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Forside: 

Et par billeder fra fyraftensdyk, som 
folk med hang til varme landet, ikke 
tænker kan give en nogle oplevelser. 
Heri tager de nok fejl. 
 
 
Øverst: 
Et flot billede fra de ’kedelige’ danske 
farvvande.  
/Foto: FotoOle 
 
Nederst: 
Også et billede fra de kedelige danske 
farvande. 
 
Her er det en lille kutling der tilstræk-
keligt tæt på se meget farvestrålende 
ud. 
 
/Foto: FotoOle 
 
 

Bagside: 
Et af billederne fra VM i undervands-
foto, som Ole har taget til kategorien: 
Vidvinkel med model. 
Se mere om dette arrangement ide i 
bladet. Ole deltog fra Danmark, da han 
blev danmarksmester i 2016. Han del-
tog sammen vinderen fra året før. 
 

Bladudvalget:  
Næste møde : Ikke fastlagt. 
Der sendes en mail ud til alle senere. 
Eller se på hjemmesiden 
 
 Planlagte deadlines på bladet:  

23 Juni 2018  Efter Skt. Hans 

Baracuda 

47. årgang  Nr. 1 marts  2018 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub Ballerup 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

  

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Carsten G.   Lars H.   

 

Kasserer                   Sekretær 

Eva R.    Rasmus B. 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lise B.   Lars H. N.        
Suppl.: Jørn I.  Henrik P. 

 

Næste Baracuda-blad udkommer  

Sommer 2 018 

Antal trykte blade:  110 stk. 
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Lederen 

I skrivende stund falder der den forhå-
bentlig sidste sne i denne vinter. Vi 
skriver marts måned og nu er vi i gang 
med sæsonen. 
 
Jeg har personligt været så heldig at 
være med på nogle vinterdyk i Lille-
bælt med en sigt så isnende og fortryl-
lende klar, at det var en kæmpe beløn-
ning efter alt bøvlet med slæberiet af 
ekstra bly, påklædning og tilpasning 
udstyr  når man dykker i tørdragt. Men 
hold da fast hvor var det smukt at glide 
langsomt og vægtløs mod dybden med 
den sigt, fred og ro.  
  
At så, efter det sidste dyk, at komme 
op i en snebyge, der lignede den skin-
barlige vandret susende snestorm, var 
også en del af den kontrast man plud-
seligt erkender mellem vejr over og 
under vandet. Det var bestemt med til 
as gøre det hele til en uforglemmelig 
oplevelse. Hvor det store smil var 
fremme i lang tid. 
 
Jeg misunder de folk, der bor tæt på 
Lillebælt, denne fantastiske dykkelo-
kalitet, af et godt hjerte. Prøv at 
’sælge’ Sjællands dyk-lyksaligheder til 
disse forvænte folk, det må være svært.  
 
At også Middelfart kommune spiller 
med og lave nogle super gode om-
klædningsfaciliteter tæt ved Søbadet er 
kun endnu en misundelsesfaktor. Det 
kunne folk med ansvar for dykkerba-
nen ved Ama’r lære meget af.  
 
/Red. 

AKTIVITETS 
KALENDEREN 

Turudvalget:  
http://
www.baracudaturudvalg.dk/ 
 

www.baracuda.dk 
Turkalender  
http://baracuda.dk/index.php/
kalender 

Førstehjælpskursus 
Både nye kursister og genopfriskning: 
for garvede dykkere:  Søndag 18.03 
tilmelding på hjemmesiden. 
 
Arbejdsdag v. Materialeudvalget. 
Søndag de. 25.3 tilmelding på hjem-
mesiden. 
 
Udtjekningsdyk lørdag d.7.4  
(Holder dit setup stadig og passer 
mængden af bly?) 
 
Fyraftensdyk følgende torsdag i perio-
den april-juni: 
19.4., 26.4., 3.5., 17.5., 24.5., 31.5., 
7.6., 14.6., 21.6. og 28.6.  



4 

 

 

Fyraftensdyk i 2018 

Ved sidste generalforsamling blev der 
nedsat et aktivt udvalg til at varetage 
fyraftensdykkene, og vi er nu klar med 
programmet for den kommende sæson. 
 
Der startes tidligt med udtjekningsdyk-
ket, så grejet kan blive testet til den 
nye sæson. Dette finder sted lørdag 
den 7.4.  
 
Sæson: 
Selve fyraftensdykkene starter derefter 
torsdag d.19.4. og der afholdes dyk 
hver torsdag frem til d.4.10, hvor der 
som sædvanligt afsluttes med et nat-
dyk.  
 
Også i denne sæson vil der vanen tro 
bliver et par uger med båddyk nemlig 
torsdagene i uge 28 og 29, idet Allan 
har lovet at sejle for os. 
 
Flere til at arrangere 
Som noget nyt bliver det forskellige 
personer, der kommer til at arrangere 
de enkelt fyraftensdyk. Arrangemen-
terne er blevet fordelt mellem udval-
gets medlemmer, som er Lise, Eva, 
Carsten G. og undertegnede.  
 
Hele sæsonens program fremgår af så-
vel klubbens som turudvalgets hjem-
meside – også hvem der står for de en-
kelte dyk og hvem man skal tilmelde 
sig.  Så hvis du ønsker at deltage på et 
dyk, er jeg sikker på, at du kan finde 
de nødvendige oplysninger på hjem-
mesiderne. 
 
 
Udtjekning: 
Der lægges som nævnt ud med udtjek-
ningsdykket lørdag d.7.4., hvor vi mø-
des i klubben kl.9 og drager til dykker-

stedet, der som sædvanligt fastsættes 
ud fra vejrforholdene. Tilmelding med 
SMS til arrangør. Det koster 40 kr., 
hvis man vil deltage i grilning. 
 
For alle fyraftensdyk gælder, at vi mø-
des på dykkerstedet kl.17.30, der som 
jo altid afhænger af vejrforholdene. 
Tilmelding senest onsdag aften med 
SMS til arrangør. Dykkersted oplyses 
torsdag middag med på SMS til de til-
meldte. Vi tager grillen med og pris for 
deltagelse i grilning er 40 kr. 
 
Båddyk: 
Fyraftensdykkene med båd bliver som 
nævnt d.12.7. og 19.7. Tilmelding til 
disse bådeture foretages også  til arran-
gør med SMS. Mødestedet bliver en 
nærmere oplyst havn, og man skal væ-
re omklædt og klar til at sejle fra hav-
nen kl.17.00. Navnet på havnen, hvor 
vi mødes, oplyses onsdag aften til alle 
tilmeldte med SMS. Der er 8 pladser 
og 2 reservepladser, som tildeles efter 
"først til mølle". Pris for bådtur er 100 
kr. 
 
