
også med til at holde luftvejene 
åbne således at der ikke dannes 
lukkede gaslommer samtidig 
med at luften opbevares i rum 
hvor der ikke udveksles gas når 
når lungeparenkym (depotvæv) 
kollapser i dybden. Forskere 
har antaget, at denne passive 
kompression var havpattedyrs 
vigtigste tilpasning for at undgå 
optagelse for meget nitrogen i 
dybden og derigennem undgå 
trykfaldssyge. Omfanget af 
kompression af bronkierne hos 
forskellige arter er dog stadig 
genstand for debat.

Ved at studere CT-scanninger fore-
taget i et trykkammer opdagede 
forskerne, at havpattedyrs lun-
gearkitektur dannede to regioner: 
den ene luftfyldt og den anden 
kollapset – og at blod hovedsa-
geligt strømmede gennem den 
kollapsede del af lungerne.

Denne mekanisme muliggør at 
en mængde ilt og kuldioxid kan 
udveksles med dyrets blodba-
ne, samtidig med at den mini-
merer eller forhindrer udveks-
lingen af   nitrogen.

En nyere undersøgelse – fra 
november 2020 – indikerer 
desuden, at delfiner yderlige-
re kan reducere risikoen for 
trykfaldssyge ved at redu-
cere deres hjertefrekvens. 
Pattedyrene lader til at være i 
stand til at tilpasse deres puls 
til typen af dyk, de vil foretage. 

Den såkaldte ”dykker-refleks” som 
formodes at være en refleks, er 

hos delfiner mere end det og for-
mentlig en aktiv reaktion.
 Dyrene kan med andre ord 
bestemme, i hvilket omfang de 
ændrer pulsen under et dyk. 
Hvad der ikke står klart er, hvor-
vidt der er tale om er en bevidst 
handling.    
 
KILDER: FRONTIERS IN PHYSIOLOGY, WOODS 

HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION, 

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B

Den såkaldte "dive respons" er 
ikke blot en refleks hos delf-

iner, men en aktiv reaktion.
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ØKOLOGINYT
Af Peter Symes

Hvalhajer spiser også grønt
Udover at nedsvælge enor-
me mundfulde krill (små 
rejelignende krebsdyr), viser 
det sig at hvalhajer også ind-
tager enorme portioner tang.

Australske havforskere har 
opdaget, at den massive hvalhaj 
også er planteæder, hvilket gør 
hajen officielt til den største 
omnivor (altædende dyr).
 Da opbygning af   en meget stor 
krop fordrer en tilgængelig og rige-
lig fødekilde, kan plantebaseret 
diæt udgøre en energimæssig 
udfordring for større dyr, med-
mindre de er i stand til at fordøje 
denne fødekilde i fornøden grad.
 Mens tidligere undersøgelser 
har fundet tang i hvalhajers 

maver, er af udlægningerne af en 
ny undersøgelse foretaget af et 
forskerhold, ledet af biologen Alex 
Wyatt fra Tokyos universitet, at 
tang faktisk udgør en grundlæg-
gende del af hvalhajers kost.
 En nærmere analyse af blod- 
og vævsprøver udtaget fra mere 
end et dusin hvalhajer indikerer at 
de har en temmelig alsidig kost, 
der inkluderer planter og alger.
 Forskerne fandt blandt andet 
ud af, at hvalhajvæv var rigt på 
specifikke fedtsyrer og andre 
forbindelser, som forekommer 
i relativt høje koncentrationer 
i Sargassum tang – som er en 
type brun tang, der brækker af 
og flyder på vandoverfladen af 
revet ved Ningaloo.
 Resultaterne var noget over-

raskende, da deres væv ikke har 
en fedtsyre eller stabil isotop-
signatur, som man ville forvente 
fra et krill-ædende dyr.
 Selvom prøver af indsamlet 
hvalhaj viste, at hvalhajer fak-
tisk spiste krill, indikerede vævs 
analyserne, at de ikke metaboli-
serede meget af det.
 I stedet tyder fedtsyreprofi-
lerne i hvalhajernes kropsvæv, 
fæces og potentielle byttedyr 
på, at de flydende makroalger, 
Sargassum, og dens tilhørende 
epibioner er en væsentlig føde-
kilde. En epibiont er en organis-
me, der lever på overfladen af   
en anden levende organisme. 
En epibiont er per definition 
harmløs for sin vært.  KILDER: 

ECOLOGICAL MONOGRAPHS, ECOLOGY

RUSS SOUKOREFF / FLICKR / CC BY-NC 2.0

 Makroalger som Sargassum-tang er en vigtig del af hvalhajers kost.
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Tekst og foto: Anders Etander 

Eventyrlysten lurer og lokker... 
På Utö ventede et uudforsket 
hulesystem nede i mørket, da ”In 
Water Under Land” havde det pri-
vilegium at dykke på en lokallit-
et, der havde ligget urørt i 150 år. 

Vores rejse gennem livet er fantastisk, 
og det er mærkeligt, hvordan én ting 
kan føre til en anden. Jeg og mine nær-
meste dykkervenner havde lige siden vi 
tog vores første uddannelse i minedyk-
ning snakket om, at der var miner på 
Utö i Stockholms skærgård. Vi vidste, 
at der var nogen, der havde været der 
og dykket i slutningen af   1990’erne, 
men ikke meget mere end det. Vi ville 
så gerne nå dertil; tiltrukket af dykning 
i miner som vi var og især når den, som 
i dette tilfælde også er uudforsket. Men 
vi vidste ikke, hvordan og i hvilken ende 
vi skulle starte. 
 I forbindelse med en rundvisning i 
Sala Sølvmine i begyndelsen af   2019 
kom Martin Fregelius og Filippa Ek 
i kontakt med en repræsentant for 
Øhavsfonden, som ejer og administre-
rer store dele af Utö, herunder minerne. 
Det ene førte til det andet, og vi fik til 
opgave af Øhavsfonden at få tilladelse 
til at foretage efterforskning af Utö 
miner. Planlægningen kunne begynde.

Unikke mineraler starten  
på minen 
Grundfjeldet på denne ø i Stockholms 
skærgård indeholder en lang række 
mineraler. Mere end 70 sten og mine-
raler er blevet opdaget og opkaldt efter 

fund på øen, litium er nok det mest 
kendte. Et andet er det meget sjældne 
mineral holmqvistit, som kun er fundet 
på Madagaskar og især på Utö. Ved 
arkæologiske udgravninger på Gotland 
blev der fundet spor af holmqvistit i 

rester dateret til 1100-tallet. Det er 
blandt andet dette fund der lægges til 
grund når det hævdes, at der er beviser 
for, at der har været minedrift på Utö 
siden da. Minedrift på Utö omtales før-
ste gang på skrit i 1544. 

 I løbet af 1600-tallet blev minedrif-
ten udvidet betydeligt, og flere nye 
mineskakter blev åbnet, blandt andet 
Finngruvan og Långgruvan. Udvindingen 
fortsatte derefter under forskellige 
ejeres ansvar, helt frem til 1878, hvor 

TECH TECH 

Utö Mine
– En 150 år gammel mine i Sverige

Dykker ved døren til den 
lille blindgydetunnel på 
50m dybde, i Nyköping-
minen på Utö  i Sverige.
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driften blev nedlagt. Den anvendte bryd-
ningsmetode var fugning, hvormed man  
tænder et bål på klippen og derefter slår 
det, der er blevet porøst, af. Ved afbræn-
ding af et læs brænde blev der normalt 
frigivet omkring 500 kilo stenmasse. 
Sortkrudt er også blevet brugt i minen, 
men kun i lille skala. Malmen fra Utö er 
rig på jern som udgør op til 85%. Til sam-
menligning indeholder malmen fra f.eks. 
Kiruna omkring 45%. 
 Utös miner kan betragtes som åbne 
miner med skakte der går lige ned i jor-
den, og det centrale område består af 
ti forskellige miner. I dag er de alle fyldt 
med regn og smeltevand, tilstrømnin-
gen af   grundvand er og har altid været 
lille på Utö. Alle dybdemarkeringer på 
kortene er baseret på minens målte 
punkt, og vandoverfladen starter i 

dag cirka 10 meter under dette punkt. 
Nyköpingsgruvan leverede, som nav-
net indikerer, sin malm til fordel for 
Nyköping. Denne mine kaldes også 
Storgruvan og er den største og dybeste 
på Utö med sine 215 meter. Længst mod 
nord er Långgruvan, som er cirka 60 
meter dyb og opkaldt efter dens udse-
ende. Dernæst kommer Finngruvan, 
150 meter dyb, hvis malm blev sendt 
til Finland for at blive bearbejdet. Under 
jorden mellem Nyköpingsgruvan og 
Långgruvan ligger Stjernheims skakt, 
130 meter dybt.

