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Tæt på episode 

Offentliggjort oktober 2015 

 

Vi ankommer til Hornbæk plantage, og opretter dykkersted markeret med stort 
Dykkerflag på stranden lige neden for parkeringspladsen, der ligger umiddelbart øst for  
T-krydset Sandagerhusvej og Norder Strandvej.  
Da vi påbegynder dykning er der ikke nogen både ankret op ud for, hvor vi har oprettet 
dykkerstedet.  
Jeg er på hold nummer 2, der er i vandet. Da jeg kommer op, overtager jeg rollen som 
dykkerleder, og bemærker at der nu ligger to både ankret op lige ud for vores dykkersted. 
Jeg spørger indtil om vi har set hvad de laver på bådene, og får at vide, at da de ankom så 
sejlede de meget tæt på en af vores bøjer med dykkere under, det var et hold med en 
voksen og en juniordykker på 11 år.  
Fra stranden havde vi råbt og vinket med dykker flaget for at gøre opmærksom på de 
sejlede tæt på vores dykkerhold, de ignorerede alle vores signaler. 
 

Næste hold er gået i vandet og jeg er nu dykkerleder, efter 12-13 minutter kan jeg se at 
vores hold kommer tæt på de to op ankrede både. Samtidig kan jeg se, at de er begyndt at 
fiske fra bådene. Derfor vifter jeg med flaget og råber til bådene, at de skal passe på vores 
dykkere. Der bliver råbt tilbage, at jeg bare skal få dem til at forsvinde, en masse 
ukvemsord og "De kan få en krog i røven". Jeg råber at vores dykkere vil være væk der fra i 
løbet af 10-15 min. Der kommer en masse ukvemsord tilbage, så går manden i den blå 
trøje op i stævnen og henter noget, han kommer tilbage med agter og kaster i vandet efter 
vores dykkere.  
 
Jeg kan ikke se, hvad det er, men kun plasket. Og han bliver meget ivrig efter at kaste med 
fiskestangen mod bøjen. Et par minutter efter plasket kommer vores dykkere i overfladen, 
efter de har dykket cirka halvdelen af tiden. Jeg kan høre den ene dykker råber til bådene, 
at det ikke er i orden og de skal stoppe det er farligt og hun råber også sit navn, jeg kan kun 
hører brudstykker at det der bliver råbt fra båden, men det er ikke venlig stemt. Jeg har 
fået OK signal fra begge dykkere og de dykker ned igen, og væk retning væk fra bådene.  
Det lader til at der er en roligere stemning på bådene, jeg tager et billede af bådene med 
min mobil telefon.  
 
Da vores dykkere kommer op, snakker vi om hvad der er sket. De fortæller, at det var et 
anker, der blev kastet efter dem og det rammer ned 2-3 m fra dem, mens de lå på 2,5 -3 
meters dybde.  
Dykkerne var max 10 m fra bådene, da de kunne se bunden af bådene og begyndte at 
svømme væk fra dem. Umiddelbart efter ankeret er kastet oplever de flere gange, at der 
kom fiske liner med kroge farende forbi dem. Derfor beslutter de at gå i overfladen, og sige 
det ikke er ok og farligt for dykkerne. Bådene bliver liggende måske 1-1,5 time inden de 
sejler mod Hornbæk. 
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Jeg har tænk over det efterfølgende, og syntes det er meget alvorligt, fordi vi risikerede en 
alvorlig, dykkerulykke, når man bevidst prøver at fange dykker med kroge, og kaster et 
anker efter dem. Det kunne måske endda være endt fatalt. Specielt når dem i bådene er 
advaret om der er dykkere i vandet og bevidst gør det for at fjerne dykkerne fra området 
omkring deres båd. Ud over de ikke respekterer almindelige god skik for opførsel på 
vandet. 
 
Der er indgivet en politianmeldelse af sagen.  
 

 