Gode grunde til at være med: 
Jeg synes, at der er mange gode grunde 
til at deltage i fyraftensdyk.  
Hvis det er lidt længe siden, at du har 
været i vandet og føler dig lidt rusten 
og gerne vil i gang igen med dyknin-
gen, så er det nemt og overskueligt at 
komme i vandet.  
Simpelt koncept: 
Det er ganske enkelt: tilmeld dig og 
mød op på standen torsdag aften, få 
grejet på og gå i vandet med din mak-
ker og nyd det den vægtløse fornem-
melse. 
 
Du har også mulighed for at holde dig 
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selvfølgelig, hvilke interesser og præ-
ferencer du selv har. 
 
Det var godt at se det fine fremmøde 
til de sidst dyk sidste år specielt på nat-
dykket, og jeg håber at flere har fået 
lyst til at komme i gang med fyraftens-
dykningen her i den nye sæson. 
 
Forhåbentlig ses vi på stranden til fyr-
aftensdyk, når sæsonen nu starter igen. 
 
/tekst: Foto-Ole 

i gang med dykningen og træne for-
skellige skills f.eks. afvejning og trim. 
Generelt gælder det vel, at det vanske-
ligere at holde sig ”svævende” på lav 
vand end på dybt vand. 
 
Du har så oven i købet chancen for at 
opleve noget interessant eller sjovt. 
Det er min erfaring, at man på alle dyk 
oplever et eller andet særligt. Måske 
finder du en reje eller fladfisk, som 
tror sig kamufleret i sandet eller nogle 
fisk, som er nysgerrige og bliver hos 
dig. Eller måske ser du et krabbeslags-
mål – der er nok at se på, hvis du hol-
der øjnene åbne og er opmærksom, 
hvad der sker på bunden. 
 
Grill: 
Efter dykningen kan du så hygge dig 
sammen med klubkammeraterne om-
kring grillen, mens solen går ned. Det-
te giver jo kontinuitet og sammenhold 
i klubben. Ja, jeg synes, at der er man-
ge gode grunde til at deltage i fyraf-
tensdykningen, men det afgørende er 

Supervilkår til et fyraftensdyk ved nordkysten en juni måned / Foto Jan M. 
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Siden 2011 har der hvert år været af-
holdt nøgensneglesafari ved Lillebælt, 
hvor et større eller mindre antal dykke-
re har brugt en weekend på at finde og 
observere disse fantasifulde væsener, 
som nogen kalder havets juveler eller 
sommerfugle  
 
Mange har set dem i de varme vande, 
men knapt så mange ved vel, at de og-
så lever herhjemme. For et par år siden 
var Tom og jeg så heldige at møde en 
masse nøgensnegle i nærheden af 
Munkholmbroen, og vi fik taget en del 
billeder af de små kræ.  
 
Dette har givet blod på tanden til at 

kigge nærmere efter dem på dykkertu-
re. 
 
Safari i Lillebælt 
Igen i år blev der afholdt nøgensnegle-
safari ved Lillebælt i den sidste week-
end i februar, og med kort frist fik den 
gamle redaktør og undertegnede til-
meldt os. Inden længe var på vej mod 
Hindsgavl Camping, hvor arrangemen-
tet skulle afholdes. Ved ankomsten 
mødte vi arrangøren Jørn A. og hans 
kone Tina, som bør velkommen og 
hjalp med indkvarteringen i en af de 
små hytter på pladsen. Heldigvis var 
der skruet godt op for varmen i hytten, 
for det var temmelig koldt. 
 
Udtjekningsdyk ved Marsvinet 
Et perfekt placeret klubhus: 
Der var mødt omkring 40 dykkere, 
mange med et undervandskamera, for 
at deltage i løjerne. Det blev lige tid til 
et dyk - skal vi kalde det et udtjek-
ningsdyk - inden det blev mørk. Dyk-
kerstedet var umiddelbart ud for dyk-
kerklubben Marsvinets klubhus, som 
ligger helt med til Lillebælt.  
 
Sigten var rimelig, og der var ingen 
strøm. Bunden var meget kuperet. Vi 
kæmpede lidt med afvejningen – jeg 
havde for lidt bly på og redaktøren mi-
stede et blylod under dykket.  
 
Saltholdigheden var vist større end for-
ventet, og jeg havde mit tykkeste ski-
undertøj på. Vi fik dog set store flotte 
alger, søanemoner og en del konksneg-
le, men ingen af de nøgne. 
 
Efter aftensmaden gik snakken lystig. 

Nøgensneglesafari 2018 
Eller redaktøren, som kom ind fra kulden *) 

En lille konk /FotoOle  
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Der var en del gamle kendinge blandt 
uv-fotograferne. De fleste tørnede dog 
forholdsvis tidligt ind, da der ventede 
et større program for lørdagen. 
 
Strømmen bestemmer: 
Vi fik at vide, at det var sådan ved 
dykninger i Lillebælt, at det er strøm-
men, som bestemmer hvor og hvornår 
der skal dykkes. Så resten af arrange-
mentet bortset fra morgenmad og af-
tensmad måtte rette sig efter strømfor-
holdene. Derfor blev der efter morgen-
maden holdt foredrag selvom solen 
skinnede og det lignede dykkervejr. 
Strømmen i Lillebælt var på sit høje-
ste, og det den ville først stilne af hen 
ad middagstid. 
 
Det var imidlertid rigtig fint at få hørt 
og set en masse om nøgensnegle ved 

Bernard P. en engelsk biolog fra Nord-
irland med speciale i netop disse små 
dyr.  
 
Endvidere var der om fredagen blevet 
indsamlet et antal nøgensnegle og prø-
ver på deres levesteder. Dette blev 
fremvist i vandfyldte bakker og set i 
stereomikroskoper. Bl.a. så vi prøver 
på hydroider, som er dyr og som er et 
fødeemne for sneglene ligesom mos-
dyr og svampe. Alt dette gjorde, at vi 
var godt rustede til dykningen ved 

middagstid.  
 
Ammoniakhavnen 
Dykkerstedet blev Ammoniakhavnen, 
og der var ingen strøm og god sigt med 
masser af lys pga solskinnet. Det blev 
et flot dyk med skånende bund med 
sand og store sten. Denne gang fandt 
vi nøgensnegle, som vi fik fotografe-
ret. Også her var der store flotte alger, 
søanemoner og konksnegle. Vandtem-
peratur var 2 gr.C. - ikke meget, men 
nok til en dykkertid på en god halv 
time.  
 
