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Tæt på hændelse et dybt dyk på Seattle 

Offentliggjort april 2015 

 

Den første gang jeg dykkede på ”Seattle” var i juni 1996, dengang stoppede vi op på 52 meter på grund 
af N2 rus. Vi overvandt rusen med møje og besvær og efter denne uheldige oplevelse forsatte jeg aldrig 
at dykke dybere end 45meter! (på Nitrox 21). 
 
Den 1. maj i år var min svigersøn, som dykker med en CCR (bailout og dekogas), og jeg med trimix 18/37 
på en 15 ltr. 220 bar og en Nitrox 32 % på en 7 ltr.220 bar, klar til at udforske ”Seattle” igen. 
 
Planen var at dykke stille og rolig ned til stævnen (65 meter), se os lidt omkring, og så langsomt op igen, 
alt ifølge Suunto`s dykkerplan.  
 
Alt gik vel, vi kommer fint derned, og nu det gik så godt, fik jeg den åndssvage ide at gå til bunden ved 
stævnen, bare lige 1 minut for, som jeg tænkte ”jeg kommer sgu nok aldrig her ned mere”.  
Da jeg når bunden, og ser at dybdemåleren viste 71 meter, er jeg klar over, at nu er det med at komme 
op!  
 
På 45 meter viser manometeret på hovedflasken 30 bar (man skal have lidt til BCD’en, når man kommer 
i overfladen), så jeg skifter til min stage flaske. 4 hurtige spark med finnerne og jeg er oppe på 35 meter, 
hvorefter jeg stille og rolig sammen med min svigersøn går til deko stoppet.  
 
Jeg tømmer min stageflaske selvsamme minut min deko tid udløber, og vælger at modtage en Nitrox 50 
i 5 minutter fra min makker som sikkerhedsdeko. 
 
Bemærkninger: 
1. Jeg holdt mig ikke til dykkerplanen! 
2. Jeg have for lidt gas med! 
3. Selvom man har dykket i 40 år med over 1000 dyk, skal man ikke spøge med dybden! 
4. Når man er fyldt 65år, har langsomvirkende væv og lidt for meget på sidebenene, burde man nok lige 
”TA EN SLAPPER” 

 

 

 