Eventyret begynder 
I sommeren 2019 begyndte vi at dykke 
gennem efterforskningsgruppen ”In 
Water Under Land”. Gruppen består 
af Martin Fregelius, Filippa Ek, Linus 

Malmgren og 
Anders Etander, 
alle rebre-
ather-dykkere 
med erfaring med 
miner. Efter et 
par ture til Utö til 
rekognoscering og 
planlægning, læs-
sede vi alt udsty-
ret på en pickup, 
som med hjælp fra 
Utö Sjötransport 
blev kørt ud til øen. 
 Sikkerheds-
planlægningen var 
en udfordring; vi vidste, at dybderne 
ville blive store med lang dekompres-
sion til følge. Derfor gennemførte vi 
dykkene i sensommeren, hvor tem-

peraturen i overfladen var så høj som 
muligt. Fra seks meter og derover var 
det behagelige 19° C, ellers var tem-
peraturen konstant 5° C i alle miner. Vi 

TECH TECH 

Martin Fregelius inspicerer et lager af udborede træstammer, som blev klargjort til brug som pumperør i Ribbings-minen. 
Disse fandtes på en dybde af 57m (øverst til venstre); Stigen, der sidder på væggen i Nyköping-minen. Dyk kerne var i 
en dybde på omkring 25m, hvilket svarer til 190m over bunden af minen, da den var aktiv (øverst til højre).

Dykkere i overfladen over en af minerne på 
Utö, under det årvågne opsyn fra ekspedi-

tionens overfladestøttemedlemmer.

Naturskønne omgivelser ved en af minerne på Utö
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oprettede også kommunikation fra 15 
meters dybde til overfladen ved hjælp 
af skrivetavler. Herudover medbragte vi 
masser af ilt, både til at have i vandet 
og på land. En ansvarlig dykkerleder 
var desuden altid på land for overflade-
støtte og eventuel kontakt for hjælp. 
 Det første dyk var en oplevelse på 
mange måder. Martin og jeg sprang ud 
i det uden at vide, hvad der ventede 
os. Sigtbarheden i det varme overfla-
devand var som forventet en smule 
uklart fra sommerens liv, men i dybden 
var der omkring 15 meters sigtbarhed. 
Nøgne vægge førte ned i dybet under 
os, da vi langsomt gik ned. Det primæ-
re formål var at finde linjerne fra de 
dyk i 1990’erne og følge dem for at se, 
hvor meget der allerede var dykket på. 
Derefter svømmede vi omkring i brud-

det først på 40 meter, derefter 30, 20 
og efterfulgt af en sidste omgang på 
10 meter. 

Spor efter minearbejdere
På vej ned stødte vi på de første rester 
fra tiden hvor minen var i drift: En kraf-
tig stige, der var fastgjort til den nøgne 
bjergside med ru lænker. Siderne på sti-
gen var lavet af bjælker og mellem disse 
slidte trin af træ, hvor man tydeligt 
kunne se, hvordan arbejdernes skridt 
havde slidt dem hule over årene. 
 Stigen var 15 meter lang og bestod 
af to sammenbyggede enheder. Rebene 
efterladt fra de tidligere dyk blev også 
fundet ved stigen og vi fulgte dem ned til 
et plateau på 50 meter, hvor de sluttede. 
Her fandt vi en lille blind gang, der tidlige-
re havde været spærret af en solid dør, 

men nu lå på plateauet. Inde i korridoren 
var der rester af flere tønder, hvilket tyde-
de på, at der havde været en form for 
lagerplads (måske til sortkrudt?). 
 Vores ture rundt i skakten på de 
forudbestemte dybder gav ikke meget, 
kun nøgne vægge bortset fra stigerne. 
Men sigtbarheden blev stærkt forbed-
ret. Efter vi passerede et fem meter 
tykt lag med en hvid tåge, var vandet 
på 40 meter krystalklart! 
 Det næste hold i vandet, Linus 
Malmgren og Filippa Ek, lavede nogen-
lunde samme dykkerprofil som os, men 
da de brød overfladen, var det første, de 
spurgte os, ”Så du påskrifterne?” Over 
døren i 50 meters dybde havde man fun-
det mindst tre indgraverede initialer og 
et årstal, 1875. Vi har så sammen med 
hjemstavsforeningen på Utö kunnet 

TECH TECH

Inskriptioner over en dør blev lavet af minearbejdere i 1875. Bogstaverne "CAB" kan ses i midten af billedet (øverst til venstre); En tømmerstøtte 
efterladt op ad væggen blev fundet på 74 m i Stjernheims skakt, placeret mellem Nyköping Mine og Långgruvan (Long Mine) (øverst til højre).

Rør på 74m i Stjernheims skakt. Disse blev 
sandsynligvis brugt til at rense vand, som 

blev pumpet op fra sedimentation.

Linus Malmgren poserer foran en af 
væggene, der er rejst i et rum med stor højde, 
sandsynligvis for at kontrollere luftstrømmen 
i minen, der ligger på dybde af 74m.
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identificere en af   personerne bag 
initialerne, ”CAB”. Han hed Carl 
August Björkman, der arbejdede 
som minearbejder på Utö siden 
1863. I 1875 boede han på Utö 
med sin kone Emma Kristina 
Westerlund og deres to børn, 
Augusta Kristina og Karl Hjalmar.

At dykke hvor  
tiden har stået stille 
Under de næste par dyk fortsat-
te vi ind på 50 meter plateauet 
til Stjernheims skakt og ned til 
en afsats på 74 meter dybde. 
Det er præcis på niveau med 
den vandsænkning, der blev 
foretaget i minen i forbindelse 
med prøveboringer i 1950’erne. 
Det betyder, at vi er lige på kan-

ten af, hvor tiden har stået stille 
siden slutningen af   1800-tallet 
– en enorm følelse! 
 Vi fandt flere stiger, rækværk 
og nogle trækonstruktioner. På 
74 meter stødte vi på et par 
store trævægge, der spærrede 
to høje og store rum, fire meter 
brede og næsten ti meter høje. 
Under et efterfølgende dyk var vi 
i stand til at komme om på den 
anden side af væggene. De var 
sandsynligvis blevet sat op for 
til at begrænse træk af kold luft 
i minen og forhindre forfrysnin-
ger i vintermånederne. 
 Den sidste weekend lavede 
vi det dybeste dyk den sommer, 
ned til bunden af   Spensminen. 
Ifølge kortene ville bunden ligge 

i en målt dybde på omkring 90 
meter, hvilket vil sige en vand-
dybde på 80 meter. 
 Da vi vendte om var vi dog 
på 94 meter hvor sigtbarhe-
den var næsten nul, så vi var 
nok tæt på minens bund. Man 
skulle tro, at bunden af   disse 
åbne brud ville være fyldt med 
affald smidt ned i årenes løb, 
men nej. Der er masser af væl-
tede træer og plantemateriale, 
men overraskende lidt skrald. Vi 
fandt dog en af   de så berygtede 
biler på øen, nede i bunden af   
Spensgruvan. 
 I sommeren 2020 var det tid 
til andet års udforskninger. Til at 
hjælpe os havde vi udvidet ”In 
Water Under Land” gruppen med 

Malmgren placerer en småkage ved et kryds for at vise vej ud, på en vanddybde på 74m i Stjernheims skakt.

https://dykcen.dk
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fire dykkere; Jonas og Victor 
Enevold, Jimmy Sandström 
og Christer Hesslin. I løbet af 
den tre uger lange ekspedition 
gennemførte vi i alt 14 dyk, 
og vi har nu afsøgt alle miner-
ne i området ned til knap 100 
meters vanddybde. Det er også 
lykkedes at forbinde alle miner-
ne med vand. 

Pumpeanlægget  
blev fundet 
En af de større udfordringer 
med minedrift er at fjerne ind-
strømmende grundvand og for 
åbne miner som dem på Utö 
også nedbør. I gamle skrifter om 
Utö har vi fundet notater om, 
at næsten halvdelen af   dagen 
gik med at pumpe indstrømmet 

vand op, før minearbejderne 
kunne begynde at bryde. 
 I begyndelsen af   1800-tal-
let blev der derfor investeret i 
et pumpeanlæg, drevet af en 
dampmaskine på Utö. De fun-
gerede som de lænsepumper, 
der var på datidens sejlskibe og 
arbejder med en pumpestang, 
der skaber undertryk og løfter 
vandet nedenunder. 
 Under et af dykkene det før-
ste år fandt vi, stablet op ad en 
væg i 55 meters dybde, seks 
udborede træstammer, forarbej-
det til sådan en pumpeinstalla-
tion. I Finngruvan fandt vi i år 

selve pumpeanlægget, stadig 
fastgjort til klippevæggen. 
Pumperne står der stadigvæk, 
med flere monteret i serie. I en 
af   dem er en pumpestang stadig 
på plads. 
 Det har været fantastisk 
at udforske disse miner og 
dykke steder, hvor ingen har 
været, siden minen blev luk-
ket for næsten 150 år siden. 
Inskriptionerne og identifikati-
onen af   Carl August Björkman 
samt stigerne med de slidte trin, 
som sad 200 meter over bun-
den, giver mig et link tilbage til 
en svunden tid. En tid med hårdt 

arbejde og vanskelige forhold 
men samtidig minearbejdere, 
der nok med stolthed hamrede 
deres initialer ind for eftertiden 
at se. 
 Vi er blevet rigtig godt mod-
taget på Utö af dem, der bor der, 
og vi har forsøgt at dele vores 
erfaringer og opdagelser. I 2021 

planlægger minemuseet på 
øen at inkludere nogle af vores 
billeder i deres permanente 
udstilling. Vi har også tænkt os 
at lave en ny ekspedition. Nede 
på 110 meters dybde, skal der 
ifølge kortene, findes en afsats. 
Nysgerrigheden efter hvad der 
kan findes der er stor. 