Desværre gik min computer ned på 
”low battery” i det kolde vand. Med 
forbedret afvejning og godt trim blev 
det et flot dyk – oven i købet med bil-
leder af nøgensnegle, som vi var kom-
met for. Nogen af nøgensneglene var 
oven i købet gamle kendinge fra Ve-
vang – nemlig ”klunkedyret”, som vi 
kaldte deroppe.  
 
Eftermiddagsdyk for de interesserede: 
Tilbage på campingpladsen blev det tid 
til efter frokost at høre anden halvdel 
af det spændende foredrag om de nøg-
ne snegle, og bagefter kunne man dyk-
ke dagens andet dyk. Vi var dog enige 
om at springe over, da kulden stadig 
sad i kroppen, og der også skulle være 
overskud til søndagens dyk. De andre 
dykkede igen ved Ammoniakhavnen, 
hvor der var strømlæ. 

Fotoplanche fra foredraget. 



8 

 

 

Fortiden spøger: 
I stedet for gik vi en tur til det nærlig-
gende dykkersted Søbadet (tidligere 
Søspejderne), hvor vi havde dykket for 
mange år siden. I september 2007 hav-
de vi begge været med Baracuda på 
bådtur og haft fornøjelsen at dykke 
sammen på et særdeles heftigt strøm-
dyk ud for Søbadet, hvor vi også havde 
haft base for dykningerne.  
 
Vi mindedes dette dyk, hvor vi røg i 
vandet fra båden ved den gamle Lille-
bæltsbro og susede af sted med strøm-
men med båden i overfladen til opsam-
ling. Undervejs hang bøjelinen fast i 
skråningen flere gange, og vi kunne 
kun med nød og næppe trække os til-
bage mod strømmen og få løsnet linen.  
 
Dette fortsatte indtil vi hang fast i bø-
jen ud for Søbadet, hvor vi afsluttede 
dykket og blev samlet op af båden. 
Den gang vi var der vist ingen, der 
havde check på strømmen og dens ret-
ning; vi røg bare i vandet og så fulgte 

båden efter – fint nok. Også denne lør-
dag var der gang i den og den faste bø-
je ved Søbadet var på grund af den 
stærke strøm trukket ned under vandet.  
Nutid: Tjek på strømmen: 
Turens arrangør og en del af deltager-
ne havde stor erfaring med dykning i 

Lillebælt, og desuden havde de stor 
hjælp af Forsvarets hjemmeside med 
sejladsudsigt http://ifm.fcoo.dk/select/
index.html, hvor der findes strømprog-
noser for forskellige dybder.  
 
På baggrund af prognoserne og deres 
erfaringer kunne de alle tre dage udpe-

Readaktøren i det fine dykkerhus ved Søbadet. /Foto Ole 
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ge gode dykkersteder uden strøm, hvil-
ket selvfølgelig er en stor fordel, når 
man kigger efter småkravl og skal fo-
tografere.  
 
Fine dykkerfaciliteter: 
Området har flere faciliteter for dykke-
re, som kommer til Lillebælt fra nær 
og fjern. Ved Søbadet er der god plads 
med flere borde/bænke, toiletter og en 
nyopført omklædnings- og skyllebyg-
ning til dykkere.  
 
Ledeline, der ikke flytter sig: 
Der er desuden udlagt en lang kraftig 
rustfri stålkæde fra broen ved Søbadet 
ud til dybden, som man har en sikker 
vej at følge, når man skal op. Der er 
endvidere anlagt flere kunstige stenrev 
og en undervandssti til snorkeldykkere. 
Der er opstillet skilte med anvisning af 
de mange dykkersteder.  
 
Fyldestation på Hindsgavl Camping: 

På Hindsgavl Camping findes der en 
fin fyldestation, som er nem at betjene. 
Der er et rum med omkring otte udtag 
og en bagvedliggende luftbank og 
kompressor. Det tog kun ganske kort 
tid at fylde flaskerne her pga den store 
luftkapacitet. 
Søndagens  dyk = vinterdyk. 
Om søndagen efter oprydning og ren-
gøring af hytterne blev det tid til et af-
sluttende netop ved Søbadet.  
 
Efter vore oplevelser i 2007 var vi 
selvfølgelig spændte på at skulle dykke 
netop her, men det viste sig at der ikke 
var nogen strøm.  
 
Vi havde et flot dyk nedover skånin-
gen. Vandet var stadig de 2 gr.C og 
sigten var flot, så vi nød det frie svæv i 
vandet. Endnu en gang var der store 
flotte alger og dyreliv, som ved de for-
rige dyk.  
 

En nøgensnegl  (Onchidoris muricata, Klub-øgenavn: Klunkedyr) /Foto :FotoOle. 
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Det lykkedes også her at se og forevige 
nogle nøgensnegle, selvom de var så 
små, at man først rigtig kunne se dem, 
da de blev vist på den bærbare pc.  
 
 
Dykket blev afsluttet, hvor vi gik i 
vandet, og da vi stak hovedet op over 
vandet efter næsten 40 minutter, var 
det til blæst og snestorm.  
 
En værdig afslutning i Lillebælts fanta-
stiske dykkervand. 
 
Vil du vide mere: 
Hvis nogen skulle være blevet interes-
seret i at vide mere og se billeder af 
forskellige arter nøgensnegle, kan det 
anbefales at se den flotte hjemmeside 
Jørn A. har,  
 
nemlig https://www.nudibranchia.dk/.  
 

Her vil kommende arrangementer helt 
sikkert blive omtalt. Som det fremgår 
af det oversigtskort, der er på hjemme-
siden, er der mange observationer af 
nøgensnegle i Danmark. Dette giver en 
god idé om, hvor man skal lede, hvis 
man selv vil prøve at finde nøgensneg-
le. Selv har jeg set nøgensnegle ved 

Her bliver både mænd og kvinder til 
dykkere. Fra dykkerhuset ved Søbadet. 

Et billede fra siden: Nøgensnegle i Danmark https://www.nudibranchia.dk/ 

Her en ’Limacia clavigera’ fotograferet  i en blackboks oppe på land. 

http://www.nudibranchia.dk/
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Munkhom og ved Vellerup vig.  
 
Andre muligheder: 
Der er derudover flere muligheder for 
at komme på safari og se nøgensnegle. 
I Norge nærmere bestemt ved dykker-
centret Gulen på den norske vestkyst, 
afholdes der hvert år i marts-april en 
”Nudibranch Safari”. Tilsvarende af-
holdes i Sverige på vestkysten nord for 
Göteborg ”Dyk-Leif Nudiparadise 
Tour”, som foregår ved  ”Väderöerne” 
i midten af april,. 
 
