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Vidar Fondevik, NUI AS 

Det var til Norge de kom for å teste nye metoder for dyp
dykking. George Wookey fra Royal Navy satte verdens

rekord til183 meter med hjelmdykkerutstyr og heliox utenfor 
Garnes i Sørfjorden nordøst for Bergen i 1956. For fjordene 
våre var skjermet for vind og høy sjø. Her fant de dypt vann og 
korte avstander tillandbase, sykehus og annen infrastruktur. 
Siden er det blitt utført mange tester og forsøksdykk i norske 
fjorder for at vi skulle sikre tilgang til naturressursene på hav
bunnen. En konsekvens av denne aktiviteten er at det knapt 
finns noe annet land som er mer opptatt av dykkeres sikkerhet 
enn Norge. 

Dypere vann og fjernstyrt teknologi har imidlertid redusert 
etterspørselen etter dypdykkere i Norge. Men behovet er 

likevel tilstede- om enn i en utstrekning som kun gjør utdan
ning av dypdykkere interessant i en internasjonal sammenheng. 
Med naturgitte forutsetninger og høy dykkemedisinsk kompe
tanse peker Norge seg klart ut som det landet som bør påta seg 
den oppgaven. Men det må være i et direkte samarbeid med 
andre nasjoner. Det betyr at alle typer kurs som er relevant for 
dypdykking må undervises på engelsk. Dette er en logisk 
konsekvens av at dagens dypdykking kun foregår i regi av 
multinasjonale selskaper. Et engelsk-norsk samarbeid om 
klokkedykkeropplæring er nærliggende å tenke på. For det er 
tross alt engelskmenn vi har dykket sammen med i over 30 år i 
Nordsjøen. 

S elv et så perifert land som Kina har meldt sin interesse for 
utdanning av klokkedykkere i Norge. Men utstyret for 

klokkedykking mangler. Og selv om pengene for lengst er 
bevilget, har dykkemiljøene på Vestlandet hittil klart å diskutere 
prosessen i filler. Norsk yrkesdykkerskole i Oslo har i mellom
tiden inngått samarbeid om utdanning av klokkedykkere med 
INPP i Marseilles. Ledelsen i NYD har sammen med norges
vennen Eric Clogenson for lengst skjønt tegningen og tatt saken 
i egen hånd. Initiativet står det all mulig respekt av. Men selv 
om dykking i Middelhavet kan være å foretrekke av mange 
behagelige grunner, blir dette alternativet etter min mening 
dårligere enn klokkedykkerutdanning i Norge. 

I disse dager pågår det planlegging av et helt nytt senter i 
Bergen som skal ivareta både beredskapen for mottak av 

hyperbare livbåter og en ny klokkedykkerutdanning. Repre
sentanter fra Statoil, Hydro og Høgskolen i Bergen arbeider nå 
på spreng med planene. Dette bør være et godt utgangspunkt, 
forutsatt at det medfører en slutt på uenigheten og starten på 
noe nytt og bedre for den profesjonelle dykkingen. 
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Og vi bør se videre fremover. Et samarbeid med engelske 
universiteter som Heriott-Watt og Cranfield, med stor 

kompetanse innen undervannsteknologi, ville gi et godt 
grunnlag for videreutdanning innen intervensjonsteknologi og 
dykking. Vi har tidligere i Dykkenytt luftet tanken om en 
«Masterdiver»-utdannelse etter amerikansk modell, men 
kanskje en europeisk «Master of Diving» er vel så interessant? 
Mulighetene er mange- bare vi ikke graver oss for mye ned i 
vår egen agenda og nessekonge-mentalitet. Og Sjøforsvaret må 
være med på dette. Her er det full fart med innovativ utvikling 
på teknologisiden, ubåtredning og med nye dekompresjonsta
beller som reduserer dekompresjonstiden fra store dyp. 

I respekt for George Wookey tar vi med et bilde av ham og 
konen Patrice. Bildet er tatt av undertegnede i <<The 

Guildhalh> i Kingston upon Hull i oktober i år, i anledning <<The 
Historical Diving Society Annua! Conference Dinner». George 
representerer en av de virkelige dykkepionerene i moderne 
dykking. Han fikk aldri erstatning og hadde heller ingen grunn 
til å søke om det. Selv om han ble behandlet for trykkfallsyke 
umiddelbart etter og som følge av rekorddykket i Norge. Han 
hadde til og med blitt behandlet i trykkammer fem ganger før 
det- og flere ganger siden, som sivil dykker i Australia etter at 
karrieren i Royal Navy var over. Det er med glede han ser tilbake 
på livet som dykker, de mange spennende oppdragene han 
utførte i marinen og som sivil dykker etterpå. Han angrer 
ingenting og hadde valgt dykking om igjen om han hadde 
kunnet. Nå har han rukket å bli 82 år gammel og bor sammen 
med familien noen timers kjøring sør for Perth. Her løper han 
sin daglige trimrunde i åsene, skuer utover Det indiske hav og 
lever sitt pensjonistliv - frisk som en fisk. • 
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Dykking med luft eller nitroxfra en liten dykkerbåt med støttefrajeks. et ROVfartøy kan være en 
kosteffektiv metode til grunnere arbeid på stålplattformer og produksjonsskip. Stolt Offshore har 
bygget dykkefartøyet <jacob Ill» for bl.a. slike formål. 

Erik M. Lysell, Stolt Offshore AS 

Seaway Diving startet dykking fra liten båt 
i Nordsjøen for Elf med <<Seaway Condof>> 

som moderfartøy allerede på 80-tallet. Den 
gangen foregikk dykkingen fra en stor gum
mibåt. En sjøsettingsrampe var installert på 
siden av dykkefartøyet <<Seaway Condor>>. 
Gummibåten fikk navnet Jacob - ikke etter 
den store reder, men etter Jacob Nærum 
som da var selskapets innkjøpssjef. 

Tidlig på 90-tallet ble så <1acob Il» 
bygget på et mer robust skrog av skumfylt 
plast fra Helgeland Plast AS. Dette fartøyet 
var mye bedre utstyrt og ble brukt på opera
sjoner både i det Fjerne Østen og Vest 
Aftika. l Vest Afrika forsvant imidlertid 
<~Jacob Il» for godt. 

Men den skal visst nok siden ha vært 
observert i et elvedelta i regionen - med 
påmontert maskingevær! 

I 1996 ble så dagens <1acob Ill» bygget, 
etter først å ha blitt utførlig utredet i samar
beid med Sintef <1acob Ill» har siden vært 
med på mange operasjoner- også den i Vest 
Afrika. 

Typiske arbeidsoppgaver for <1acob Ill» 
er inspeksjoner, rengjøring, video og NDT. 
Småreparasjoner med hydraulisk verktøy er 
ideelt dersom været er bra. Arbeid på 
produksjonskip (FPSO) i <<turret»-området 
er også aktuelt. På norsk side av Nordsjøen 
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Over: <<jacob» 1I1 på Heimdal i 2001. 

Til v.: Styrehus og dykkekontroll. 

Under: På jobb under Troll B. 

er det for tiden kun to slike fartøyer i bruk, 
<1acob Ill», og et tilsvarende fartøy bygget av 
Riise Underwater Engineering (RUE) i 2002. 