TECH TECH

En af bilerne, som var berygtet på øen, blev fundet i bunden af 
Spensgruvan, 85m under overfladen (ovenfor); Samlingen mellem to 
pumperør i det dampdrevne pumpeanlæg fundet i Finngruvan (Finn Mine) 
omkring 60 m (højre)
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At holde varmen under et dyk 
er ikke bare et spørgsmål om 
komfort, men også ydeevne og 
dekompression. Beskyttelse mod 
afkøling kan ydes af en række pas-
sive såsom isolerende klæder og 
aktive systemer. Aktive systemer 
skal dog bruges med særlig forsig-
tighed, da de markant kan påvirke 
udvekslingen af gasser og føre til 
højere dekompressionsrisiko.

Dykkere som er varme under 
nedstigning og på bunden men 
afkølede under opstigning eller 
stop vil være udsat for et øget 
dekompressionsstress. Omvendt vil 
dykkere, der er kølige eller kolde under 
nedstignings- og bundfaser men til 
gengæld er varme under opstignings 
og dekompressions-stop, opleve et 
lavere dekompressionsstress. Disse 
forhold må man som dykker være 
meget opmærksom på, for selvom ens 
dykkercomputer er i stand til at måle 
vandtemperaturer, så kan instrumentet 
ikke registrere eller kompensere for om 
man er varm eller kold.
 Dykning finder sted under 
temperaturforhold, der spænder 
fra tropiske have til polare 
områder. Men mens fysisk komfort, 
koncentrationsevne og evne til at yde 

en vis præstation ofte betragtes som 
de væsentligste prioriteter, kan vævs- 
eller kropstemperatur også spille en 
kritisk rolle i forhold til dekompression. 
For den kan enten øge eller mindske 
nettodekompressionsspændingen 
afhængigt af påvirkningens timing, 
retning og størrelse.

US Navy test 
Den bedste demonstration af hvor-
dan det forholder sig blev leveret af en 
undersøgelse af 73 mandlige U.S. Navy-
dykkere (alder:37±6 år; body mass index: 
27,6±3,1 kg·m2), som gennemførte i alt 
484 dyk under kontrollerede forhold i et 
test anlæg med trykkammer.1 

 Under denne undersøgelse, der fandt 

sted i et såkaldt vådt kammer, foretog 
forsøgspersonerne dyk til en simuleret 
dybde på 37 m mens de udførte fysi-
ske øvelser med en betydelig intensitet 
der var cirka syv gange højere end hvile 
niveau (syv metaboliske ækvivalenter 
[MET]). Den dybeste fase af dykkene 
blev efterfulgt af en lang dekompres-
sion (87 minutter) for at imødegå, at 

man fik en for lav frekvens af dekom-
pressionssyge (DCS) ud af undersø-
gelsen. Vandtemperaturen blev holdt 
konstant i to faser - nedstigning/bund 
og opstigning/stop.

Dekompressionsrisiko  
De fastsatte temperaturer var hen-
holdsvis 36°C, hvilket var beskrevet 

DYKKERMEDICIN
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som ”Varmt”, og 27°C, hvilket 
blev omtalt som ”Koldt”. Hvad 
undersøgelsen kom frem til, var 
at den største dekompressi-
onsrisiko var knyttet til varme 
under nedstigning og ophold på 
bund, hvilket letter optagelse af 
inert gas i vævene, efterfulgt af 
koldere forhold under opstigning 
og stop, hvilket resulterede i 
en nedsat afgasning. Den lave-
ste dekompressionsrisiko blev 
registeret under forhold der var 
kolde under nedstigning og på 
bunden hvilket medførte nedsat 
optagelse af gas men til gen-
gæld varme under opstigning og 
stop, hvilket fremmer elimine-

ring af optaget gas, også beteg-
net som afgasning. 

Stor effekt 
Det mest overraskende resultat 
af undersøgelsen var imidler-
tid hvor betydelig effekten var. 
”Varm-Kold”-kombinationen der 
havde en bundtid på 30 minut-
ter resulterede i DCS i 22% af 
tilfældene, mens ”Kold-Varm”-
kombinationen, der tilmed 
havde opnåede en forlænget 
bundtid på 70 minutter, blot 
resulterede i DCS i 0,1% af tilfæl-
dene. Mens dekompressionsfa-
sen af disse studiedyk var lang 
i sammenligning med typiske 

profiler fra rigtige dyk, illustrerer 
undersøgelsen meget klart, at 
krops- eller vævstemperatur kan 
have en dramatisk indvirkning 
på dekompression. I lyset heraf 
kan det dårligt understreges 
nok hvor vigtigt det er for dykke-
re at have en rimelig forståelse 
af termisk fysiologi og stress.   
 Termisk stress er et udtryk der 
beskriver temperatur ændringer 
der er store nok til at udgøre ube-
hag, påvirke fysiologi eller sågar 
forårsag død i organismer.

Varmeudveksling 
Der er fire primære mekanismer 
der har betydning for varme-

udveksling når man dykker; 
Stråling, ledning, fordampning 
og konvektion.
 Stråling repræsenterer den 
elektromagnetiske energi, der 
udstråler fra ethvert objekt til 
et hvilket som helst køligere 
objekt adskilt af rummet (luft 
eller vakuum) for eksempel når 
vi føler varmen fra en radiator. 
Ledning repræsenterer varme-
strømmen mellem objekter i 
direkte fysisk kontakt. Isolering 
repræsenterer det omvendte af 
ledning, det vil sige modstanden 
mod varmestrøm. Fordampning 
repræsenterer den varmeener-
gi, der bruges til at omdanne 

flydende vand til damp som for 
eksempel fordampning af sved 
på huden, hvilket tjener til at 
afkøle kroppen når man har det 
for varmt. Konvektion repræsen-
terer varmestrømmen gennem 
cirkulerende strømme i væske 
eller gas.  
 De fleste dykkere er primært 
optaget af at undgå at fryse – 
altså at minimere varmetabet 
– men det er ikke et problem der 
er forbeholdt koldvandsdykkere. 
Selv i tropiske farvande kan man 
blive udsat for betydelig kulde-
stress hvis man er eksponeret 
længe nok. 

Varmetab i vand 
Den primære årsag til varmetab 
i vand er ledning. Vandets var-
mekapacitet (densitet x specifik 
varme) er over 3500 gange stør-
re end lufts, hvilket resulterer i 
et varmetab der er 20-27 gange 
større i vand end i luft. Selvom 
”koldt” kan synes at være en 
misvisende, eller sågar ekstrem, 
betegnelse for vand der har en 

temperatur på 28°C resulterer 
længere eksponering til sådanne 
vand temperaturer ikke desto 
mindre i betragtelig termisk 
stress for en ubeskyttet dykker, 
hvis gennemsnitlige hudtempe-
ratur normalt er omkring 32°C. 
 
Ledningstab
Beskyttelse mod tab af varme 
via ledning opnås gennem 
forbedret isolering. Den opti-
male beskyttelse eller bedste 
isolering ydes af et vakuum, et 
princip som man benytter sig 
af i termoflasker, og dernæst et 
luftrum. Men at opretholde et 
ensartet eller lige tykt lag af luft 
i f.eks. en tørdragt er svært da 
gassen vil søge til de højest lig-
gende punkter i en dragt hvilket 
efterlade et tyndere lag med rin-
gere isolation andetsteds.
  Tab af varme via stråling 
er derimod relativt ubetydelig 
indenfor dykning. Visse våddrag-
ter og tørdragter er forsynet med 
et varme reflekterende lag på 
indersiden men effekten heraf 

DYKKERMEDICIN DYKKERMEDICIN
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er sandsynligvis ret begrænset i 
den større sammenhæng.
 Tab af varme via fordampning 
fra huden, altså perspiration, er 
heller ikke et problem i miljøer 
med høj relativ fugtighed. Hvis 
man dykker uden dragt eller 
i våddragt er man allerede så 
våd som man kan blive og i en 
tørdragt vil der hurtigt opnås en 
luftfugtighed på 100%.  
 Varmetab via konvektion 
afhænger i høj grad af dragtty-
pe. I tørdragter er konvektion et 

mindre problem mens våddrag-
ter begrænser det i rimelig grad, 
såfremt designet og pasformen 
effektivt minimerer vandcirkula-
tionen. Varmetabet i en våddragt 
med dårlig pasform kan derimod 
være betydeligt.

Ubeskyttet nedsænkning 
i koldt vand
Selv den begrænsede beskyt-
telse der ydes af en våddragt 
med dårlig pasform eller ringe 
tørdragt vil dog til en vis grad 
moderere termisk stress for de 
fleste dykkere. Men neddykning 
i vand uden nogen beskyttende 
dragt eller ekstreme ekspediti-
onsdyk kan forårsage betydelig 
stress. Af den grund bør man 
have kendskab til effekten af 
ekstreme påvirkninger.  
 Nedsænkning i koldt vand 
af en ubeskyttet person kan 
beskrives som et kontinuum af 
fire faser. 