Der er således gode muligheder for at 
komme ud og se disse nøgne snegle, 
selv for dem der ikke tror på, at de fin-
de – som f.eks, vores formand, der vil 
se dem selv, inden han er overbevist. 

 
Tekst/  Foto-Ole 
  
 
 
 
  

En nøgensnegl:  Her fotograferet i LiIllebælt ved Ammoniakhavnen.  
(Facelina Bosteoniensis  ) 5 m’s dybde, Vandtemperatur 2 grader.—( 
Måske derfor undertitlen på denne artikel: *)  /Foto: FotoOle 
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Formanden har 
ordet 

 
Der er stadigvæk is på vandet nogle 
steder.   
 
Det er som om årstiderne er blevet fa-
seforskudt så vinteren kommer når det 
ifølge kalenderen skulle være forår. 
 
Siden sidst har vi fortsat arbejdet med 
at få revideret bestyrelsen arbejdsgan-
ge, på at få placeret iltflaskerne uden-
dørs og renoveret flaskelager og kom-
pressorplacering. 
 
Skiftet af kasserer er sket gradvis. Leif 
er stadig med på sidevognen Eva, Leif 
og Lars H. har fået omorganiseret 
medlemslisten.  
 
På klubbens hjemmeside vil du se at 
der på din profil nu også fremgår dit 
medlemsnummer i Baracuda.    
 
 
Aktiviteter 
Det vides, at der er afholdt møder i 

web-, fyraftensdyk-, materiale-, tur- og 
uddannelsesudvalgene. Håber at kunne 
føje flere på listen i næste udgave af 
bladet.  
 
Webudvalget har afholdt møde en 
gang om måneden og foretaget rettelse 
og tilføjelser primært efter bestyrelsens 
ønsker. 
 
Fyraftensdykudvalget vil indkøbe et 
alfa-flag til placering på stranden, der 
hvor der dykkes og har indgivet ønske-
seddel til tovværk til materialeudval-
get. I år vil vi være flere om at plan-
lægge dyraftensdykkene og alle dyk 
frem til juli er nu i kalenderen, de sid-
ste kommer snart.   
 
Materieludvalget afholder en arbejds-
dag hvor der ses på båd og tovværk. På 
hjemmesiden er der nu lagt vejlednin-
ger til klubbens udstyr op så du kan 
orientere dig i grejet.  
 
Ture: 
Der er opslået en del ture og events i 
både indland og udland. Dejligt at der 
allerede nu er en del aktivitet på 
turfronten. 
  
På uddannelsesfronten sker der gode 
sager: Vi har godt gang i årets elever 
og Ole B. har været på Radiokursus og 
er ved at lave en ”kalde-melde” aften i 
klubben.  
 
Førstehjælp: 
Tryghed ved dykning er ikke alene 
grej og dykketeknik – det er også at 
kunne yde korrekt førstehjælp hvis 
uheldet er med på turen.  
 
Bestyrelsen har besluttet at der hvert år 
skal afholdes førstehjælpskursus, så 
der er en chance igen til næste år og 
husk lige på at du skal have bevis på 
førstehjælp som ikke er for gammelt 
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for at deltage i forbundets uddannelser.  
 
Måske burde vi se på om der er gen-
nemgået førstehjælpskursus indenfor 
en vis tid for at kunne deltage på ture 
etc? 
 
Der er naturligvis også noget som kun-
ne være bedre.   
 
Førstehjælpskursus som blev afholdt 
18/3-2017 havde  sparsomt 11 tilmeld-
te,  men blev selvfølgelig afholdt! 
 
Herudover har Flemming S. foretaget 
flaskeeftersyn,  
 
 
Fastelavn: 
2 medlemmer deltog ved den årlige 
tøndeslagning i Brøndby havn  og Al-
lan har igen i år været så venlig at or-
ganisere flaskeprøvning.   
 
Nok om fortid!  

Glæd jer til en kommende sæson med 
gode oplevelser i godt selskab. Husk at 
se i kalenderen i ny og næ, det kan væ-
re det der dukker noget op som du kan 
fristes af.  
 
Det skal blive dejligt at komme idet 
våde element igen til udtjekningsdyk-
ket ( indtjekningsdyk?).  
 
Nu vil jeg køre min våddragt til repara-
tion for at få skiftet en lynlås i det ene 
ben.  
 
Vi ses derude. 
 
Tekst/ Formanden 

Københavns havneløb den 3 marts /Foto Jan M. 
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Opslagstavlen 

Lysekil-tur i maj: 
HAR DU ALDRIG VÆRET I Lysekil, 
så er det på tide, Se her sakset fra 
hjemmesiden:   
 
Vil du med på en dykkertur til Lysekil. 
Det vil primært være naturdyk i Gull-
marfjorden. 
 

9 til 13 maj 2018  
 
Vi overnatter i hytter på Fossen cam-
ping, Bokenæs Fossen 365, 45197 Ud-
devalla.  
 
Hytter tildeles efter ”først til mølle”- 
princippet, da der kun er ca. 4 hytter 
med plads til 3 til 5 pr. hytte alle med 
bad og toilet. 
 
Man kan også sove på terrassen, eller i 
telt (red) så undgår man andres snor-
ken. Afgang fra klubben eller det sted 
man selv aftaler vil være onsdag den 
9/5 kl. 16 ??  
 
Køreturen derop tager 4 - 6 timer, alt 
efter hvor mange stop vi skal have un-
dervejs. 
 
Hjemkomst er søndag 13/5 om efter-
middagen / aftenen. Pris der i alt skal 
betales for turen er ca.1200 kr. ved mi-
nimum 10 tilmeldte, dertil kommer der 
måske en lille ekstra betaling for af-
tensmad og middags mad hvis de 
kr.1200 ikke dækker det hele.  
 
Derudover kommer færgebillet Helsin-
gør - Helsingborg eller brobillet til 
Øresundsbroen. 
 

Der bliver lavet fælles aftensmad.  
 
Planen er at tage dyk henholdsvis tors-
dag, fredag og lørdag, samt 1 dyk søn-
dag. Fredag og lørdag er der også mu-
lighed for natdyk. 
 
For dem der ankommer tidlig onsdag 
er der mulighed for et kystdyk fra 
campingpladsen. 
 