<1acob Ill» måler kun 9,4 meter i lengden 
og 3,2 meter i bredden og er godkjent av 
Petroleums tilsynet for dykking i Nordsjøen, 
under gunstige værforhold. Fartøyet som er 
bygget i PEHD-plast og aluminium har 
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profesjonell utrustning for tre dykkere, med 
Superlite 17B hjelmer, Heliox 18B masker, 
undervannslys og videokamera montert på 
hjelm/helmaske. Den er utstyrt med 130 HK 
dieselmotor og har både vann jet og hydrau
lisk baugthruster. Den har baug i begge 
ender for lettere tilgang og fortøyning. Ellers 
er båten selvforsynt med de aller fleste fasi
liteter som er nødvendig i en jobbsituasjon. 

Et slikt fartøy tar plass innimellom de 
fleste strukturer. Sammenlignet med å dyk
ke fra gummibåt kan en her ha store puste
gassreserver, lengre <<umbilical>> og hydrau
liske verktøy. Videobilder kan også overfø
res fra dykkere via dykkekontrollen på 
Jacob Ill og tilbake til moderfartøyet. 

Sjøsetting og ombordtaking fra fartøy i 
åpen sjø vil alltid være den begrensende 
faktoren og den kritiske fasen av en opera
sjon, men med godt sjømannskap og solid 
utstyr går det likevel bra. Man skal heller 
ikke undervurdere effekten av sjøsjuke som 
en begrensende faktor. 

I 2004 har båten vært brukt på to jobber 
i Nordsjøen. Oppdragene har vært nokså 
like, og har gått ut på å reparere klammere 
for stigerør. Den først jobben var på Kvite
bjørn for Statoil og de neste på Oseberg D 
og Grane, for Hydro. 

Jobben på Kvitebjørn foregikk i mai og 
juni og det ble dykket nitrox på 15 til 17 
meters vanndyp. Det ble installert fire 
klammere på denne dybden. Det største 
var et dobbeltklammer. Klamrene veide fra 
ca 2,5 til 5,6 tonn for dobbeltklammeret. 
Dette var friksjonsklammer som ble spent 
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opp med M 56 bolter og dratt til med bolt
spennings verktøy. 

De lengste boltene var 1,8 meter lange. 
Alle klamre, deler og verktøy ble sendt ned 
fra plattformen. Moderfartøyet var <<Pelican>>. 
Når det var for røft vær for luftdykking 
pågikk samme type installasjon med met
ningsdykkere på andre stigerør på større 
vanndybde. Siste del av Kvitebjørn-jobben 
ble ferdigstilt med <&away Pen-el!» som 
moderfartøy for <1acob Ill». 

Det andre oppdraget var for Hydro og 
foregikk på plattformene Oseberg D og 
Grane. Arbeidet kom ikke i gang før i begyn
nelsen av september, og været var da ikke 
helt på dykkernes side. I begynnelsen av 

oktober ble det derfor bestemt at resten av 
operasjonen skulle utsettes til sommeren. 

Klammertypen her varierte noe fra de 
klamrene som ble benyttet på Kvitebjørn. 
De skal fylles med betong i ringrommet 
mellom gammelt og nytt klammer. Ellers var 
operasjonene nokså like. På dette prosjek
tet var det <<Far Saga» som var moderfartøy 
for Jacob Ill. Her var det også meningen å 
benytte metnigsdykkere på rundt 45 meters 
dyp med <<Seaway Osprey». 

Når et døgn skal dekkes med konti
nuerlig dykking, kreves det en del dykkere 
- rundt 20 i tallet, pluss overflatepersonell. 
Det kan bli mange å holde styr på både for 
den ene og den andre. Undertegnede vil 
derfor benytte anledningen til å takke både 
dykkepersonell og ikke minst personellet 
om bord i de båtene vi har vært i sommer, 
for kjempebra samarbeid. • 

Øverst: Sjøsettingfra moderfartøy. 

Til v.: lnspeksjonsdykker dresses opp. 

Under: Klam rene på Kvitebjørn. 
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Etter at det ble gjort funn med betydning for dykkernes helse under et dykk til 250 meter i 2002, 
ble det stilt spørsmål om kriteriene for utvelgelse hadde vært gode nok. NBFs heldagsmøte i 
slutten av oktober tok opp problemstillinger knyttet til «Helsekriterier for yrkesdykkere», og de 8 
foredragene omhandlet de _fleste sidene av dette temaet (se også <www.baromedisin.no> under 
Møter). I dette innlegget vil det bli gitt noen synspunkter på hovedkonklusjonene i de foredragene 
som tok for seg betydningen av god fysisk form, og hvordan denne kan trenes opp og testes. 

Arvid Hope, NUI 

De helsemessige krav til yrkesdykkere er 
gitt i Helsetilsynets <<Retningslinjer for 

helseundersøkelse av yrkesdykkere». Ret
ningslinjene omhandler blant annet nød
vendigheten av god fysisk fonn, og 
hvordan denne kan testes. Her følger noen 
relevante punkter i retningslinjene: 
• Dykkere med fettmasse på mer enn 30% 

av kroppsvekten bør vurderes helse
messig uskikket inntil vekten (fettmas
sen) er blitt tilfredsstillende redusert. 

• En dykker må ha den nødvendige 
fysiske styrke til å gjennomføre under
vannsarbeid. 

• Ved første helseundersøkelse skal 
kandidatens fysiske yteevne måles etter 
standardisert metode. (11 forskjellige 
tester for måling av utholdenhet er 
angitt). 

• Dykkeren må ha tilstrekkelig utholden
het til å kunne ta vare på seg selv og 
eventuell meddykker i uforutsette 
situasjoner. (Maksimalt oksygenopp
tak (VOz max) må være >45 mJ/min;kg 
dersom <30år, og >40 ml/min;kg 
dersom >30 år). 

• Den anbefalte undersøkelsesmetoden 
er direkte måling av oksygenopptak 
under arbeidsbelastning på tredemølle 
eller ergometersykkel. 

Retningslinjene (kravene) sier altså at en 
yrkesdykker ikke må være overvektig, ha 
nødvendig fysisk styrke og ha en VOz max 
> 40 ml/min/kg kroppsvekt. 

Kort referat av foredragene 
I sitt innlegg <<Er arbeidskapasitet viktig for 
dykkerens sikkerhet?» la Alf Brubakk 
hovedvekt på mulig sammenheng mellom 
fysisk form og forekomst av bobler/ trykk
fallssyke. Han konkluderte med at det ikke 
foreligger entydige data som viser at høy 
~rsisk yteevne beskytter mot trykkfallssyke, 
men han refererte også til at dårlig fysisk 
form kan disponere for trykkfallssyke. 
Andre resultater viser at arbeid beskytter 
mot vaskulære skader. Han konkluderte 
med at det må kreves god fysisk yteevne 
(utholdenhet) av en yrkesdykker, og at 
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Test av styrke inngår i mange opptakskrav. 

dette kravet må kunne etterprøves ved 
testing. 