Kuldechok 
Den første er karakteriseret 
ved den indledende neddyk-
ningsreaktion eller ”kuldechok”, 
der udvikler sig i de første to 
minutter. I denne fase stiger 
pulsen, respirationsfrekvensen 
og blodtrykket hurtigt, mens 
blodgennemstrømningen i hjer-
nen falder, da hyperventilation 
reducerer kuldioxidniveauet i blo-
det. Effekten af kuldechok øges 
dramatisk, når man nedsænkes i 
vand med temperatur under 15°C 
uden nogen beskyttelse.  

Svømmefejl 
Den anden fase af ubeskyttet 
neddykning er karakteriseret af 
en hurtig nedkøling af muskler 
som medfører en lammende 
svækkelse. Det er denne fase, 
hvor der er størst risiko for ube-
skyttede svømmere, hvis ikke 
de besidder tilstrækkelig med 
opdrift til at holde mund og næse 
oven vande. Også i dette tilfælde 

vil våd- og tørdragte yde beskyt-
telse, med mindre dragterne er 
helt uegnede til formålet.

Indtræden af   hypotermi 
Den tredje fase beskrives som 
langvarig neddykning, hvor-
under hypotermi har mulighed 
for at udvikle sig. Hypotermi 
(græsk hypo-, under og ther-
mia, varme) er underafkøling 
af kroppen hvorunder tempe-
raturen i kropskernen falder til 
under 35°C. 
 Der kan være meget store 
variationer i hvordan hypotermi 
kan udvikle sig idet det afhæn-
ger af hvor varmt dykkeren er 
klædt på, kropsmasse, overflade 
i forhold til volumen, mængde af 
subkutant fedt, som yder passiv 

isolering, mængden af musku-
latur, der er i stand til at generere 
varme gennem kulderystelser, 
samt vandtemperatur.
 Kernetemperaturen holdes 
normalt på 37±1°C. Mild hypo-
termi er defineret som en ker-
netemperatur på 35-32°C. Selv 
beskedne dragter kan forsinke 
udviklingen af hypotermi i læn-
gere perioder med eksponering. 
 I de fleste tilfælde hvor dyk-
kere, kommer op fra et dyk og 
føler sig kolde og måske tilmed 
ligefrem ryster af kulde, er det 
dog usandsynligt, at de har 
opnået tilstrækkelig kerneafkø-
ling til at opfylde definitionen af 
hypotermi. Når det så er sagt, 
kan alvorligt ubehag og svæk-
kelse skyldes langvarig kulde-

stress selv uden et markant 
kernetemperaturfald.

Kritisk fase 
Den fjerde fase beskriver den kri-
tiske periode, hvor et offer bliver 
reddet efter en neddykning hvor-
under vedkommende har været 
udsat for en betragtelig kuldepå-
virkning. En kombination af hånd-
teringsstress, tab af hydrostatisk 
tryk fra at blive taget op af van-
det og den øgede påvirkning af 
kredsløbet der deraf følger, kan 
resultere i et såkaldt ”circum-re-
scue collaps”. Dette er pludseligt 
kollaps af det arterielle blodtryk 
umiddelbart før, under eller kort 
efter redning fra et hypertermisk 
miljø, hvilket i værste tilfælde kan 
være dødeligt.

DYKKERMEDICIN DYKKERMEDICIN

 Selv i tropiske 
farvande kan man 

blive udsat for betydelig 
kuldestress hvis man er 
eksponeret længe nok.
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 Den nedsatte hjertefunkti-
on forbundet med høj moderat 
(32-28°C) eller alvorlig (<28°C) 
hypotermi er mere tilbøjelige 
til at være forbundet med kol-
laps. Det er derfor afgørende, at 
patientens vitale funktioner nøje 
overvåges under hele rednings-
proceduren, da fysiologisk kol-
laps pludseligt kan forekomme. 
Dette vil dog kun forekomme 
under de værste forhold. 
Et fald i kernetemperaturen 
(”afterdrop”) kan også følge 
afslutningen af koldt dyk.6  
 Selvom afterdrop som regel 
ikke er et problem, er det dog vig-
tigt at være opmærksom på, at 

en person med nedsat kernetem-
peratur kan ende i en forværret 
tilstand som følge af afterdrop.  I 
et typisk dykkerscenarie er det 
dog ret usandsynligt. 

Termisk beskyttelse til 
koldtvandsdykning 
Passiv isolering kan leveres af 
våddragter eller tørdragter. Dog 
komprimeres neopren under tryk 
hvilket reducerer isolationsevnen 
og ændrer pasformen. Aktiv isole-
ring udgøres for eksempel af elek-
trisk opvarmede beklædningsgen-
stande eller varmtvandsdragter. 
 Ved dykning i tørdragt er der 
som regel tre lag, der bidrager til 

varme isolation. Det inderste lag 
sørger for at  transportere fugt 
væk fra kroppen, når du sveder. 
Ved at skabe en afstand mellem 
fugt og hud reduceres fordamp-
ningen og dermed det tilhørende 
tab af varme. Det kan man ikke 
opretholde inde i en lukket tør-
dragt hvor der hurtigt opstår høj 
relativ fugtighed. I stedet ledes 
fugt væk fra huden for undgå at 
den køler huden af.  
 Derudover skal inderlaget også 
give dig noget varme, når du ikke 
bevæger dig. Det mellemste lag 
udgør den primære isolering, hvil-
ket minimerer det varmetab ved 
ledning. Det yderste lag, der er 

også er et slidlag, reducerer var-
metab ved konvektion. 
 Tørdragter kan være lavet 
af en række tynde membran-
materialer, standard neopren 
eller knust neopren som er pro-
duceret under større tryk end 
standard neopren. Isoleringen 
fra skaldragter yder for det mest 
en stabil, men dog beskeden 
termisk beskyttelse. Som det er 
tilfældet med våddragter, redu-
ceres neopren tørdragters evne 
til at isolere med et stigende 
vandtryk. ”Knust” neopren yder 
en generelt større og mere ens-
artet isolering i hele det typiske 
dykkerområde. 

Indespærret gas 
I en tørdragt er det underdragten 
og mængden af gas i dragten 
der yder den største isolation. 
I den anledning er der udviklet 
beklædnings materialer, såsom 
syntetiske fibre, der indeholder 
eller indfanger store mængder 
af luft samtidig med at de er 
meget lette.
 Det kan dog være problema-
tisk hvis disse materialer let 
komprimeres under tryk og såle-
des mister isolationsevnen hvis 
man benytter dem til dykning.  
Thinsulate er det materiale som 
har vundet størst udbredelse til 
brug i underdragter indenfor de 
seneste årtier, men materialet 
har nogle begrænsninger og for-
mår ikke helt at løse behovet for 
isolation. Man har derfor forsøgt 
at udvikle materialer der er stive-
re for at begrænse kompressio-
nen og dermed isolationsevnen.  
En sådan indsats har været 
rettet mod at imprægnere under-

dragter med aerogel som er en 
meget porøs silicamatrix med lav 
densitet og ekstremt lav varme-
ledningsevne. Bestræbelserne 
går ud på at indlejre aerogelen 
i strukturen af andre materia-
ler for derigennem at håndtere 
aerogels relative skrøbelighed og 
ufleksibelhed.

Gavn af argon er tvivlsom 
Argon var i en årrække populært 

som dragtgas men brugen heraf 
er stort set gået af mode. I teori-
en skulle argons 30% lavere var-
meledningsevne i forhold til luft 
give en 48% forbedring af drag-
ten isolationsevne (henholdsvis 
1,92 vs. 1,30 clo). 
 Flere studier har dog ikke 
fundet noget fordele ved brug 
af argon som dragt gas. I for-
hold til luft har man ikke kunne 
konstatere nogen forbedring af 
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hudtemperatur, kernetemperatur 
eller opfattet termisk komfort
 Det er sandsynligt, at det 
omgivende vandtryk får gasbob-
len til at vandre til det højeste 
punkt af dragten i stedet for at 
gassen danner et stabilt græn-
selag rundt om hele kroppen
 Et andet praktisk problem ved 
brug af argon er, at der kræves 
betydelige mængder for fuldt ud 
at skylle luft ud af en dragt. Dette 
kan være et problem for den bud-
getbevidste dykker. 

Begrænset anvendelighed 
At kombinere argon med en 
underbeklædning, der beva-
rer gaskanalerne, kan give en 
vis forbedring, men fordelene 
ved brug af argon vil nok være 
begrænset til lange ekspediti-
onsdyk, hvor selv små margi-
ner i termisk beskyttelse spiller 
en rolle. For de fleste dykkere 
vil der dog være meget større 
fordele ved brug af materialer 
med større isolationsevne og 
bedre design. 