Gummibåden er med så man kan kom-
me ud til de ydere skær. Fra camping-
pladsen strand er der vægdykning til 
15- +30 meter. 
 
Betalingsfrist for turen er mandag den 
30/4 2018 til Allan F. 
 
 
Se link her: 
http://baracuda.dk/index.php/
fleredagesture/144-onsdag-sondag-den
-09-13-05-2018-lysekil-tur 
 
 

http://baracuda.dk/index.php/fleredagesture/144-onsdag-sondag-den-09-13-05-2018-lysekil-tur
http://baracuda.dk/index.php/fleredagesture/144-onsdag-sondag-den-09-13-05-2018-lysekil-tur
http://baracuda.dk/index.php/fleredagesture/144-onsdag-sondag-den-09-13-05-2018-lysekil-tur
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Opslagstavlen 

Og så kan man diskutere om dette billede skulle have vundet 1 pladsen  i vidvinkel 

m. model ved  VM i Mexico i 2017. Se artikel om VM i UW på side: 18 
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DYK-ET,  
FLAKFORTET,  
JUNI 1986 
 
Efter at klubbåden Dyk-Et havde været 
på langfart til Kullen og senere Sjæl-
lands Odde stod det klart for os, at bå-
den var meget urolig i høj sø og derfor 
var bedst egnet til kortere ture i be-
skyttet farvand, hvor bølgerne ikke var 
alt for store.  
 
Dyk-et blev ombygget: 
Ved dykkerbådens ombygning var en 
tung luftkompressor og en stor tryk-
tank taget ud af båden og den havde 
fået en større overbygning, hvilket nok 
havde forrykket tyngdepunktet, så  
 
Dyk-Et nu ikke var så sødygtig som 

den havde været.  
 
Flest endagsture: 
Der blev derfor mest arrangeret en-
dagsture i Øresund, blandt andet til 
Flakfortet hvor fotoet er taget. 
 
På turen deltog der nogle medlemmer 
fra Rødovre Sportsdykkerklub, som vi 
dengang havde et samarbejde med. 
 
Københavns befæstning 
Flakfortet er en kunstig ø, som blev 
anlagt i 1910-15 på Saltholm Flak som 
led i Københavns befæstning, som om-
fattede Middelgrundsfortet, en række 
forter på land og hele Vestvolden.  
 
Denne stærke befæstning af hovedsta-
den samt en dengang ret stor hær og 
flåde, var sandsynligvis medvirkende 
til at holde Danmark ude af første ver-
denskrig. I anden verdenskrig gik det 

Stidsen’s Historiske foto’s mm.  

Fra Stidsens logbog 

Jeg ved ikke om Dyk-Et nogen siden kom så langt som til Vapper. Men her er en 
tegning af dette kæmpe skib, der kræver stille vand for at besøge det.  Sakset fra en 
artikel i 2008 om Stidsens berømte logbog og klubbens tidlige historie.  /red. 
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som bekendt anderledes, men det er en 
helt anden historie.  
 
Luftværnsmissiler: 
Under den kolde krig var Flakfortet 
base for luftværnsmissiler indtil 1968, 
hvorefter fortet lå ubenyttet hen i en 
årrække. Senere blev fortet benyttet af 
Dansk Sejlerunion og er i dag købt af 
et svensk selskab, som har planer om 
at åbne en restaurant på øen. 
 
Dykning på Flakfortet: 
Dykkermæssigt var Flakfortet ikke 
specielt interessant. Stensætningen 
rundt om øen var som alle andre hav-
nemoler, med den fauna som der er på 
et stenrev.  
 
 
På opdagelse: 
Det mest interessante var at gå på op-
dagelse i det indre af fortet, med dets 
mange gange, mandskabsrum og for-
ladte kanonstillinger, som lå øde hen 

Dyk-Et  på Flakfortet /Foto: Stidsen 

og blot ventede på at blive genbrugt til 
et andet og mere fredeligt formål. 
 
/Tekst og foto: Stidsen 
  
 
 
 
Fra nettet: I 2001 blev stedet solgt af 
det statslige ejendomsselskab Freja 
Ejendomme A/S til Malmökranen AB 
som har sat øen til salg for 56 millio-
ner i 2017  (red.)  

https://da.wikipedia.org/wiki/2001
https://da.wikipedia.org/wiki/Freja_Ejendomme_A/S
https://da.wikipedia.org/wiki/Freja_Ejendomme_A/S
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På baggrund af min guldmedalje ved 
DM i uv-foto 2016 blev jeg udtaget 
sammen med Mikkel fra Dykkerklub 
Bunden, som vandt i 2015, til at repræ-
sentere Danmark ved VM 2017 i uv-
foto, som blev afholdt i november sid-
ste år af CMAS i La Paz i Mexico. 
 
Jeg skulle deltage sammen med en as-
sistent, og det vil vel ikke undre nogen, 
at det selvfølgelig skulle være sammen 
med min fotomakker Tom.  
 
Hvis han en dag fik den samme chan-
ce, ville jeg med glæde være hans assi-
stent. Assistenten skulle ud over at væ-
re hjælper også være dykkermakker og 
model.  
 
Ved VM i uv-foto er der fem kategori-
er heraf et med tema fra det land, hvor 
det afholdes. Der var således nærbille-
de af en fisk, makrobillede af alt andet 
end en fisk, nærbillede af en søløve 
(tema), vidvinkelbillede med og uden 
model. Man kan indlevere max. et bil-
lede i hver kategori. Der var to dykker-
dage af to dyk til optagelse af 2x100 
billeder, hvoraf der altså skulle udvæl-
ges fem. 
 
Træningsophold: 
For at lære forholdene i La Paz og om-
egn at kende tog vi afsted, så vi havde 
en uges dykning inden selve VM-
arrangementet. 
 
Det var især søløverne, vi var spændt 
på at møde og øve os i at fotografere. 
Disse var som nævnt udvalgt som kon-
kurrencens tema, og man skulle delta-
ge med et nærbillede af en søløve. 
 

Søløver: 
Det viste sig at blive en kæmpeople-
velse at dykke med søløver. De fandtes 
især i en koloni som lå ca. 1,5 times 
sejllads fra dykkercentret. Det var ikke 
vanskeligt at komme tæt på søløverne; 
man kan næste sige at det var om-
vendt.  
 
De var meget legesyge, især ungerne, 
men på deres egne betingelser. Sølø-
verne dukkede hele tiden uventet op, 
og så var det bare om at skyde løs med 
kameraet. Det gav selvfølgelig masser 
af sjove situationer. Vi fik i alt 10 dyk 
med søløver. Det var temmelig over-
vældende. 
 