Deretter fulgte 2 foredrag som gjorde 
rede for praksis i ulike europeiske Sjøfor
svar. Hans Grankvist tok for seg <<Svensk 
praksis: Sivil og militær)>, mens Geir 
Gundersen snakket om <<Seleksjon av 
Forsvarets dykkere i Norge og andre Nato
land>>. I Sverige- som i Norge- er det krav 
til maksimal kroppsmasse (BMI < 30) og til 
fysisk arbeidskapasitet. Utholdenheten 
skal testes på ergometersykkel og kravet er 
å klare en belastning på 200 W i 6 minutter 
for personer < 40 år, og 150 W for personer 
eldre enn 40 år. Kravet til fysisk form er de 
samme for militære dykkere i Sverige. I alle 
Nato-land er det klart definerte fysiske krav 
-både styrke og utholdenhet. I oversikten 
nedenfor taes kun med eksempler på krav 
til utholdenhet i noen land. 
• Norge: 3000 m løping på 13 min eller 

5000 m på 21,45 min. 
• Baltiske land: Samme krav som i Norge. 
• England: I løpet av maksimalt 30 min: 

2,4 km oppvarming, 2,4 km løp, 2,5 min 
hvile, 400 meter løp med ryggsekk 
(29 kg). 

• Finland: Svært omfattende fysisk test 
med mange øvelser som gir poeng, bl.a. 
bruke maks 100 min på 15 km løp med 

10 kg på ryggen. 
• Nederland: Svært omfattende fysisk test 

med mange øvelser, bl.a. løpe 2,4 km på 
14min. 

Generelt er kravene til fysisk form høye for å 
komme inn på militære dykkerkurs. 

Alex Wisnes diskuterte <<Effekt av trening 
på fysisk form og ytelse>>. Begrepet <<Fysisk 
form» er vanligvis brukt for å beskrive evnen 
til å utføre fysisk arbeid. Målbevisst trening 
skal resultere i økt fysisk form - både 
hjerte- lungefunksjon (utholdenhet), mus
kelstyrke og bevegelighet. Han gjennom
gikk grunnleggende treningsprinsipper og 
konkluderte bl.a. med at trening av kardio
vaskulær utholdenhet er karakterisert ved 
dynamisk muskelaktivitet, bruk av store 
muskelgrupper, samt trening over en viss 
intensitet og varighet. Riktig utført uthol
denhetstrening resulterer i økt VOz max, 
hevet anaerob terskel, endret bruk av de 
ulike energisystemer og - ikke minst -
bedret grunn utholdenhet. 

Jostein Hallen tok for seg <<Fysisk form, 
kriterier og testmetoder>>. Det som kanskje 
særlig interesserte var hans konkluSJOner 
omkring direkte versus indirekte tester -
eller maksimaltest versus submaksimaltest 
basert på hjertefrekvensmålinger og ekstra
polering til maksimal frekvens. Han var 
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meget klar på at submaksimale tester var 
beheftet med stor usikkerhet, og at direkte 
tester av V02 max var sterkt å anbefale som 
et mål på utholdenhet. Imidlertid var han 
også klar på at såkalte <<Prestasjons tester»
feks. 200W på ergometersykkel og måling av 
laktat (melkesyre) hvert 2. min kunne gi mer 
verdifull informasjon. En type funksjons
test lignende det som kreves av røykdyk
kere (se Helsekrav og fysiske funksjonskrav 
for innsatspersonell med røykdykkerfunk
sjon. OLF/NR Nr. 002, 2003.) kunne være et 
meget godt alternativ. 

Konklusjoner 
Basert på foredragene og påfølgende disku-

sjoner er det naturlig å konkludere med at 
for å kunne utdannes til yrkesdykker må 
kandidatens fysiske yteevne - både styrke 
og utholdenhet - måles etter standardi
serte metoder og tilfredstille gitte krav. 

Styrke kan testes ved øvelser som «Sit
upS>>, «push-ups», «hang-ups». Utholdenhet 
må testes ved direkte måling av V02 max -
enten på tredemølle eller ergometersykkel, 
og kravet må være som gitt i «Retnmgslin
jene>> (se ovenfor). 

Et alternativ til disse testene kan være 
en såkalt «Funksjonstest» hvor både uthol
denhet og styrke testes samtidig. Eksempel 
på en slik test er den som er foreslått for 
røykdykkere. Her må kandidaten i løpet av 

en gitt tid bevege seg opp trapper med fullt 
utstyr og deretter flytte en dukke på 75 kg 
over en viss distanse. 

I Retningslinjene til Helsetilsynet heter 
det at «Ved senere årlige kontrollundersøk
elser skalle gen forvisse seg om at dykkeren 
er i tilfredsstillende fysisk form. Dette anbe
fales gjort med standardisert undersøkelse 
av fysisk yteevne (se over), men slik under
søkelse er ikke nødvendig hvis legen ut fra 
kjennskap til dykkeren på annen måte 
kan forvisse seg om det samme.» Teksten i 
kursiv (gjort av artikkelforfatteren) må taes 
ut. Denne muligheten vil kunne skape usik
kerhet både for dykkeren og for undersøk-
endelege. • 

Når havbølgene velter innover 
(Fra Bjergningsvesenets historie.) 
På mindre dybder vil bølgebevegelser på havbunnen kunne vanske
liggjøre eller helt hindre arbeidet. Riktignok vil i alminnelighet 
virkningen av urolig vær med korte, krappe sjøer som far skip til å 
slingre, ikke strekke seg så langt under fartøyets kjøl. Men en lang, 
rullende oceanbølge, som man ofte møter dem midt i Atlanteren 
selv under rolig vær, kan forårsake en tilsvarende bølgebevegelse 
langs havbunnen, dersom bunnen er svakt oppadgående. 
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Dette var tilfellet ved arbeidet med kjempedamperen "Laurentic", 
som under første verdenskrig sank utenfor nordvestkysten av 
Irland og ikke lå på mer enn 40 meters dyp. Her veltet slike bølger 
innover med umåtelig styrke og lekte med hjelmdykkere som om 
det skulle være dukker, mens en på overflaten kunne ro i selv den 
minste jolle. Skroget ble også etter hvert trykket ned slik at dek
kene lå lagvis klappet sammen. Allikevel lyktes det dykkerne å la 
berget de fleste av de millioner pund i gull som skipet førte med seg. 
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Det var ikke uten bange anelser man valgte Hurtigruta fra Bergen til Trondheim som arena for 
årets dykkeseminar- det 17. i rekken. Ville man få tilstrekkelig påmelding? Og hva med været? 
Den sosiale rammen rundt seminaret kunne neppe vært bedre. Den nye hurtigruta MS «Trolljjord» 
har en smakfull innredning, preget av funksjonalitet, nyskapning og nøktern luksus. De 160 
deltakerne fikk oppleve et profesjonelt arrangement, og et seminar som faglig sen inneholdt noe 
for en hver smak. Hva mer kan man ønske seg når også været viste seg fra sin beste side. 