Opvarmede dragte 
På markedet findes der nu et 
større udvalg af elektrisk opvar-
mede underdragte eller veste til 
både våddragter og tørdragter. 
Disse systemer er batteridrevne 
og kommer med et væld af ind-
stillinger og zoner der kan ind-
stilles individuelt. Selvom disse 
systemer medfører en væsent-
lig bedre komfort har de også 
potentialet til at øge dekom-
pressionsstress ved at fremme 
optagelsen af inert gas, når de 
bruges under nedstignings-/
bundfasen af et dyk. 
 En reduktion i varmeprodukti-
onen, eller endnu værre, et total 
nedbrud af systemet senere i 
dykket vil kunne frembringe den 
”Varm-Kold”-situation, der viste 
sig øge dekompressionsstresset 
på så dramatisk vis i U.S. Navy-
undersøgelsen. 
 Man kan nedsætte denne 
risiko ved at være disciplineret 
i brugen af sådanne aktive var-
mesystemer. For eksempel ved 
kun at tænde for dem i slutnin-
gen af bundfasen. 

Forbehold
Der er legitime bekymringer med 
denne tilgang. Nedsat koncen-
tration og fysisk ydeevne kan 
skyldes utilstrækkelig termisk 
beskyttelse. Spørgsmålet om, 
hvorvidt systemet vil aktiveres 
korrekt, når det er nødvendigt, 
kan være stressende. Endelig 
kan det være, at sen aktivering 
ikke vil være tilstrækkelig til at 
give tilstrækkelig komfort og for-
bedre dekompressionsresultatet. 
 Et kompromis kunne være, 
såfremt man har et system, 

der kan indstilles til flere var-
meniveauer, at holde det på 
den laveste indstilling under 
nedstignings- og bundfasen for 
derefter skrue op for ydelsen 
umiddelbart før opstigning. Om 
dette risikomoment skal tillæg-
ges større betydning end den 
forøgede komfort og hvorvidt 
disse enheder er forenelige med 
dekompressionssikkerhed efter-
står at blive afklaret.

Lidt research 
Mens der ikke foreligger megen 
data om dekompressionsfare for-
bundet med elektrisk opvarmede 
beklædningsgenstande, er der en 
hel del litteratur, der omhandler 
lignende problemer med varmt-
vandsdragter. 
 I disse dragter, som primært 
bruges indenfor erhvervsdyk-
ning, pumpes varmt vand ind i 

en våddragt, som fordeler vandet 
rundt om dykkerens krop, før 
ledes ud i det omgivende hav. En 
ekstra fordel ved disse systemer 
ved dybe dyk er at det opvarme-
de vand kan passere gennem en 
varmeveksler der opvarmer den 
gas som dykkeren indånder. 
 Sammenlignet med passiv iso-
lering har man kunne konstatere 
at brug af varmtvandsdragter 
er forbundet med en øget risiko 
for DCS. En sekundær bekymring 
er, at den aktive opvarmning af 
huden effektivt neutraliserer de 
kuldereceptorer, der primært fin-
des i huden. Dette kan muligvis 
hæmme den fysiologiske reakti-
on på respiratorisk afkøling.3 Det 
er derfor tænkeligt, at en dykker 
ikke ville være opmærksom på 
kernetemperaturfald hvis hud-
temperaturen er opretholdt på 
normalt niveau. 

Overvågning af termisk 
status og dekompressi-
onsstress 
Termisk stress bestemmes af 
den anvendte termiske beskyt-
telse, dykkerens kondition og 
fysiske aktivitet. Det afspejles 
ikke af vandtemperaturen, som 
er den eneste termiske måling, 
der registreres af eksisterende 
dykkercomputere. Nuværende 
dekompressionsalgoritmer 
indregner heller ikke termisk 
status, selvom denne faktor kan 
påvirke dekompressionssikker-
heden væsentligt. 
 Mens overvågning i realtid 
en dag vil muliggøre justering af 
dynamisk dekompressionsalgorit-
me, er den bedste beskyttelse for 
nuværende dykkere en grundig 
vurdering af farerne og veloverve-
jet beslutningstagning, der favori-
serer sikkerheden, selvom det er 

DYKKERMEDICIN DYKKERMEDICIN



SPORTSDYKKEREN NR. 2 · DECEMBER 2022 SPORTSDYKKEREN NR. 2 · DECEMBER 2022118 119

på bekostning af komfort. 
 Bestræbelser på at undgå at 
være varm i perioder med opta-
gelse af inert gas og kold i peri-
oder med eliminering af inert 
gas bør være et minimumsmål. 
At forblive køligt under ned-/
bundfasen og noget varmere 
under op-/stopfasen er optimalt, 
så længe opvarmningen ikke 
opnås ved den fysiske indsats, 
der også kan fremme bobledan-
nelse. Det er god praksis at øge 
dekompressionssikkerhedsbuf-
ferne til termiske forhold, der er 
mindre end optimale.  

Neal W. Pollock, Ph.D., er tid-
ligere forskningsdirektør ved 
Divers Alert Network og forsk-
ningsmedarbejder ved Center 
for Hyperbaric Medicine and 
Environmental Physiology, 
Duke University Medical Center, 

Durham, North Carolina, USA. 
For indeværende er Dr Pollock  
Research Chair in Hyperbaric 
and Diving Medicine ved Laval 
University, Quebec.
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Teknisk dykning og dykning med 
trimix er områder inden for dyk-
ning, der ofte afføder. Her følger en 
forklaring på, hvad de forskellige 
udtryk står for, og hvad kurserne 
går ud på. For dem, der ikke ved 
det, er trimix en speciel gas, der 
giver dig mulighed for at dykke 
dybere end med luft og nitrox. 

Teknisk dykning 
Når du dykker på en sådan måde, at 
du ikke har mulighed for foretage en 
direkte opstigning til overfladen under, 
beskæftiger du dig med teknisk dyk-
ning. Eksempler på teknisk dykning er 
hule-/minedykning, penetrering af vrag 
eller når du dykker på dybder eller tider 
der kræver dekompressionsstop eller på 
andre måde får et 'tag" over dig der for-
hindrer en direkte opstigning.
 Hvorfor give sig i kast med at dykke 
teknisk eller dybt med trimix? Der er 
ikke noget enkelt eller oplagt svar, men 
der er to grunde, som de fleste af mine 
elever angiver som grunde til at tage et 
kursus i teknisk dykning. 

1. Du ønsker at kunne blive længere 
nede på dykket og nå dykkersteder, 
der er dybere, end du tidligere har 
kunnet dykke til. Dette uden at øge 
risici ved dykning, da denne form for 
træning giver væsentlig større viden 
og erfaring i at håndtere problemer 
under dykning sammenlignet med 
sportsdykning. 

2. Videreuddannelse og opkvalificering. 
Det gælder ofte dykkere og instruk-
tører, som har dykket længe og 
gerne vil blive bedre dykkere, lære 
noget nyt og sikkert dykke dybere. 

Forskel på teknisk dykning  
og dykning med trimix 
Er der nogen forskel på at være teknisk 
dykker og trimix dykker? Ja det er! 

 Du kan dykke med trimix uden at 
være teknisk dykker. Kurset du tager 
for at lære at dykke med trimix uden 
at blive teknisk dykker kaldes ofte 
for Recreational Trimix, altså trimix 
dykning for sportsdykkere. Denne 
type kurser henvender sig til dem, 
der ønsker at undgå dybderus på 
større dybder, for eksempel instruk-
tører, der har ansvaret for elever eller 

UV-fotografer, der skal lave mange 
justeringer for at få det længe ventede 
billede. Det kan også være, at nogle 
dykkere er mere følsomme over for dyb 
rus og derfor gerne vil være mere sikre 
under vandet og huske mere af dykket. 
 Recreational Trimix Diver som kurset 
typisk kaldes udbydes nu hos en læn-
gere række uddannelsesorganisationer. 
Dybdegrænsen for disse uddannelser 

UDDANNELSE UDDANNELSE

Trimix
Kunne det være noget for dig?

At kunne dele gassen i en van-
skelig situation kræver øvelse. 

Ved gasøvelser er der altid 
en instruktør forberedt til at 

kunne donere gas, hvis elev-
erne har problemer. 

ANDERS JEGEROS
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 UDDANNELSE UDDANNELSE

Teknikken med at lukke flaskeventiler øves på land de første par gange og et stort antal gange under vandet. Det 
er meget vigtigt, at en teknisk dykker har fuld kontrol over sin gasforsyning og hurtigt kan løse problemer,

Træning i at bruge en lead line og lægge en lead line starter som regel allerede på land i en såkaldt tørøvelse.

er normalt maksimalt 40 meter. 
 En teknisk uddannelse indeholder 
som regel også dykning med trimix for 
at kunne dykke dybere. Der er dog und-
tagelser, såsom ”Advanced nitrox”, hvor 
man ikke lærer at dykke dybere, men 
derimod lærer at dykke med dekom-
pression og dermed kan dykke forbi 
de direkte opstigningsgrænser og lave 
længere dyk. Du lærer også at forkorte 
påkrævede dekompressionstop ved at 
indånde en anden gas, for eksempel 
nitrox 50 eller ren ilt, såkaldt accelereret 
idekompression.