VM i gang: 
Da selve VM-arrangementet endelig 
startede var vi således godt forberedte 
på at møde søløverne. Vi havde selv-
følgelig også fået set lidt på, hvad der 
ellers var af fisk og andet dyreliv.  
 
Undervandslandskabet: 
Landskabet bestod af klipper og sand-
bund. Der var koralrev enkelte steder, 
men det var især enkeltkoraller på 
klipperne der var det fremherskende. 
 
Der var en hel del dykkersteder i områ-
det, men da konkurrencen gik i gang 
blev der udtrukket fire lokaliteter, som 

VM i uv-foto Mexico 2017 

De fire udvalgte steder: 

1. Søløvekoloni 
2. Klipperev m. koraller 
3. Vrag 
4. Mindre klippeø. 
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alle skulle dykkes på efter tur: søløve-
kolonien, et klipperev med koraller og 
omliggende sandbund, et ”padi”-vrag  
og en mindre klippeø med omkringlig-
gende koralrev og enkelte søløver. 
 
Deltagerne: 
Der var i alt 38 deltagende uv-
fotografer med hver sin assistent. Del-
tagerne kom fra 19 forskellige lande. 
Mange lande fra Europa var repræsen-
teret, og der var også deltagere fra fjer-
ne lande som f.eks. Japan og Chile. 
 
Samlet indmarch: 
Det var således en meget broget og 
munter flok som den første dag var 
med i den samlede indmarch med taler 
og flaghejsning og ikke mindst med 
danseoptræden og afsluttende fælles-
dans. Meget festlig start på hele arran-
gementet. 
 
Prøvedag: 

Inden selve konkurrencedagene gik i 
gang, blev der afholdt en prøvedag, 
hvor alle procedurer blev afprøvet un-
der to dyk. Det drejede sig om, hvad 
der måtte medbringes af elektroniske 
apparater ombord på dykkerbådene, 
om formatering af memorykortene til 
kameraerne, om forsegling af kamera-
erne, om dykkertid, restluft osv.  
 
Alt sammen ting som faldt på plads ef-
terhånden som arrangementet skred 
frem og blev helt perfekt til sidst. 
 
Hver konkurrencedag: 
Efter hver konkurrencedag skulle man 
aflevere memorykortet, som så blev 
kopieret af arrangørerne, og senere 
samme aften fik man det retur. 
 
Alle billeder uden nogen form for ef-
terbehandling. 
Den anden dag skulle man så efterføl-
gende oplyse, hvilket fem billeder man 

Et af Oles billeder indleveret i konkurrencens tema: Nærbillede af Fisk 
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ville deltage i konkurrencen med. Alle 
billeder blev således afleveret, som de 
var optaget, lige ud af kameraet uden 
nogen form for efterbehandling. 
 
Dommerjuryen: 
Dommerjuryen var internationalt sam-
mensat og bestod af syv mand, som 
havde opgaven med at skulle bedøm-
me de mange 
billeder indle-
veret af de 38 
håbefulde foto-
grafer.  
 
Og vinderen 
blev: 
Den sidste dag 
gik dommerne 
i gang om for-
middagen med 
at bedømme 
billederne for 
til sidst at kom-
me frem til den 
endelige place-
ring sent på af-
tenen efter fest-
middag og mu-
sikalsk under-
holdning. Spa-
nien løb med 
guldet og søl-
vet og Tyrkiet 
fik bronzeme-
dalje.  
 
Resultatet blev 
fejret med 
overrækkelse 
af medaljer og 
flaghejsning og 
almindelig fe-
stivitas. 
Som man kun-
ne forvente var 
det dog ikke al-
le, som var eni-

ge i dommernes bedømmelse; enkelte 
følte sig forbigået, men alt i alt må 
man nok sige, at dommerne havde 
gjort et godt job med udvælgelsen – 
også selv jeg ikke kom i topti! 
 
Udbyttet: 
Til gengæld kom jeg hjem med lyst til 
at arbejde videre med alt det, jeg havde 

Oles foto i kategorien: Vidvinkel 
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lært ved at deltage i dette særdeles in-
spirerende verdensmesterskab, hvor 
jeg havde fået lov til at lege med ”de 
store drenge”. 
/ Tekst og foto /Foto-Ole 
 
 

Vinderbillederne kan se på CMAS 
hjemmesiden her:  
 
http://www.cmas.org/photos-and-
videos/16th-cmas-visual-world-
championship 
 

Nedenfor en uretfærdig lille udgave af 
vinderbilledet i kategorien: Nærbillede 
af fisk. 

De fem fotokategorier: 

1. Makro af andet end fisk 
2. Fisk makro/nærbillede 
3. Tema søløver 
4. Vidvinkel 
5. Vidvinkel m. model 

Oles billede i kategorien: Tema med Søløver 

http://www.cmas.org/photos-and-videos/16th-cmas-visual-world-championship
http://www.cmas.org/photos-and-videos/16th-cmas-visual-world-championship
http://www.cmas.org/photos-and-videos/16th-cmas-visual-world-championship
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Denne gang har Flemming S. skrevet 
makkertjek. Læn dig tilbage og tag dig 
god tid til at lære noget  af  en af klub-
bens mere erfarne dykkere: 
 
Hvorfor begyndte du at dykke. 
Min interesse for dykning opstod en 
eftermiddag i midten af 1950’erne i 
den nu nedlagte Søborg Bio, hvor jeg 
så den franske dykkerpioner Jaques-
Yves Cousteau’s første dokumentar-
film: Den Tavse Verden. Det var første 
gang jeg så en farvefilm. Der var ikke 
noget fjernsyn dengang og de fleste bi-
ograffilm var i sort/hvid. Åbningssce-
nen i filmen, hvor et hold frømænd, 
som det hed dengang, dykker ned i det 
mørkeblå dyb med tændte undervands-
fakler gjorde et dybt indtryk på mig og 
jeg besluttede, at jeg ville være frø-
mand når jeg blev stor. Hvad filmen 
ellers omhandlede husker jeg kun 
svagt. Det var vist noget om at bjærge 
gamle romerske amforaer op fra hav-
bunden og dykke på vraget af et en-
gelsk fragtskib i Røde Havet, som 
mange år senere skulle blive meget 

kendt. 
 
