
Dyk på Sjællandsvraget D. 3-8-2004 - indlæg af Jan Krogh 

 

Kl. 18:30 med fyldte flasker var vi igang med at rigge båd til, i Helsinge. 

Aftalt dyk på sjællandsvraget, og afsted det går.... 

 

Ankomst kl 19:25, John og en fridykker (glemt hans navn. Sorry) tog ud i båden for at 

mærke vraget af, de kom dog hurtig ind igen, da der var en blowser på. 

Hold 1 og 2 i båden og afsted det gik. Espen og jeg var hold 2, og vi kom i vandet. 

JEG var helt klar, der skulle dykkes og jeg havde mit nye kamera med mig ( det er testet 

for tæthed ;O) ), jeg skulle bare have det hele med mig denne gang. Ned langs tovet og 

bump der var bunden på 6,5 m, lidt fremme og hov der var vraget jo, spanter dække med 

muslinger og tang. 

Yngel i stimer og en del bjerg-gylter, svømmer rundt og flytter sig først når jeg kommer 

med mit kamera, ( ØV ) nå men jeg må snige mig lidt mere,..... tataaaaa og der var billeder 

af fisk, så nu er det spændene at se om de også blev gode. Vi stødte på Steffen og Jim på 

den anden side af vraget og så måtte vi stille op til gruppe billede. Der er bare en enkel 

faktore, at 4 nye dykkere padler rundet ved bunden, uden at tænker os om, så inden vi 

kunne tælle til 5 var sigt bare noget vi kunne læse om i middelhavet ØV. 

Nå men rundt om vraget, over det, og kikkede under det og fik den opfattelse at man bare 

kunne det der med at dykke. Billeder blev taget og tiden indhentede os igen, så vi dykkede 

ud, 2 meter fra bøjen. Jeg ved ikke hvordan jeg skal udtrykke min glæde ved det dyk, men 

her er et bud ?FEEEEEEEDT ;O)? 

Godt dyk, knap så gode billeder (13 ud af 58) 

 