Arne-Johan Arntzen, NBU 
Foto: Vidar Fondevik 

Litt for enhver smak 
Det er vel gjeme slik at de som deltar på 
dette seminaret kommer med noe forskjellig 
bakgrunn og forventning. Et betydelig inn
slag fra andre nasjoner tyder på at seminaret 
også har fått et visst fotfeste utenfor Norges 
grenser. Mye av æren for det skyldes nok 
en meget profesjonell tolketjeneste, siden 
presentasjonene i det alt vesentligste er på 
norsk. Dette innlegget er ikke ment som et 
referat - der ville bli for omfattende. Ta det 
som en smakebit på noe av det som ble 
presentert, og litt <<synsing>> fra min side. 
Omtale eller ikke, er heller ikke ment som 
noen rangering. 

Er det lønnsomt å drive ulovlig? 
Denne noe provoserende tittelen på første 
sesjon var foreslått av innaskjærsbransjen i 
den hensikt å rette søkelyset mot et ømtå
lig, men velkjent problem. Opplegget var 
basert på innledende presentasjoner og en 
etterfølgende paneldebatt. Som rutinert 
ordstyrer hadde vi Ove Lunde, slik vi og 
hadde for to år siden. 

Vi går om bord. 

Det er ofte nyttig å se ting i et historisk 
perspektiv. Bjørn Kahrs, som kombinerer 
instruktørvirksomhet på Statens dykker
skole med hovedfagstudie i historie ved 
Universitet i Bergen, tok seg av den biten. 

Han ga oss et interessant streiftog i norsk 
dykkehistorie og kunne bl.a. fortelle at den 
eldste beretningen vi har om bergings
arbeide i Norge skriver seg tilbake fra 1673. 
Det dreide seg om en skipslast med kopper
barrer som ble tatt opp fra ca 15 meter ved 
hjelp av åpen dykkerklokke. 

Jens Brynestad fra Direktoratet for 
arbeidstilsynet (DAT), orienterte om fram
tidig tilsyn med innaskjærs dykkevirksom
het, og ga klart uttrykk for at dette ikke var 
et prioritert område, fordi DAT regnet 

Paneldebatten - fra v.: jens Brynestad, Bjørn Kahrs, Askil Moe, Rune Skjælaaen, 
som er stortingsrepresentant for senterpartiet, og Rune G. Torsvik. 

8 

dykking som lite ulykkesbelastet i forhold 
til f.eks. den øvrige del av bygg- og anleggs
sektoren. Innsatsen på tilsynsområdet blir 
følgelig deretter. For øvrig arbeidet man 
med å komme frem tillike bestemmelser for 
dykking under DATs og Petroleumtilsynets 
tilsynsansvar. 

Askil Moe som representerte innshore
bransjen ga eksempler på såvel klare over
tramp som <<kreative> tolkninger av dykke
forskriften. Det er dessverre slik at den som 
velger å ta snarveier i forhold til regler og 
forskrifter kan gjøre jobben langt rimeligere, 
og samtidig innkassere en vesentlig større 
fortjeneste. 

Ansvaret for at forskriften følges påhviler 
også oppdragsgiver. Rune Torsvik fra 
Bergen kommune informerte om hvordan 
de der taklet den siden. Praksis har vel vist 
at dette ikke er like godt ivaretatt i mange 
mindre kommuner. 

Den etterfølgende debatten ga flere 
eksempler på at bransjen i praksis var uten 
tilsyn, og at dette dessverre preget mye av 
virksomheten. Ikke minst av den grunn 
hadde det vært ønskelig at departementet 
hadde vært representert på et rimelig høyt 
nivå. Jeg savnet vel også et noe sterkere 
engasjement fra salen. Mange sitter nok 
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igjen med et inntrykk av at her skjer det 
neppe store forandringer. Det er beklagelig, 
men vi må vel innse at vi ikke fu bukt med 
<<cowboyvirksomheten>> i bransjen uten et 
effektivt tilsyn. I første rekke gjelder det å 
rydde opp i mangelfull bemanning og dels 
manglende sertifikater. Dykkerlag på to 
mann er i dag <<vanlig>>. Og- det går jo som 
regel bra! DAT forlanger minimum tre 
mann, Statoil fem. Vi har langt igjen! 

I England hadde man de samme proble
mene for ti år siden. Et effektivt tilsyn ord
net opp, og i dag er dette intet problem. 
Det kom frem at også Danmark og Tysk
land har et oppegående tilsyn for dykke
virksomheten. Det er vel nærliggende å tro 
at også andre land har orden i sakene. Man 
må jo spørre, hvorfor i all verden klarer vi 
ikke dette i Norge!? 

Utdanning og kompetanse 
Grunnmuren - den ettårige dykkerutdan
ningen, etter den nye loven om fagskoleut
danning, er nå på plass; og Statens dykker
skole blir fra årsskiftet en del av Høgskolen 
i Bergen. Dykkerutdanningen er endelig -
faglig og organisasjonsmessig, integrert i det 
ordinære skoleverket. 

Klokkedykking er imidlertid fortsatt en 
<<varm potet>>. Hvor viktig er det å ha norske 
klokkedykkere? Hva er behovet - i Norge 
og i verden for øvrig? Mikal Sjur Lothe fra 
Technip Offshore Norge AS skulle gi oss sitt 
syn på dette. 

Hans innlegg var klart og entydig. Jeg 
sitter vel nærmest igjen med det inntrykk at 

Askil Moe viser flere eksempler på at det utvilsomt er lønnsomt å drive ulovlig. 
Risikoen for å bli tatt er praktisk talt lik null. 

toget er gått for norsk klokkedykking. Vi 
kunne ha hoppet på i fart for noen år siden. 
Nå står vi igjen på stasjonen, vi rakk ikke en 
gang å kjøpe billett. Jeg skal være litt mer 
konkret. Sjur Lo the pekte i første rekke på 
konsekvensen av at fri flyt av arbeidskraft 
ville bety en sterk konkurranse fra bl.a. Asia. 
Det vil i nær framtid også omfatte 
klokkedykkere som er villig til å jobbe for 
en betaling som neppe virker motiverende 
for vesteuropeiske dykkere. Det vil derfor 
by på store utfordringer for norske dykkere 
som ønsker seg en karriere som klokke
dykker. 

Til tross for disse noe dystre utsikter vil 

jeg ikke avskrive norsk klokkedykking. Det 
som imidlertid er klart er at vi i så fall må 
være villig til å tenke nytt- dvs. å fmne nye 
og kreative løsninger som det kan forsvares 
økonomisk og samfunnsmessig å realisere. 

Dag Wroldsen presenterte Norsk Yrkes
dykkerskole, og kunne bl.a. fortelle at de nå 
var <<herrer i eget hus>>- eller rettere sagt kai 
med tilhørende bygg, som de nå eier. Han 
var og åpen for kreative løsninger med 
tanke på klokkedykkerkurs. 

Eric Clogenson presenterte dykker
skolen i Marseille, hvor man bl.a. kjører en 
rekke klokkedykkerkurs. Her har også 
norske klokkedykkere fatt sin opplæring. 
Skolen er vel fortsatt et aktuelt alternativ 
med tanke på framtidige norske klokke
dykkere. 

Dykkertjenesten i Baltikum 
I farvannet utenfor de baltiske landene er 
det en enorm mengde miner og eksplosiver 
som man på sikt håper å kunne rydde opp 
i. Problemet er at det ikke fantes noen 
militær dykkertjeneste til å ta seg av dette 
etter at de sovjetiske styrker trakk seg ut. 
Det er dette behovet man fra norsk side har 
bidratt med å løse ved materiellstøtte og 
opplæring gjennom Sjøforsvaret. 