Så hvad er en teknisk dykker? 
Man kan ganske enkelt sige, at en tek-
nisk dykker er en dykker, der bestået et 
dykkerkursus, hvor han/hun har lært og 
mestret den internationale standard, som 
alle tekniske dykkere bruger. Den stan-

dard har ikke noget navn, men er mere 
som en uskreven praksis, der består af 
flere dele/regler, for eksempel hvordan 
et stykke udstyr skal konfigureres (den 
standard blev udviklet af William Hogarth 
i 80-90’erne og kaldes Hogarthian gear 
konfiguration). 
 Herudover er der standarder for gas-
valg, kommunikation, dykkerteknikker 
og frem for alt for nødprocedurer. En vig-
tig standard er holddykning, hvor alle i 
et team har forskellige ansvarsområder 
under dykket. Teamdykning involverer 
normalt to til fire personer, der dykker 
i en gruppe, i modsætning til den klas-
siske pardykning. Alt sammen for at 
mindske risiciene ved denne type dyk-
ning, som ellers ville have en meget høj 
risikofaktor. 
 Du kan sammenligne standarden 
med at køre bil for at forstå, hvordan 

det fungerer. I en bil er gaspedalen 
yderst til højre, og bremsen er til ven-
stre for den. Det betyder, at alle med 
kørekort kan køre en hvilken som helst 
bil. For i nødstilfælde er der ikke tid til 
at lede efter bremsepedalen, så den er 
altid på samme sted! 
 Så kan det være forskelligt, hvor 
knappen til radioen sidder, men alt, 
hvad der kan redde dit eller andres 
liv, er på standardpladser og funge-
rer på samme måde. Man trykker for 
eksempel altid på bremsepedalen for 
at stoppe en bil, man løfter den ikke for 
at stoppe bilen på nogle bilmodeller, 
men manøvren skal ligge i den såkald-
te muskelhukommelse. Det betyder, at 
du ikke skal tænke på handlingen, den 
kommer automatisk. 
 Det samme gælder teknisk dykning. 
I en situation hvor du fx har brug for 

gas fra din partner, ved du altid hvor 
din partner har åndegas til dig, nemlig 
samme sted som du har din! Har du 
ingen gas i lungerne, når du får gas fra 
din partner og skal bruge renseknap-
pen, er den samme sted og fungerer på 
samme måde som på dit eget andet 
trin, hvilket igen betyder, at gasdeling 
virker selv om du ikke kan se noget. 
Det er også lige meget hvilket regula-
tormærke, der anvendes, så længe det 
sidder samme sted som på alle andre 
tekniske dykkere og at funktionen og 
brugsmåden er den samme. 
 Det får ofte tekniske dykkere til at 
se bekymrede på sportsdykkere, som 
for eksempel kan have deres octopus 
fastgjort på mange forskellige måder 
og forskellige steder, hvilket vil tage 
tid og øge risikoen i en nødsituation. 
Forskellen mellem tekniske dykkere og 

sportsdykkere er, at tekniske dykkere 
øver næsten alle trinene, indtil de sid-
der i muskelhukommelsen. Det betyder, 
at man reflektorisk kan genkalde proc-
durerne i pressede situationer herunder 
når under forhold med dårlig sigt.
 Du skal også vide at den tekniske 
standard er tilpasset til huledykning i 
varmt vand. Det betyder, at det ikke er 
den bedste udstyrskonfiguration i alle 
situationer og til alle typer dykkermil-
jøer, men det giver alle mulighed for at 
håndtere problemer på samme måde, 
uanset hvor i verden de dykker.

Tekniske dykning og 
dykkerklubber 
Mange dykkerklubber har traditionelt 
kun beskæftige sig med sportsdyk-
ning, så når tekniske dykkere kommer 
ind i klubben, ved de ofte ikke rigtigt, 
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hvordan de skal håndtere det. 
 Der er klubber, der har truffet 
beslutninger eller har vedtæg-
ter, som fx siger, at man mak-
simalt må dykke til 40 meter i 
klubregi, og at der ikke må laves 
dekompressinsdyking. Disse 
klubber vil jeg give det råd at 
ændre beslutningen/vedtæg-
terne til, at Dykning i klubbens 
regi bør foregå efter udøverens 
uddannelsesniveau. 
 Det er ikke en valgt besty-
relse, der skal afgøre, hvilke 
kompetencer en dykker har. Det 
er uddannede instruktører som 
har kompetencen og viden til at 
bedømme de enkelte elever kva-
lifikationer og derved certificere 
dem til det aktuelle certifikat. 
For eksempel, hvis en dykker 

har et Trimix 50 certifikat, er 
vedkommende kvalificeret til at 
dykke til 50 meter. Det er netop 
derfor vi har certifikater som 
dokumentation på uddannelse.

Overfladeorganisation og 
tekniske dykkere 
Et andet spørgsmål, der ”dukker 
op” er, hvordan en overfladeteam, 
der ikke er teknisk dykkere, skal 
agere. Svaret er: Det er ligesom 
enhver anden dykker; den tid, 
dykkerne giver som den sidste 
op, er det eneste, der er relevant. 
Hvad en dykker gør under van-
det, har overfladeteamet ingen 
mulighed for at påvirke, så lad 
tekniske dykkere dykke, som 
deres træning tillader det. 
 Noget der dog skal diskute-

res inden et dyk med tekniske 
dykkere er brugen af   D-SMB 
(Delayed-Surface Marker Buoy), 
for her kan der være forskellige 
betydninger af en ophængt bøje 
og dens farve. 

Hvordan fungerer en 
teknisk uddannelse? 
Et tekniskdykker kursus kan 
afholdes på mange måder, men 
forløbet går i store træk up på 
følgende: 
 Ønsker du fx at tage et Trimix 
50 kursus, kræver det ikke stør-
re forudsætninger udover et 
antal dyk med dobbelt-sæt og 
et vist antal loggede dyk for at 
starte. Du kan således blot være  
tostjernet dykker/Advanced 
Open Water dykker eller tilsva-

rende. Hvis du ønsker at forbe-
rede dig bedst muligt, anbefaler 
jeg dog, at du tager en CMAS 
Advanced Skills Diver, eller 
Fundamentals, Extended Basic 
Skills hos en anden uddannel-
sesorganisation. Jeg vil virkelig 
råde alle dykkere til at tage et 
af disse grundlæggende dykker-
teknikkurser, du bliver en meget 
bedre og mere sikker dykker! 
 Uddannelsen veksler normalt 
mellem praksis og teori. De 
praktiske dele starter normalt 
med en række Skills-dyk, hvor 
du øver enkelte dele, indtil du 
mestrer dem. Det kan være 
øvelser som deling af gas, 

opsendelse af D-SMB, trim, fin-
neteknikker, kranøvelser m.m. 
Når instruktøren vurderer, at 
du har mestret øvelserne, går 
du videre til simuleret dekom-
pressionsdykning, hvor mange 
af trinene udføres under reali-
stiske omstændigjeder. Disse 
dyk udføres ofte på nitrox på 
mellemdybder. Når du mestrer 
denne type dyk, begynder du at 
lave de dybe dyk med trimix og 
dekompression med Oxygen. 
 Hvis du kommer igennem 
disse dyk, vil en ny verden af   
nye vrag og fiskearter åbne sig 
for dig, og vigtigst af alt – på en 
sikker måde. 

UDDANNELSE UDDANNELSE

FAKTA  TEKNISK UDDANNELSE 

Avanceret nitrox 
Max dykkerdybde efter god-
kendt kursus: 42 meter 
Iltdekompression: med en gas 
mellem 22-100% oxygen 
Forudsætning: Tostjernet eller 
tilsvarende, minimum 120 
loggede dyk, eleven skal være 
fyldt 18 år. 

Trimix 50 
Max dykkerdybde efter god-
kendt kursus: 50 meter 
Iltdekompression: med en gas 
mellem 22-100% oxygen 
Forudsætninger: Tostjernet 
eller tilsvarende, minimum 150 
loggede dyk, eleven skal være 
fyldt 18 år. 

Normoksisk trimix 
Max dykkerdybde efter god-
kendt kursus: 60 meter 
Iltdekompression: med flere 
gasser mellem 22-100% oxygen 
Forudsætninger: Avanceret 
nitrox eller Trimix 50, min 150 
loggede dyk, eleven skal være 
fyldt 18 år. 

Et aspekt, der i vid udstrækning praktiseres under et teknisk træningskursus, er håndteringen af dekoflasker.

At kunne udskyde en overflademarkørbøje (D-SMB) er i dag en 
selvfølge for stort set alle dykkere, men kravene til, hvordan tekn-
iske dykkere gør det, er meget større, når det kommer til at opret-
holde den nuværende dybde og den tid, det tager.(nedenfor).

ANDERS JEGEROS
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SÅDAN! Du har dykket i noget tid og er nu klar til 
at tage skridtet videre med at planlægge, arran-
gere og få mere ansvar for dig selv, din makker 
og dine klubkammerater.
 Den nye Dykkerleder 
Håndbogen giver, sammen med 
praktisk træning i dykker-ledelse, 
gode forudsætninger for at 
komme videre med din dykning. 
 Selvom du måske ikke er helt 
klar til at tage det fulde ansvar, 
er bogen stadig et godt redskab 
til at få noget af det vi gør før, 
under og efter en tur til at give 
mere mening. Derfor er det god 
læsning for alle. 
 Det er altid positivt når vi bliver 

dygtigere og alle er med til at højne sikkerheden 
omkring vores aktiviteter. Desto bedre forberedte vi 
er på mulige situationer og scenarier, desto bedre 

kan vi også takle de udfordringer der 
dukker op hen ad vejen. 
 På forbundets vegne takker vi 
forfatteren for det store arbejde 
der er lagt i bogen.
 God fornøjelse med læsningen 
og læringen. Dyk sikkert og pas 
godt på jer selv og hinanden. 