Hvornår begyndte du at dykke. 
Da jeg havde lært at svømme på Char-
lottenlund Søbadeanstalt fik jeg 
ca.1960 min første dykkermaske, en 
snorkel med bordtennisbold i toppen 
og et par svømmefødder. Sammen med 
et par venner fra skolen begyndte jeg 
nu at udforske stensætningen ved 
Strandvejen syd for Skovshoved Havn. 
Senere fik vi en lille gummibåd så vi 
kunne ro ud på lidt dybere vand og 
dykke ned i ålegræsskovene. Dette 
fortsatte hver sommer op til ca.1967, 
hvor jeg fik min første våddragt. Den 
var i neoprengummi uden nylonfor, så 
den skulle dyppes i vand inden man 
forsigtigt kunne tage den på.  
 
At finde en dykkerklub: 
Mine to venner mistede efterhånden 
interessen for dykning, så jeg henvend-
te mig til det dengang nystartede dyk-
kerforbund og fik en liste over dykker-
klubber i Danmark. Der var i alt 6 
klubber, der af de 3 i København. Jeg 
henvendte mig til den som lå nærmest, 
Skovshoved Undersøiske Gruppe, som 
var Danmarks første dykkerklub, men 
fik her at vide at jeg først kunne blive 
medlem, når jeg havde komplet dyk-
kerudstyr og havde lært at dykke. Bed-
re gik det ikke hos Københavns Dyk-
kerklub. Her kunne jeg blive skrevet 
på venteliste, da der var mange som 
gerne ville være medlem. Der var nu 
kun en klub tilbage: Frømandsklubben 
Delfin i Dragør og her blev jeg optaget 
på prøve i 1968. Det normale dykker-
udstyr i 1960’erne var to 7 liters luft-
flasker og en dobbeltslange lungeauto-
mat, men jeg skulle naturligvis have 

 

  Makkertjek  
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det sidste nye: En 10 liters luftflaske 
og en amerikansk enkeltslange lunge-
automat. Jeg var nu klar til min første 
rigtige dykning. 
 
Første rigtige dyk: 
Det blev et stranddyk ved Højerup Kir-
ke på Stevns i sommeren 1968. For-
manden i Delfin havde hørt at der skul-
le ligge et vrag ud for kirken, så hvis vi 
blot svømmede vinkelret ud fra kysten 
skulle vi nok finde det. Vi svømmede 
og svømmede og det blev dybere og 
dybere, men vi fandt ikke noget vrag. 
På et tidspunkt opdagede jeg at makke-
ren var forsvundet, mellemlinen var ik-
ke opfundet på dette tidspunkt, og da 
jeg havde brugt over halvdelen af luf-
ten vendte jeg om og svømmede tilba-
ge til kysten uden at have set noget 
vrag. Makkeren havde heldigvis gjort 
det samme. Det viste sig senere at vra-
get lå over en kilometer fra kysten. 

 
Hvor mange dyk har du haft. 
Da jeg startede med at dykke førte man 
ikke logbog. Det var først noget som 
blev almindeligt senere, så jeg ved ik-
ke hvor mange dykninger jeg har haft. 
På Røde Havs-turene skal man oplyse 
hvor mange dykninger man har haft og 
jeg har i de sidste mange år skrevet 
over tusind. 
 
Hvilken slags dykkerdragt bruger du 
og hvorfor. 
På turene til Røde Havet brugte jeg tid-
ligere min gamle, tyndslidte neopren-
våddragt, hvor jeg havde klippet ær-
mer og ben af for ikke at få det for 
varmt. Dragten krøb imidlertid i vask 
så jeg ikke længere kunne passe den, 
så nu bruger jeg i de varme vande en 
3mm. neopren-våddragt. Ved dykning 
herhjemme har jeg både haft neopren, 
gummilærred og trilaminat-tørdragter. 
Sidstnævnte er behagelig at have på, 

Logbog laver man da bare selv. Her er en side fra en af Stidsens logbøger. Tegning  
kopieret fra logbog  (en anelse forstørret)  Her med dykker med luft i tørdragtens 
ben (ved pilen i toppen)  Tegning: /Stidsen  
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ninger om sunkne skibe, som var for-
list med værdifulde genstande ombord 
og historierne om de modige dykkere, 
som forsøgte at fravriste havet hvad 
det havde taget fra menneskene.  
 
En anden tidsalder: 
For mig er det at dykke ned til et gam-
melt skibsvrag ikke kun en tur ned i en 
anden verden, men også en rejse ind i 
en anden tidsalder, til et sted hvor ti-
den har stået stille. Smukke og impo-

men mister isoleringsevnen hvis den 
bliver utæt, så jeg foretrækker en neo-
pren-tørdragt, som bevarer noget af 
varmeisoleringen og opdriften når der 
løber vand ind og det gør der på et el-
ler andet tidspunkt. 
 
Hvordan vil du beskrive dig selv som 
dykker. 
Som dykker vil jeg betegne mig som 
udpræget vragdykker. Jeg har helt fra 
min barndom været fascineret af beret-

Stidsen på et vrag i Norge.  
Foto: /Jan M. 
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nerende undervandslandskaber som de 
findes ved klippekyster og koralrev har 
dog også min interesse, ligesom jeg 
finder grottedykning spændende. For 
nogle år siden dykkede jeg sammen 
med rejseholdet fra klubben i cenoter-
ne i Mexico. Det var nogle af de bedste 
dykninger jeg har haft, kun overgået af 
nogle vragdykninger i Røde Havet. 
 
Er der noget du er specielt glad for ved 
dykning. 
Dykning giver én mulighed for at op-
hæve tyngdeloven og svæve vægtløs i 
vandet som en fugl i luften. Det kan 
især opleves ved dykninger i et tredi-
mensionalt plan, som ved dykning ned 
langs en lodret klippe- eller koralvæg. 
Det er en ret fed oplevelse at lukke luf-
ten ud af vesten og langsomt dale ned i 
det mørkeblå dyb og høre hvordan ly-
den fra lungeautomaten stiger i tone-
højde på grund af det tiltagende tryk. 
Man skal dog kende sin begrænsning 
med hensyn til dybderus og stoppe 
mens legen er god. 
 
Hvad indgår i et godt dyk. 
For mig er det et godt dyk når solen 
skinner, det er vindstille og havblik, 
sigtbarheden i vandet er god og der 
skal dykkes på et velbevaret og spæn-
dende vrag. Desuden skal makkeren 
gerne være nogenlunde erfaren og kun-
ne klare sig selv mens jeg har travlt 
med at filme med mit GoPro-kamera. 
Hvis makkeren også er fotogen og for-
står at optræde som fotomodel og pla-
cere sig de rigtige steder så er det yder-
ligere en fordel. 
 