Steinar Holm, tidligere sjef på Dykker
og froskemannskolen ga oss et interessant 
innblikk i dette prosjektet og de utfordring
ene man sto overfor. Dykker- og froske
mannskolen på Haakonsvern har i de siste 
par årene gjennomført en rekke dykkerkurs 
for personell fra Baltikum. 

Et stopp i Ålesund på et par timer ga fine muligheter til å strekke litt på beina. 

I dag ligger det en helt ny dykkerskole i 
Latvia, den skal også betjene Estland og 
Litauen. Språkproblemene disse landene 
imellom er imidlertid store. Undervisningen 
må derfor foregå på engelsk. Men engelsk Her er noen av deltakerne som tok turen opp på Aksla, hvor det er flott utsikt over byen. 
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har liten utbredelse i disse landene i forhold 
til Vest-Europa, og har av den grunn gitt en 
del problemer med rekrutteringen. Etter 
flere år med støtte fra Norge er dykkertje
nesten i Baltikum nå etablert og driver opp
læting og øvelser i egen regi. 

Forskning 
Marit Skogstad presenterte en langtids
studie over seks år av hørsels- og lunge
funksjon på yrkesdykkere. Resultatene var 
på ingen måte alarmerende. Konklusjonen 
er at det hittil ikke var mulig å påvise skader 
av betydning for dykkernes helse eller livs
kvalitet 

Endre Sunda!, Kari Troland og Marit 
Grønning, alle fra Haukeland Sykehus, ga 
en grei oversikt over arbeidet med å kart
legge dykkingens innvirkning på sentral
nervesystemet hos dypdykkere og tidligere 
nordsjødykkere. 

Alf Brubakks innlegg om dykking i en 
del utviklingsland var skremmende. Prose
dyrer og dykketider var hinsides det vi 
opererer med. Trykkfallssyke var daglig
dags, og behandlingstilbud eksisterte stort 
sett ikke, og førte til mye invalidiserende 
skader. Han har et prosjekt som går ut på å 
hjelpe til med å innføre sikrere dykke- og 
behandlingsrutiner. 

Leif Linde og Helge Eidsnes ga en dramatisk skildring av Rocknesulykken. 

Brubakks andre innlegg handlet om 
mekanismene bak bobledannelse og trykk
fallssyke, og den rollen nitrogenoksyd 
hadde i denne sammenheng. På dette 
området skjer det mye ny og spennende 
forskning, De som var med på omvisning 

og presentasjoner på NTNU i Trondheim 
fikk en ytterligere bekreftelse på det. 

Dykking i praksis 
Asbjørn Rønning fra Østlandets Plast og 
Dykkservice AS viste hvorledes det er mulig 
å legge en sjøledning på en ny, sikrere og 
mer rasjonell måte. Utførelsen var i prinsip
pet den samme som benyttes ved legging av 
olje- og gassledninger offshore. Det noe 
spesielle i dette tilfelle var at ledningen (400 

Knut Neergaard takket på vegne av deltakerne for et utmerket gjennomført 
arrangement, med en velfortjent blomsterbukett til fra v.: Torill Sage (NU!), 

Anne Gurd Lindrup (NU!) og Sandra Myrdal (Fjell og fjord). 
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mm ø) skulle ballastes mer enn 100 % -
dvs. synke i luftfylt tilstand. 

Leggingen skjedde fra en lekter. Et eget 
fartøy koblet til lekteren sørget for et jevnt 
strekk og riktig posisjonering i forhold til 
den oppgitte traseen. Loddene ble montert 
ombord på lekteren, og ledningen trukket 
ut etter hvert som den var klargjort med 
lodd. Etter hvert som leggingen skred frem 
ble enden av nye ledningslengder trukket 
opp på lekteren sveiset til den foregående. 
Resultatet ble en kontinuerlig leggeprosess 
hvor ledningen ble senket etter hvert som 
den ble trukket ut fra lekteren. Dette ga en 
nøyaktigere posisjonering av ledningen og 
stor arbeidsbesparelse i forhold til tradisjo
nellleggemetode for sjøledninger. 

LeifLinde og Helge Eidsnes presenterte 
Rocknesulykken på en fascinerende måte 
med en rekke dramatiske bilder og video
opptak. 

Sikkerhet 
Sissel Østrem fortalte om Statoils <<kollega
program••. Et ambisiøst tiltak som skal gi 
økt sikkerhet. Målet er null skader. Virke
midlene for å prøve å nå dette målet er å 
påvirke de ansattes holdning til å tenke 
sikkerhet, ikke bare for egen handlemåte, 
men også bry seg om hva kollegaene gjør. 
Det betyr å være villige til, og motivert for 
også å påpeke potensielle risikomomenter 
ved kollegaenes handlemåter, og ikke bare 
<<lukke øynene». Statoil innser at slike hold
ningsendringer ikke kommer av seg selv. 
Kollegaprogrammet er således et omfatt
ende prosjekt som krever store ressurser. • 
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• nu1 as 
En viktig ressurs for bedrifter 
som har medarbeidere i yrker 

som setter ekstra krav til 
medisinske, fysiologiske og 

utstyrsmessige forhold. 
Se våre hjemmesider 

www.nui.no 

• Døgnberedskap for evakuering av offshoredykkere i 
norske farvann 

• Kompetanse innen operasjonell- og medisinsk 
dykkeberedskap 

• Forskning relatert til hyperbare problemstillinger 

• Testdykk i eget trykk-kammersystem 

• Konsulentbistand vedrørende dykke- og 
undervannsoperasjoner 

• Testing av komponenter til produksjonsutstyr i 
offshore industrien. 

• Laboratorietjenester: human forskning, hyperbar 
toksikologi, cellekultur studier. Termolaboratorium: 
kulde/stress påkjenning, test av bekledning, etc. 

• Ytelsestester: fysisk og psykisk yteevne hos dykkere 
og annet innsatspersonale 

• Bibliotek-/informasjonstjenester 
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NUias 
P.b. 23 Ytre Laksevåg 

5848 Bergen 
Besøksadresse: 

Gravdalsveien 245 

Tlf: 55 94 28 00 
Fax 55 94 28 04 
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Torstein Langgård, Veidekke Entreprenør AS 

Bakgrunn 
Saugbrugsforeningen Papirfabrikk i Halden trenger enorme meng
der vann i produksjonsprosessen. Her monner det lite med en 
stikkledning fra det kommunale vannverket. Saugbrugsforenin
gen har derfor sin egen vannforsyning fra Femsjøen gjennom en 
ca 1,5 km lang ledning med diameter 1300 mm. Dette er et såkalt 
<<tubusrør>>. Dvs. det er bygget av tre som er holdt sammen med 
stålringer. Denne ledningen, som var bygget på 60-tallet, hadde 
etter ca 40 års drift nådd en moden alder. 

Gammel tubusledning med lekkasjer. 

