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Tæt på dokken i Sønderborg 

Offentliggjort august 2013 

 
Dokken i Sønderbog  
(bemærkning: dokken ligger på ca. 18m i sejlrenden i Sønderborg, havnekontoret skal give 
tilladelse til dykning i området der dykkes uden bøje pga. trafikken). 
 
Vi skulle på flyde dokken i Sønderborg for at fotografere lidt. Vi kontaktede 
havnemesteren, og spurgte om der var nogle aktiviteter, vi skulle tage hensyn til?  
Svaret var nej, der var kun noget med at kajak klubben og ro foreningen havde et eller 
andet, men han mente ikke, at vi ville genere nogen. Så vi kunne bare dykke og husk nu lige 
at dykkerflaget skal op i flagstangen.  
 
Vi fik klædt om, og gik så og snakkede med hinanden, imens hørte jeg sådan lidt bagfra, at 
roerne talte om, at der var nogle der skulle arbejde på nogle pæle ude i vandet, så de måtte 
nok hellere sejle udenom, hvis de da kom og arbejdede i dag. 
 
Vi startede vores dyk. Sigten var ikke mere end max 2 m, men jeg regnede med at den ville 
blive bedre jo dybere vi kom ned af skrænten ved dokken. Undervejs hørte vi flere både 
sejle over os. Sigten blev ikke bedre, så der blev valgt indadgående kurs.  
 
Da vi kommer lidt tættere på land, hører vi en stor båd som var meget tæt på. Vi tænkte 
ikke videre over det, indtil vi kom op på 6m, da var der en hel del hvirvel i vandet --  nå ja, 
det kunne være en lille båd der lige var sejlet forbi.  
Da vi kom til overfladen, kunne vi se, at der lå et stort bjærgningsfartøj lige der, hvor vi 
havde dykket (lidt eftertanke: Vi afbrød dykket pga. dårlig sigt, vi skulle have været ude på 
dybden i ca. 20 min mere, også ville skibet have været klar til at rive pæle op og bolværk 
itu). Vi grinende lidt over den misforståelse, om skibet skulle arbejde eller ikke. 
 
Vi blev nogle gode erfaringer rigere mht. kommunikation imellem de forskellige led.  
 

 

 


