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Tæt på hændelse "nær ved ulykke" 

Offentliggjort oktober 2014 

 
Involverede: 
3* CMAS Dykker. 
 
Sted: 
Vragdyk ud for Skagen, dybde 33 meter.  
 
Nær ved ulykkens omfang: 
Kunne være endt med drukning. 
 
Hændelsesforløb: 
Jeg er en mand på 44, og jeg vil betegne mig selv som en halv erfaren dykker, jeg har 
ca. 300 dyk bag mig. Jeg blev uddannet i en klub, hvor sikkerhed altid har haft høj 
prioritet, og jeg er vant til dårlig sigt og lidt søgang. 
 
Vi var på vragdykning, vejret var fint, dog med en lille smule sø. 
Jeg gør klar på dækket af skibet og hilser på min makker, som jeg er sat sammen med. 
Vi laver check på hinanden og alt er ok. 
 
Vi hopper i vandet, alt går fint, vi følger tovet ned på bunden. Der sætter jeg mig og 
laver et check og finder ud af at min regulator til min pony-flaske ikke sidder i 
holderen på brystet. Den er faldet ud, jeg finder den selv siddende fast under flasken 
halvejs på ryggen. Jeg får den sat i på sin plads og vi giver ok og dykker ud.  
Vi får et fint dyk, selv om at sigten ikke er allerbedst, 0,5 til 5 meter.  
 
Da tiden er ved at være gået begynder jeg at lede efter bundtovet. Vi svømmer langs 
skibssiden finder bundtovet, svømmer over til tovet. Samtidig med at jeg tager fat i 
tovet, sætter min ene svømmefod sig fast i noget garn/tov på vraget. Jeg kigger ned 
og i det samme tager jeg en indånding saltvand helt ned i lungerne, det resulterer 
automatisk i en voldsom hosten. Tankerne flyver igennem hovedet – jeg har masser 
af luft på flasken, har lige kigget på manometeret og der havde jeg 90 bar tilbage. 
Hvorfor får jeg ingen luft, hvorfor får jeg pludselig saltvand, hvad, hvorfor, hvad sker 
der!!!!! 
 
Jeg ved, jeg ikke bare kan lave fri opstigning og min fod sidder fast. Jeg mangler luft 
som bare f… har jo lige tømt lungerne totalt et stort host. 
Forvirret griber jeg ud efter regulatoren til ponyen, der heldigvis sidder på sin plads 
på brystet (godt jeg fik den sat på plads igen i starten af dykket). Den ryger i munden 
og jeg suger efter luft (glemmer dog at tømme regulatoren for vand inden jeg suger) 
og får en blanding af saltvand og luft i lungerne igen.  
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Mærkelig nok gjorde det ikke så meget anden gang, for nu var der trods alt lidt luft 
med i indåndingen.  
Jeg hostede voldsomt en del gange mere, og imellem hostene tømte jeg regulatoren 
for vand og fik dejlig ren luft ned i lungerne.  
Jeg gav igen tegn, flere gange, til makkeren at min fod sad fast, men igen han forstod 
ingen ting og begyndte at stige op. Jeg måtte selv hjælpe mig fri. 
 
Under opstigningen fandt jeg ud af fejlen, da jeg sad fast og kiggede ned blev 
mundstykket til regulatoren krænget af selve regulatoren, så jeg bare havde et tomt 
plastic mundstykke i munden og en regulator der hang og dinglede i slangen. 
Stripsen sad der godt nok, men var åbenbart for slap! 
 
Vi steg op, tog et sikkerhedsdeko, gik i overfladen og kravlede ombord på skibet. Jeg 
må indrømme at jeg var lidt rystet og fortalte om hændelsen. Min dykkermakker 
havde godt set at jeg på et tidspunkt nørklede med noget, men ellers havde han ikke 
bemærket noget særligt. Han var godt nok en forholdsvis nybegynder, men jeg havde 
håbet på mere hjælp!  
Det skal, på ingen måde, forstås således, at han havde noget som helst skyld i det 
skete, men lidt hjælp ville have været dejligt. 
 
Jeg havde ubehagelig hoste i flere dage efter og ondt i lungerne, og det var en yderst 
ubehagelig oplevelse jeg bestemt godt kunne have været foruden. Jeg var glad for at 
jeg kunne bevare roen og ikke gik i panik, for så havde det endt galt.  
 
Så konklusionen må være: check mundstykket, altså at stripsen er spændt 
passende hårdt på! Og ellers, hold øje med din makker, hjælp hinanden. 
Jeg har haft masser af gode dyk siden. Men min regulator får et ekstra check hver 
gang, og jeg har lavet et elastik bånd så reserve regulatoren hænger fast på brystet 
ALTID og ikke kan falde af, af sig selv. Min primære regulator har også en ekstra lang 
slange, så jeg hurtig kan give den til en makker i nød og jeg selv kan tage reserven. 
 

 