Omfattende lekkasjer ga tydelige tegn på at dens dager snart 
var talte, og risiko for brudd var økende. Et havari ville medføre 
driftstap på flere millioner kr pr. døgn. En utskiftning var derfor 
svært nødvendig, og oppdraget ble utlyst på anbud. 

Ledningen ble levert i lengder på 15 meter. 

Prosjektets omfang 
Veidekke Entreprenører AS fikk oppdraget som gikk ut på å 
installere en 1453 meter lang vannledning i PElOO SDR21, med en 
diameter 1400 mm. Drøye 950 m av ledningen skulle legges i elva 
Tista og resten på land. Dette medførte bl.a. følgende arbeide 

12 

• Graving og sprenging av ca 450 meter grøfter på land, og ca 
700 meter i elva. 

• Fjerning av 400 meter gammelt turbinrør av stål, med diameter 
2,4 meter 

• Fjerning av betongfundamenter for turbinrørtet og bygge 400 
meter anleggsvei i denne traseen, 

• Fjerne eksisterende tubusrør. 
• Habitatforbedringer for fisking i elva. 

Sveisestasjon. 

Produksjon 
Ledningen ble laget i fire seksjoner ved sammensveising av 15 m 
lengder. Anleggsområdet var trangt så ledningen måtte produ
seres direkte ut i elva. For å ha dybde nok til å fløte ledningen var 
det nødvendig å grave grøfta i elva først. 

Montering av ballast/odd. 
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Vekting 
Plass for montering av betongvekter laget vi ganske enkelt med ei 
steinfylling ut i elva like oppstrøms grøfta. Med loddvekt på 
5 tonn og 70 m frispenn på ledningen trengtes det muskler. To 
35 tonns gravemaskiner i samløft måtte til. 

Hvem trakk ut proppen? Vannstanden i elva ble senket. 
Mye synktømmer måtte renses for hånd av dykkerne. 

Dykking 
Omfanget av dykkerarbeid ved slike ledningsanlegg er vanligvis 
beskjedent. Typiske oppgaver er justeringer med spyling og 
suging, samt litt boring og skyting av steinblokker. Videre litt 
arbeide med flensekobling og lignende. En prøver å gjøre det 
meste med graveflåten. I dette tilfellet ble tilkomst med graveut
styret etter hvert nokså begrenset av at ledningen måtte fløtes 
direkte i traseen. Stri strøm i elva medførte at stein stadig raste 

Graving fra graveflåte. 
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ned i grøfta. I nedre del av elva var bunnen stort sett dekket med 
synketømmer. Etter å ha fjerna det vi mente var nødvendig, kom 
selvfølgelig nye vaser drivende og la seg til rette i traseen. 
Dykkerne fikk derfor mye å stri med for å renske opp. 

Vannstrømmen i elva var tidvis oppe i 3 knop. Ikke helt etter 
Forskrift 511, hvor det i § 106, under Operasjonelle krav, bl.a. sies 
at det ikke skal dykkes når strømmen overstiger 1,5 knop. Men 
med beskjeden vanndybde og kontinuerlig slepeassistanse av 
følgebåt vurderte vi det allikevel forsvarlig å gjennomføre 
dykkingen. 

Habitatforbedringer 
Tista er en bra lakseelv. Prosjektet var derfor underlagt en del mil
jøføringer. Ledningen måtte ligge fullstendig nedgravd gjennom 
gyteområdet i elva. Dybdeforhold måtte opprettholdes. Skarp 
stein etter sprengning måtte fjernes. Elvebunnen skulle være som 
før. I tillegg ble det etablert flere nye gytegroper og lagt ut en del 
steinblokker, (så laksen kunne ta en pust i bakken) . Vi benyttet 
morenemasser fra flere sandtak i nabolaget. Til sammen ble det 
lagt ut mer enn 2000 m3 med harpet grus og stein av ymse frak
sjoner. Vi fikk en beleilig godværsperiode før laksen kom opp. 
Magasinet for Tista vassdraget har begrenset bufferkapasitet. Ved 
lite nedbør må kraftverket rett og slett stenge turbinene i perio
der. Dette ga oss anledning til å få senket vannstanden i elva så 
mye at vi kunne jobbe <<tØrt>> med utlegging av morenemassene. 

Riving av gammelt turbinrør. 

Landledning 
De øvre 400 m av traseen gikk langs en gammel rørgate som ikke 
lenger er i bruk. Her fjerna vi det ene av to parallelle stålrør med 
diameter på 2,4 m. Rørene, som var bygget i 1909. var klinket 
sammen av rørskåler - et imponerende arbeid. Stålet - i alt ca 
100 tonn ble sendt til gjenvinning. Også betongfundamentene for 
dette røret ble fjernet. I denne traseen ble det laget en anleggsvei, 
og langs denne ble det sprengt og gravet en grøft for den nye 
ledningen. 

En viss utfordring var det å trekke 400 m med ledning opp lia 
med en høydeforskjell på 50 m. Samlet vekt var ca. 120 tonn. Vi 
synes det ble i drøyeste laget, så vi delte seksjonen i to lengder på 
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60 tonn. Igjen fikk de to gravemaskinene vist krefter. Med 
diverse PE-rør som glideunderlag gikk det hele forbausende lett. 
I løpet av to dager var lengdene på plass og flenset sammen. 

Landledningen trekkes på plass .. 

Elveledningen klar for senking 

Sprengning 
Sprengning av landgrøfta foregikk stedvis bare 5-6 m fra den eksi
sterende vannledningen. Som nevnt var den temmelig skrøpelig, 
ikke minst fundamentene. Her var det nødvendig med skikkelige 

bore- og ladeskjemaer. I tillegg hadde vi kontinuerlig overvåking 
med rystelsesmålere. Det er ganske typisk at når en driver med 
sprenging kommer det krav fra nabolaget om erstatning for lyse
kroner som har falt i golvet, og sprekker i grunnmurer og fasader. 
Da er det greit å ha entydig dokumentasjon. Høflig kunne vi 
sende kravstillerne hjem med halen mellom beina. 

Senking av elveledning. 

Sammenkobling 
Sammenkobling mellom eksisterende anlegg og ny ledning måtte 
gjennomføres på 24 timer i forbindelse med en driftsstans for 
vedlikeholdsarbeid på fabrikken. Alt ble planlagt i minste detalj . 
Nødvendig prefabrikasjon, utstyr, reservedeler lå klart. Detaljert 
sjekkliste for aktiviteter fra time til time ble utarbeidet. Arbeidene 
måtte foregå på to steder samtidig. Overgangene mellom led
ningsendene ble utført med spesialbygde flenserør av rustfritt stål. 

Et problem med FE-materialet er den store temperaturutvidel
seskoeffisienten. Det er vanskelig å kappe til nøyaktig lengde på 
forhånd. På et så stort rør som i dette tilfellet kan variasjonen 
utgjøre flere meter. Vi løste dette med teleskopseksjoner på over
gangsrørene. Tilkomsten i koblingspunktene var i tillegg svært 
trang, så sammensveisingen av teleskopene kunne bare skje inn
vendig med adkomst via mannhull. 