Har du haft et dårligt dyk. 
Når man har dykket i så mange år som 
jeg har, er det naturligvis ikke alle dyk 
som har været gode, selvom de fleste 
af dem heldigvis var det. Der har været 
forskellige årsager til at jeg har haft 
dårlige dyk: Dårlig vejr, stærk strøm, 

dårlig sigtbarhed, utætte tørdragter, ud-
styr som går i stykker eller makkere 
som insisterer på at dykke med mel-
lemline og derefter får viklet sig godt 
og grundigt ind i linen. 
 
 
Har du oplevet en uheldssituation på et 
dyk. 
Jeg har heldigvis kun haft nogle få 
dykninger hvor det udviklede sig til en 
tæt-på situation, et begreb som ikke 
eksisterede dengang jeg startede med 
at dykke. Hvis dykkeren kom velbe-
holdent tilbage på land med helbredet 
intakt var alt godt. Tæt-på rapporterne 
blev først opfundet senere.  
 
Blue Hole: 
Jeg har dog en enkelt gang været i en 
situation hvor det var tæt på at gå galt. 
Det var på en af turene til Røde Havet 
tilbage i 1970’erne. Vi havde på Sinai-

Sådan kan man tit opleve forfatteren , 

med et videokamera foran øjnene. Her 

i Norge /Foto Jan M. 
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kysten syd for Blue Hole dykket gen-
nem Canyon, en klippespalte som star-
ter på ca.20 meters dybde og udmun-
der i den lodrette koralvæg på ca.55 
meters dybde. Hernede er der ikke me-
get opdrift i våddragten, så en af dyk-
kerne var alt for tung og begyndte at 
synke ned i det bundløse dyb, mens 
han febrilsk famlede efter indblæs-
ningsventilen på sin redningsvest uden 
at kunne finde den.  
 
Til hjælp: 
Jeg besluttede mig for at hjælpe ham 
og svømmede ned til ham og tog fat i 
ham for at trække ham ind til koral-
væggen, så han havde noget at holde 
fast i. Han var tungere end jeg havde 
regnet med, så jeg pustede noget luft i 
min vest og fik ham hevet lidt op.  
 
Sandsynligvis på grund af dybderus 
forstod han ikke min hensigt, så han 
rev sig løs med det resultat at jeg nu 
var for let og begyndte at stige mod 
overfladen. De redningsveste vi dykke-
de med dengang var ikke konstrueret 
til afbalancering under vandet. Det var 
besværligt at puste luft i dem og van-
skeligt at få luften ud igen. De var fak-
tisk kun til brug i overfladen efter dyk-
ket. Jeg steg nu op langs den lodrette 
koralvæg med stadigt stigende fart, 
mens jeg prøvede at klemme luften ud 
af vesten.  
 
På et tidspunkt begyndte det at sortne 
for mine øjne og først da jeg nåede op 
på 20 meter fik jeg klemt den sidste 
rest luft ud af vesten og fik stoppet min 
elevatortur mod overfladen.  
 
Jeg fik dog lært at man skal være for-
sigtig med at ville frelse andre, det 
gælder både indenfor dykning og i 
mange andre af livets forhold. 
Er der nogle specielle ting du aftaler 
med makkeren inden dykket. 

Hvis det er en makker som jeg har 
dykket meget sammen med eller ken-
der godt, er der sjældent grund til at af-
tale ret meget udover maksimal dybde 
og dykkertid. Med min gamle vrag-
dykkermakker Brian aftalte vi som re-
gel at mødes ved bundtovet, hvis vi 
blev væk fra hinanden, hvilket ofte 
skete. Med min Røde Havs-makker 
Havbasse Henrik M. havde jeg en fast 
aftale om at dykke til maksimalt 60 
meter og en dykkertid på minimum 60 
minutter, hvilket godt kan lade sig gøre 
hvis der ikke bruges alt for meget luft. 
Ellers er det mest i forbindelse med fo-
tografering, at jeg aftaler hvordan 
makkeren skal optræde som fotomo-
del. 

Forfatteren som ung dykker i 70’erne 
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Ting som du burde omtale eller spørge 
om inden dykket. 
Jeg burde nok altid sikre mig at mak-
keren har husket at åbne for luftforsy-
ningen. Det kan være fatalt hvis dyk-
keren er for tung og hopper i vandet 
med lukkede ventiler uden mulighed 
for at ånde eller blæse luft i vesten. En 
god regel er altid at tage nogle kraftige 
sug fra lungeautomaten inden dyknin-
gen. Hopper man i vandet uden bly-
bælte eller finner sker der ikke så me-
get ved det, ud over at man nok bliver 
til grin. 
 
Udstyr som du sværger til eller drøm-
mer om at få. 
Jeg har i mange år dykket med en 4 li-
ters ponyflaske med egen lungeauto-
mat, således at jeg har to uafhængige 
luftsystemer. Svigter det ene virker det 
andet forhåbentlig. Det giver en ekstra 
sikkerhed når man roder rundt inde i et 
vrag, hvilket ikke er helt ufarligt. In-
den for fotoudstyr holdt jeg stædigt 
fast ved mit Nikonos undervandskame-
ra med gode, gamle analoge film med 
en opløsning som overgik alle de nye 
digitale plastikkameraer. Jeg blev dog 
tvunget til at overgive mig til digitali-
seringen og er godt tilfreds med mit 
GoPro-filmkamera, som fylder meget 
lidt og fungerer fuldautomatisk. Når 
jeg på mine gamle dage ikke mere gi-
der slæbe afsted med tungt dykkerud-
styr, har jeg planer om at anskaffe mig 
en undervandsdrone med videokamera, 
så jeg kan sidde tørskoet oppe i gum-
mibåden med en virtual reality brille 
på og foretage en fjernstyret dykning 
på et vrag uden risiko for dykkersyge 
eller tørdragter som bliver til våddrag-
ter under dykningen. 
 
Hvem skal have makkertjekket næste 
gang og hvorfor. 
Det skal være en af mine makkere fra 

de glade kutterture i 1990’erne med 
”Bonita” og ”Ole Rømer”, hvor der 
blev dykket på gamle vrag i Østersøen 
og Kattegat og hvor det stadigt var helt 
legalt at bjærge løsfund op fra vragene.  
 
Jeg vil foreslå klubbens dybdedykker 
Bjarne R., bedre kendt under navnet 
Tequila. Han må kunne skrive*) nogle 
spændende beretninger om sine dyk-
ninger på dybt vand i både Norge, på 
Malta og i Røde Havet. 
 
/Tekst: F.Stidsen 
 
 
 
 
 
*) Ellers kan redaktionen komme og 
lave et interview! 
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