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Det var sommer og 8 erfarne dykkere havde pakket RIB’en til et par dyk på Vapper – en 
lettisk trawler, der ligger på max 25 meter vand.  
Vraget ligger ca. 12 sømil fra Rødvig Stevns.  
På turen skete der 2 episoder 
 
Det første hold der går i vandet oplever en sigt, der var bedre end forventet, og dykker ned 
langs vraget mod skruen, efter et par minutter der stiger makkerparret op til dækket  
(ca. 16 meter). Den ene makker (A) give tegn til at de skal blive på dybden, men de anden 
makker (B) giver tegn til opstigning, og starter en hurtig opstigning, så makkerparret 
mister hinanden af syne. Bundtiden er på dette tidspunkt ca. 15 minutter, og de er et godt 
stykke fra bundtovet.  
Makker A følger efter makker B i en fri opstigning i almindelig tempo og med overholdelse 
af sikkerhedsstop. Da makker A kommer i overfladen sidder makker B allerede i RIB’en.  
 
Han siger at han er OK og at grunden til opstigningen blot var at han syntes at det var lidt 
utrygt på dybden. Der bliver givet O2, blot som en forebyggende foranstaltning.  
 
Der var enighed om at holde øje med makker B, mens dykningen forsatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senere skulle makker A igen i vandet, denne gang med en 15 liters flaske med 160 bar. 
Denne gang var der 2 makkere, den ene (C) med et sæt dobbelt 12, og den anden (D) med 
en rebreather.  
Under neddykningen løsner feeder-slangen til A´s tørdragt sig, denne sættes på igen og 
neddykningen forsætter. Ganske kort tid efter ankomst til dækket på 16 meters dybde 
hvor C & D svømmer nogle meter foran A.   
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A har lige tjekket manometeret det viser 140 bar, da feeder-slangen igen falder af, men 
denne gang var den ikke bare lige sådan at sætte på igen. Efter nogle forgæves forsøg er 
der 100 bar tilbage på flaske, A signalere med lygten til de 2 andre – C kommer hurtigt til 
hjælp og tilbyder sin primære regulator, den modtages ikke, men C holder den klar 
alligevel. D forsøger at sætte feeder-slangen på – og denne gang lykkes det – der er nu 70 
bar til bage. De er stadig tæt ved bundtovet, så makker A starter opstigningen i ro og 
orden. De 2 andre bliver på dækket.  
A holder sit sikkerhedstop og kommer i overfladen med 48 bar.  
 
A er klar over at det kunne være gået helt galt, men da han var helt tryg ved den hjælp han 
fik fra sine makkere, og panik blev undgået så skete der ingen skade.  
Efter endt dykning sejlede alle i god behold til bage til Rødvig.  

 