Alt i alt gikk anlegget meget bra, vi leverte til rett tid, vi tjente 
penger, vi har en fornøyd byggherre, glade medlemmer av Jeger & 
fiskeforeningen, og vi fikk positiv omtale i lokalpressa. • 

Stolt Offshore 
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Yrkesdykker 

Ny ettårig yrkesdykkerutdanning 
Oppstart 22.08.05, søknadsfrist 15.04.05. Diverse andre kurs etter avtale. Kontakt skolen for mer informasjon. 

www.statens-dykkerskole.no- info@statens-dykkerskole.no- Tlf 55 5112 00- Fax 55 5112 01- Skålevikveien 60, 5178 Loddefjord 

Dykkerutdanningen - Statens dykkerskole* 
* Fra 01.01.05 blir Statens dykkerskole en del av Høgskolen i Bergen. 
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Effekten av trykkforandringer har stor betydning for yrkesdykkerens effektivitet og sikkerhet. 
Hyperbar forskning har deifor lenge vært et viktig fagfelt innen yrkesmedisinen. Fra slutten av 
attenhundredetallet og frem til nittensekstiåra kom den grunnleggende kunnskapen om trykk
Jallssyke og andre trykkrelaterte skader på plass. På slutten av denne perioden ble også de 
teknologiske forutsetningene lagt for den dype dykkingen. 

Vidar Fondevik, NUI 

Bygging av flere store broer på 1800-tallet, krevde at folk måtte 
arbeide under nykk i dype <<Caisson>>-kamre for å nå fast grunn 

for brokarene. Fundamenteringen på New York siden av Brooklyn 
broen sto på 24 meters dyp og var ferdig i 1872. Denne jobben 
medførte at omtrent samtlige som arbeidet her fikk trykkfallsyke i 
større eller mindre grad. Tre mann døde og femten prosent av 
arbeidsstyrken ble lammet for resten av livet Oppdagelsen av 
trykkfallsyke eller <<Caisson»- syken som denne tilstanden først ble 
kalt, var faktisk i enkelte tilfeller et konkurransefortrinn blant entre
prenørene. I Amerika delte for eksempel ikke entreprenørselskapet 
på St Louis-broen sine erfaringer med byggherren på Brooklyn
broen. Men etter hvert fant de amerikanske legene ut at det var 
langsommere dekompresjon som var løsningen. Denne kunnska
pen kom fra England og Frankrike der dykkeentreprenører hadde 
praktisert dette med godt resultat i et par år allerede. 

John S Haldane. 

Et av de viktigste bidragene til utviklingen av dykkemedisinen 
ble utført av to skotter; far og sønn Haldane. Dykketabellene som 
faren John (18&)- 1936) utviklet på begynnelsen av 1900-tallet ble 
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Standard hjelmdykkerutstyr. 

brukt av engelske marinedykkere fra 1907 og frem til 1956. Resul
tatet var hundrevis av sparte liv. For rundt århundreskiftet var 
<<bends» nemlig helt vanlig blant dykkere. Mange mente til og med 
at langsom dekompresjon i begynnelsen og hurtigere på slutten 
reduserte sjansene for <<bends». John fant imidlertid fort ut at dette 
var nonsens. Han var også den som først påviste at den negative 
effekten av co2 -innholdet i pusteluften forsterket seg med økt 
dybde. 

Hans sønn, Jack, ble sendt i sjøen med hjelmdykkerurstyr alle
rede som 13-åring og fulgte i farens fotspor. Han ble legendarisk for 
bruken av seg selv og sin nærmeste familie som forsøkskaniner. 
Trykkammeret hans fikk snart betegnelsen; skrekk-kabinettet På 
spørsmål om hvorfor han ikke brukte dyr i stedet for mennesker til 
sine forsøk, var svaret at dyr ikke kunne forklare sine symptomer. 

I 1939 forulykket ubåten HMS <<Thetis» på 50 meters dyp utenfor 
LiverpooL 99 av 103 mann omkom. Ubåt-redning ble fra da av en av 
de viktigste drivkreftene bak Jacks forskning. Forsøksdykk til 100 
meter på luft var vanlig og de grunnleggende kunnskapene om 
nitrogennarkose fikk vi fra hans forskning. 60-meters grensen for 
luftdykking ble satt av Jack Haldane som i løpet av sin karriere rakk 
å utgi 23 bøker og mer enn 400 vitenskapelige publikasjoner. Han 
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døde i 1964, 72 år gammel. Det ble sagt at det eneste han hadde 
angret i livet, var at han ikke hadde krysset den engelske kanal ved 
å spasert på havbunnen. 

Det var hjelmutstyr med slange til overflaten som ble arbeids
dykkingens viktigste redskap. Så tidlig som i 1790 hadde John 
Smeaton patentert en trykkpumpe som kunne trykke luft ned til 
åpne dykkerklokker. Når så hjelmene for alvor kom på markedet 
på midten av attenhundre-tallet var pumpeteknikken allerede godt 
utviklet. Hjelmdykkertstyret har fra slutten av atten hundre tallet 
og frem til i dag vært mer eller mindre uforandret. En stor del av alt 
undervannsarbeid som siden den gang er blitt utført i forbindelse 
med anleggs- og bergingsarbeid verden over er utført av hjelm
dykkere. 

likevel var det flere oppfinnere som så etter måter å kvitte seg 
med slangen på. I 1866 bygget &noist Rouquayrol den første 
demandregulatoren. Den var riktignok tilpasset slange til over
flaten, for trykkluftflasken kom ikke før seksti år senere. Men 
teknologisk sett innebar oppfinnelsen et kvantesprang i dykkehi
storien. Den første selvforsynte og hellukkede <<rebreather>> ble 
utviklet i 1878 av Henry Fleuss. &hovet var da tilstede, for bruken 
av 100% oksygen gjorde høytrykksbeholdere unødvendig. I 1880 
ble hans apparat brukt av den engelske dykkeren Alexander 
Lambert for å operere ventiler i en rørgate under elven Severn. 

Effektene av å puste rent oksygen under høyt trykk var på dette 
tidspunktet fremdeles ikke kjent. Selvforsynt utstyr med trykkluft
flaske og pusteventil kom sterkt inn på markedet etter krigen og er 
siden blitt benyttet til fritidsdykking så vel som til profesjonell 
dykking. Det er spesielt franskmannen Jack Yves Cousteau som 
blir nevnt i forbindelse med utviklingen av Scuba-utstyret. 

Benoist Rouquayrols utstyr. 
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«Panser"-drakt i midten. 

Lethbridges rønne fra 1715 (se del l i forrige Dykkenytt) var 
forløperen til de en-atmosfæriske «panser>>-draktene. For etter hvert 
meldte behovene seg for lange dykk på større dybder enn vanlige 
drakter tillot. Mange fantasifulle «panser>>-drakter som ble designet 
utover på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet var mer eller mindre 
ubrukelig til praktisk arbeid. Det var først i 1920 at Neufeldt & 
Kuhnke produserte en drakt som ble starten på en serie brukbare 
«panser>>-drakter. Den besto av to metall-skrog som ble boltet 
sammen i midjen. Den hadde bevegelige ledd på armer og bein som 
gradvis mistet sin bevegelighet med økende trykk. Drakten var selv
forsynt med luft gjen
nom en «reabreather>> 
med oksygenflasker 
på utsiden. «Panser>>
drakter ble mye be
nyttet av bergingssel
skaper i tiden mellom 
og etter verdenskri
gene. 