Jesper Risløv – Formand

Teknisk Udvalg TU Formand Søren 
Lund: tlf. 21757709 eller email tu-
formand@sportsdykning.dk. 

Information
fra Teknisk Udvalg (TU)

DSF

Dykkerleder Håndbogen

Instruktørkursus

Sikker dykning i praksis

Vi fik holdt et godt og konstruktivt instruktør træ-
ner møde 19/11. Her arbejdede vi bl. a. med de 
nye dybdegrænser til P2 og P3 dykkere og måden 
hvorpå vi skal vedligeholde instruktørerne frem-
adrettet. Derudover kom der en god gennemgang 
af instruktør kurset som har fået ny struktur. Til 
slut fik Lisa Svendsen og Rune Platz overrakt 
deres M3 certifikater 
af Kursusleder Lars 
Blaaberg. Stort tillykke 
til dem begge.
 M3a Johnnie Skov er 
kursusleder på instruk-
tør kurset der afsluttes 
14-16 april 2023. Her 
vil der også blive kørt 
Cross-Over kursus for 

instruktører med certifikater fra andre organisatio-
ner. Meld gerne ind hvis du vil på instruktørkursus. 
 
Kontakt TU Formand Søren Lund på email 
TU-Formand@sportdykning.dk, eller på tlf.nr. 
21757709 for at høre mere om mulighederne for 
at blive instruktør i DSF. 

DANSK SP OR T SDYKK ER F ORBUND

SPORTSDYKKEREN

SKRIBENTER
FOTOGRAFER

Kontakt: redaktion@sportsdykning.dk 
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Deltagere i vores gode og konstruktive instruktør træner møde d. 19 november

Lisa Svendsen (til venstre) og Rune Platz (til højre) overrakt deres M3 certifikater 
af Kursusleder Lars Blaaberg.
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Hold Kameraet Tørt
Undgå oversvømmelser

UV-FOTO

Tekst: Larry Cohen
Foto: Larry Cohen og Olga Torrey

Et kamerahus ,der over-
svømmes og kameraer der 
drukner, er vel nok under-
vandsfotografers største 
mareridt. Hvis du foto-
graferer eller filmer under 
vand, må du desværre nok 
forberede dig på at du før 
eller siden også vil blive 
udsat for den nedslående 
oplevelse at der trænger 
vand i undervandshuset.   
I årenes løb har jeg selv 
mistet et Nikonos V, et 
filmkamera, et hus, flere 
flash og nogle dykker-
lamper samt haft mindre 
oversvømmelser på et par 
digitalkamerahuse. Hvad 
har jeg så lært heraf?

Det, som holder vores bekosteli-
ge kameraudstyr tørt i et under-
vandshus, er billige pakninger 
kaldet O-ringe. Fabrikanter af 
sådan undervandshuse frem-
stiller eller benytter O-ringe, der 
lavet af materialer der er spe-
cifikt egnede til formålet og de 
anbefaler desuden at der bruges 
ligeledes specifikke smøremid-
ler for at holde O-ringen smidig 
og forhindre at den tørrer ud. En 
af de grundlæggende principper 
indenfor undervandsfotografi til-
siger desuden, at vi skal tjekke 
alle O-ringe for skader og snavs, 
før vi går i vandet. O-ringene 

skal smøres let med det kor-
rekte smøremiddel. Midlet, som 
har konsistens af en fed creme, 
kan dog også tiltrække snavs, 
så det er vigtigt at sikre sig, at 
O-ringene er rene efter at have 

tilføjet cremen. Man skal også 
tjekke om rillen, som O-ringen 
lejres i, er fri for snavs.

Brugerfejl 
De fleste tilfælde af oversvøm-

melser skyldes brugerfejl. Derfor 
er det vigtigt, at du tager dig 
ordentlig tid til at forberede dit 
udstyr. Udover O-ringene skal 
du sørge for, at kameraet sidder 
korrekt i huset, for et kamera 

der sidder skævt, kan forårsage 
en lækage. Blitz og videolys skal 
også kontrolleres og her er det 
er nemt at overse om lemmen 
til batterierne er ordentligt luk-
ket eller låget skruet rigtigt på. 

Du bør derfor aldrig lade andre 
forberede dit udstyr eller åbne 
og lukke dit hus. Dette er ansvar 
er alene dit, på samme vis som 
du selv står for at analysere din 
åndedrætsgas. 
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UV-FOTO UV-FOTO
Vakuum- og lækalarm inde i huset (til venstre); Under vands-
fotograf og buddy, Olga Torrey, med forseglet hus, fotograferer 
en blæksprutte i Malaysia (nedenfor)

I marken 
Du skal også skænke det miljø, 
du dykker i en tanke. For eksem-
pel, hvis du dykker fra stranden, 
kan sand være noget af udfor-
dring. Her er det vigtigt at undgå 
at der kommer sand på O-ringen 
eller ned i den rille som O-ringen 
sidder i. Det kan også hænde, at 
O-ringe og andet udstyr kan gå i 

stykker når først du 
er derude. Derfor er 
det er vigtigt at med-
bringe have værktøj, 
herunder små børster, 
samt ekstra O-ringe 
og smøremidler til alt 
dit udstyr. En skipper 
som jeg plejede at 

assistere, havde for vane at sige, 
at en O-ring kostede 15 dollar 
hos fotohandleren og 150 dollar 
på dykkerbåden! 

Lækalarm 
Mange producenter installerer 
nu som standard en læk-alarm i 
deres kamerahuse. De fungerer 
på den måde at hvis der trænger 

vand ind i et hus, skaber vandet 
en forbindelse mellem to lednin-
ger, hvilket får en alarm til at gå 
i gang. I de fleste tilfælde, vil dit 
udstyr dog allerede være beska-
diget når alarmen først lyder. Jeg 
har i hvert fald ikke kunne lade 
være med at tænkte, at i stedet 
for en brummen, skulle alarmen 
være en optagelse, der siger: "Dit 
udstyr er nu afgået ved døden!"  

Vakuum pumpe 
I dag fås mange huse med et 
vakuumtest- og alarmsystem. 
Her benyttes en lille pumpe til 
at skabe et vakuum i huset før 
man dykker. Hvis der derefter 
siver luft ind i huset, vil vand 

højst sand-
synligt 
også kunne 
trænge ind, 
hvorfor en 
alarm vil 
lyde for at 
advare dig 
om pro-
blemet før 
du hopper 
i vandet. 
At teste et 

hus for utætheder, før du tager 
det med under vand, giver en 
rar fornemmelse. Det er meget 
betryggende at vide sig sikker 
på, at huset er tæt forseglet, 
mens det stadig er oven vande.

Murphys lov 
Murphys første lov lyder: Hvis 
noget kan gå galt, vil det gå 
galt.. Så selv når du gør alting 
rigtigt, kan der stadig ske over-
svømmelser. Mange professio-
nelle kameraer og objektiver er 
i disse dage vejrforseglet, så 
disse kameraer har en bedre 
chance for at overleve en over-
svømmelse. Af denne grund, 
hvis du ikke benytter flash, skal 
du sørge for at have et cover på 
flash skoen og synkroniserings-
porte. Hvis oversvømmelsen 
sker i ferskvand, er der desuden 
mindre risiko for korrosion. 
 Hvis kameraet er vejrforseglet, 
og oversvømmelsen skete i salt-
vand, skal du sætte et dæksel på 
flash skoen og skylle kameraet 
i ferskvand. Fjern batteriet og 
hukommelseskort. Kameraet tør-
res derpå grundigt både ind- og 
udvendigt med køkkenrulle og 

hårtørrer, hvorefter man bare kan 
håbe på det bedste. 
 Hvad angår huset, skylles 
indersiden af huset i ferskvand, 
og udtørres med køkkenrulle 
og hårtørrer. Skotterne, LED-
udløseren, alarmerne og even-
tuel blotlagt elektronik skal 
højst sandsynligt udskiftes 
men en reparation er billigere 
end et nyt hus.
 De fleste undervandsflash har 
et batterirum, der er helt adskilt 
fra den forseglede elektronik 
i flash hovedet. Så hvis der er 
trængt vand herind, kan du kas-
sere batterierne og skylle og tørre 
batterirummet. Du bliver nok også 
nødt til at få udskifte batteridøren.

Forsikring
For det tilfælde at uheldet alli-

gevel vil være ude på trods af 
alle ens bestræbelser og for-
beredelser og udskiftning af 
dit udstyr er nødvendig, er det 
vigtigt at have forsikring på alt 
dit kameraudstyr. Divers Alert 
Network (DAN) tilbyder dykker-
udstyrsforsikring, der dækker 
oversvømmelser af kameraud-
styr. For mere information, gå til: 
dan.org/membership-insurance/
equipment-insurance. 

Larry Cohen og Olga Torrey er 
berejste og publicerede under-
vandsfotografer med base i New 
York City, USA. De tilbyder kur-
ser i undervandsfotografering 
og foredrag for dykkerbutikker, 
klubber og events. For mere 
information, besøg: liquidima-
gesuw.com og fitimage.nyc.

Forfatter Larry Cohen går ind i et skibsvrag med et forseglet hus 
(ovenfor); Brug af en vakuumpumpe  (til venstre)

OLGA TORREY
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http://www.liquidimagesuw.com
http://www.liquidimagesuw.com
http://www.fitimage.nyc
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UV-FOTONYT
Af  Rico Besserdich og Peter Symes

Det italienske brand har designet dette sært udseende 
undervandshus til et Insta360Pro kamera der, som nav-

net antyder, optager fotos med en vinkel på 360 grader, 
altså hele vejen rundt. Kameraet alene koster i omegnen af 
€4,500 og undervandshuset med diverse tilbehør er prissat til 
€13.318,63 så man skal både have en decideret interesse og 

en stor sparegris. Med andre ord er det her tale om et professio-
nelt setup, der til gengæld kan producere højopløst video i nær 

3D, som bedst betragtes med et VR headset.  Easydive.it

Marelux har netop udviklet en ny gadget til andre mak-
ro-undervandsfotografer, SOFT-Smart Optical Flash 

Tube, som kan monteres på en række populære flash. 
Denne enhed har et indbygget fokuslys der automa-

tisk slukker, når flashen går af. Lyskeglen fra flashen 
kan desuden formes og justeres ved hjælp af en ind-

bygget blænde, som styres af en ekstern drejekontakt. 
Lyset fokuseres 170 mm fra enden af røret, og diam-

eteren kan varieres mellem 2 mm og 60 mm.  Marelux.co

Marelux SOFT snoot

UV-FOTONYT

Sea Dragon 5000+ foto-videolampen yder 5000 lumen i en 
jævn 120° bred kegle og med et farvegengivelsesindeks på 
90 CRI (Jo højere CRI, jo tættere er lyskilden på naturens lys. 
Dagslys har CRI = 100.) Dette opnås ved den nyligt paten-
tanmeldte SeaLife Color Boost-tilstand der kombinerer røde og 
hvide lysfrekvenser for at give et varmere lys og tilføje mere farve på 
større dybder. Når Sea Dragon 5000+ tændes yder den 5000 lumen 
hvidt lys med en farvetemperatur på 5000k. Når SeaLife Color Boost 
aktiveres, ændres farvetemperaturen til 3700k, hvilket genopbygger de 
røde farver, der ellers går tabt først, især på længere afstande. Sea Dragon 
5000+ har også en overdrive-funktion, der tillader lysstyrkeoutput på 6000 
lumen i 2 minutters tid, hvorefter den automatisk vender tilbage til 5000 lumen 

for at nedsætte temperatur og strømforbrug. Sea Dragon 
5000+ kan gå ned til 100 meters dybde.  Sealife.com

SeaLife Sea Dragon 5000+ 

Backscatter Mini Flash 2 MF-2 er let og 
dermed rejsevenlig flash og videolys til 
makro-fotografi. MF-2 udgør en større opgra-
dering af MF-1, oplyser producenten. Den 
nye model har masser af nye funktioner 
og opgraderet ydeevne. Disse inkluderer 
Olympus TTL, fjernbetjening af flash, højhas-
tighedssynkronisering, testtilstand, nødsignal-
funktion, en hurtigere genopladningstid, samt 
LED-lys, der er dobbelt så kraftigt som den tidligere models. 
Alt tilbehør fra Backscatter Mini Flash MF-1 kan også bruges 
med Mini Flash 2. Den tilhørende snoot Optical Snoot OS-1 er 
nem at montere og de tilhørende masker kan bruges til at forme 
lyskeglen præcist som man ønsker det.  Backscatter.com

Backscatter Mini Flash 2 
GoPro HERO11 Black/Black Mini

EasyDive Sphera 360 Gold

HERO 11 Black og den nye HERO11 Black Mini er GoPros 
nye flagskibs-modeller. Det umiddelbart mest interes-
sante ved begge modeller er den nye kraftige sensor 
der har en opløsning på 27 megapixel, og som er i stand 

til at optage 5,3K/60p 10-bit video. Modellerne adskiller 
sig ved, at Black Mini er mindre og uden for- og bagdisplays 
som findes på den større model (vist her). Billedformatet 
på 8:7 er usædvanligt men kan beskæres i kameraet for at 
matche formaterne på Instagram, TikTok og andre sociale medi-
er. Black Mini er mindre og er ikke forsynet med for- og bagskærme som den stør-
re model. Den nyeste version af HyperSmooth, GoPros egen billedstabiliserings-
software og brandets Enduro-batteri er inkluderet som standard. HERO11 Black 
er kompatibel med alt tilbehør, der blev lanceret med den tidligere model.  GoPro

https://www.easydive.it/en/underwater-housing/360/sphera-360-version-gold.891.html
https://xray-mag.com/da/content/marelux-flash-tube
https://xray-mag.com/content/sealife-sea-dragon-5000-light
https://xray-mag.com/da/content/backscatter-miniflash-2
https://xray-mag.com/da/content/gopro-hero11-blackblack-mini
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Tekst: UV-Foto Udvalget

DM 2022
UV-Foto

Vinderbilleder
LISA SVENSEN
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UV-FOTO

Guldvinderen Lisa Svensen 
(i midten); Sølvvinderen 
Thomas Hemmingsen (til 
venstre); Bronzevinderen 
Tom Dalgaard Petersen  
(til højre)

Macro nr. 1 Lisa Svensen 
(yderst til venstre); Macro 
nr. 2 Lisa Svensen (nederst 
til venstre); Macro nr. 3 Lisa 
Svensen (nedenfor); Tema nr. 
1 Lisa Svensen (forrige side)

UV-FOTO

DM i undervandsfoto 2022 var oprindeligt 
planlagt til den første weekend i septem-
ber i Korsør. Det måtte desværre udskydes 
på grund af mange afmeldinger kort tid før 
konkurrencestarten, da det efterlod for få 
deltagere til at det gav mening at afholde 
konkurrencen.

DM i Undervandsfoto blev i stedet afholdt 
søndag den 30. oktober, og da alle de 
tilmeldte var fra Københavnsområdet, blev 
konkurrencen flyttet til Skovshoved.

Fire fotografer og en model deltog.

Vinder blev:
GULD: Lisa Svensen 
SØLV: Thomas Hemmingsen 
BRONZE: Tom Dalgaard Petersen

Stort tillykke til alle.

Dommerne var:
Lisa Svensen
Thomas Hemmingsen
Tom Dalgaard Petersen
Asbjørn Vestphal 

LISA SVENSEN LISA SVENSEN

LISA SVENSEN

UV-FOTO UDVALGET
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UV-FOTO

Vidvinkel nr. 1 Lisa Svensen 
(øverst til venstre); Vidvinkel 

nr. 2 Lisa Svensen (øverst i 
midten); Vidvinkel nr. 3 Lisa 

Svensen (øverst til højre)

Tema nr. 3 Lisa Svensen 
(ovenfor); Tema nr. 2 
Thomas Hemmingsen (til 
venstre); Tema nr. 1 Lisa 
Svensen  (side 134)

UV-FOTO

Fire fotografer og en model deltog (til venstre).
138

UV-FOTO UDVALGET

LISA SVENSEN

LISA SVENSEN

LISA SVENSEN

LISA SVENSEN

THOMAS HEMMINGSEN
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UV-FOTO

Macro nr. 5 Tom Dalgaard Petersen (øverst til venstre); 
Macro nr. 4 Thomas Hemmingsen (øverst i midten);  
Vidvinkel nr. 4 Tom Dalgaard Petersen (øverst til højre); 
Tema nr. 7 Tom Dalgaard Petersen(til højre); Macro 
nr. 6 Thomas Hemmingsen (ovenfor);  Vidvinkel nr. 6 
Tom Dalgaard Petersen(yderst til venstre i midten)

Dykkerbriefing med DM-deltagere (til venstre) og en 
fotograf, der forbereder sit udstyr (yderst til venstre)

UV-FOTO

UV-FOTO UDVALGETUV-FOTO UDVALGET

THOMAS HEMMINGSEN

THOMAS HEMMINGSEN

TOM DALGAARD PETERSEN

TOM DALGAARD PETERSEN

TOM DALGAARD PETERSEN

TOM DALGAARD PETERSEN
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UV-FOTO UV-FOTO

Vidvinkel nr. 9 Asbjørn Vestphal 
(øverst til venstre); Vidvinkel 
nr. 10 Thomas Hemmingsen 
(øverst til højre); Macro nr. 10 
Tom Dalgaard Petersen (ovenfor); 
Macro nr. 7 Tom Dalgaard Petersen 
(i midten); Vidvinkel nr. 5 Thomas 
Hemmingsen (yderst til venstre); 
Macro nr. 8 Asbjørn Vestphal (ned-
erst i midten); Fotograf forbereder 
et dyk (til venstre)

UV-FOTO UDVALGET

ASBJØRN VESTPHAL 

ASBJØRN VESTPHAL 

THOMAS HEMMINGSEN

THOMAS HEMMINGSEN

TOM DALGAARD PETERSENTOM DALGAARD PETERSEN