Etter århundre-
skiftet var det likevel 
de amerikanske og 
engelske ubåtaktivi
tetene som var den 
største pådriveren i 
den undervannstek
nologiske og dykker
medisinske utviklin
gen. I 1915 berget 
amerikanske marine
dykkere ubåten USS 
F-4 fra 93 meter ved 
hjelp av standard 
hjelmutstyr med luft 
fra overflaten. Bunn
tiden var begrenset til 
10 minutter. Få år 
senere fant oppfinne-

«Davis Submersible 
Decompression 

Chamber.» 
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Ame Zetterstrøm tester nytt kommunikasjonsutstyr. 

rne Elihu Thomsen og Dr. Edgar Ende ut at helium kunne erstatte 
nitrogen i dykkeres pustegass De første forsøkene startet i 1927 
uten at bivirkninger ble funnet og ti år etter ble det satt dybde
rekord på heliox i trykkammer til 152 meter. Den første store 
jobben i sjø med heliox kom to år senere da ubåten USS SQUALUS 
ble berget fra 74 meter. 

Før 1928 hadde alle dykkeklokker vært åpne. Men det året 
designet Robert Davis et dekompresjonskammer hos Siebe Gorman 

Hannes Keller 
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& Co. <<Davis Submersible Decompression Chamber>> var en klokke 
med innvendige luker. Dermed kunne trykket i klokken beholdes 
under oppstigningen til overflaten. Dette for å redusere dykkerens 
tid i vann. Davis konstruerte også et tre-delt dekompresjonskam
mer til bruk på dekk. Dette muliggjorde overføring av personell fra 
klokken under trykk. Konseptet innebar store fordeler med hen
syn til sikkerheten, men ble ikke tatt i bruk før metningsdykkingen 
gjorde sitt inntog i profesjonell dykking på et langt senere tids
punkt. 

I andre land der helium ikke fantes ble det eksperimentert med 
andre gasser. Den svenske ingeniøren Ame Zetterstrøm brukte 
hydrogen og oksygen. En farlig blanding, men så lenge oksygen
konsentrasjonen ble holdt under 4% var blandingen ikke eksplosiv. 
En så liten andel oksygen var selvfølgelig ikke pustbart nær over
flaten. Zetterstrøm utviklet derfor utstyr for å kunne skifte mellom 
ren luft og <<hydrox» under vann. Han omkom imidlertid etter å 
havært på 160 meter med en 3,5 % hydrox-blanding i 1945. Rutinene 
blant overflatemannskapet hadde sviktet under oppstigningen. 

Fra «Man in the Sea» prosjektet. 

Utstyret ble kraftig utviklet i denne perioden med nye 
gassblandinger og sletting av gamle rekorder. I 1937 hadde 
ingeniøren Max Gene No hl nådd 128 meter i Lake Michigan med et 
hjemmelaget heliox dykkerutstyr. I 1946 gjentok Jack Brown 
bedriften til168 meter. Royal Navy satt en heliox-rekord i åpen sjø 
til 164 meter i 1948. Den utvidet de i 1956 til ytterligere 183 meter. 
Dekompresjonstiden var da 12 timer. 

Den sveitsiske entusiasten Hannes Keller hevdet i 1%1 at han 
kunne øke rekorden og redusere dekompresjonstiden ved å 
forandre gassammensetningene, inkludert nitrogen. Den tredje 
desember 1962 nådde Keller og en kollega 305 meter utenfor kysten 
av California. Under forsøket med å plassere et flagg på bunnen satt 
dykkerne seg fast og gassforsyningen sviktet. Keller overlevde mens 
kollegaen og en standbydykker omkom. 
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Metningsdykking ble først vurdert bmkt etter at George &lnd i 
1957 hadde ledet en serie eksperimenter med dyr og senere med 
mennesker under trykk i SEAIAB eksperimentene. 

Den første praktiske demonstrasjonen ble gjennomført i 1%2 i 
det karibiske hav under et forskningsprogram med heliox, ledet av 
amerikaneren Edward Link. Prosjektet ble kalt <<Man in the Sea>>. 

Omtrent samtidig utførte Jack Yves Cousteau eksperimenter 
med nitrox i Middelhavet gjennom sitt <<Conshelf One>>-program. I 
1964 satte de to gmppene nye rekorder med hensyn til dybde og 
varighet. To mann oppholdt seg på 123 meters dybde i to dager i 
Links program, mens sju mann var på 27 meter i 30 dager i 
Cousetaus prosjekt. 

Mastergradstipend 
Nordsjødykkingens 

og NordsjødyKkernes historie 
Stortinget behandlet innstillingen fra kommunalkomiteen om 
gransking av pionerdykkemes forhold i Nordsjøen 9. mars i år. 
Stortinget vedtok da en kompensasjonsordning for dykkere 
som gjennom sitt arbeid før 1990 har blitt påført helseskade. 
Stortinget ga ved samme anledning Norsk Oljemuseum i Stavan
ger en rammebevilgning på 10 millioner kroner for å sørge for at 
pionerdykkemes historie blir dokumentert, og at det lages en 
utstilling som belyser denne historien. Som et sluttprodukt av 
dokumentasjonsprosjektet vil det i regi av Oljemuseet utarbei
des et historiefaglig bokverk. Fagfeltet er imidlertid lite belyst i 
tidligere forskning, og det er derfor ønskelig å knytte master
gradstudenter i historie til prosjektet. Studenter som velger å 
skrive oppgave innen dette temaet kan søke Norsk Oljemu
seum om mastergradstipend a 40.000 kroner. 

Det er flere temaer som trenger å belyses: 

• Rekmttering til dykkeryrket og arbeidskultur 

• Arbeidslivshistorie 

• Dykkerselskapenes historie 

• Teknologiutvikling innen dykking og 
undervannsoperasjoner 

• Dykking som internasjonal virksomhet. 
Komparasjon mellom Norge og UK 

• Ulykkeshistorie -samfunnssikkerhet 

• Reguleringsregimene. 

• Utvikling av regelverk. 

• Fagorganisering av dykkere 

• Helsehistorie. 

• Fakta og myter 

• Kampen om historien 

• Nordsjødykkeralliansen 

Høres noen av disse temaene interessante ut? For nærmere 
informasjon ta kontakt med forsker Helge Ryggvik, Senter for 
Teknologi, informasjon og kultur, UiO, førsteamanuensis Nils 
Kolle, Historisk institutt, UiB eller forsker Kristin Øye Gjerde, 

Norsk Oljemuseum, Postboks 748, 4001 Stavanger. 
Tlf.: 5193 93 04. E-post: kristin@norskolje.museum.no 
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De to prosjektene var i stor grad med på å legge gmnnlaget for 
metningsdykkingens utvikling i forbindelse med utvinning av olje 
og gass fra havbunnen i de kommende årene. I neste nummer ser vi 
på arbeidsdykkingens utvikling utover 70-tallet og frem til i dag. • 

Kilder: 
• 20 000 Jobs Under the Sea - A History of Diving and Underwater 

Engineering, Torrance R. Parker. 
• Man Beneath the Sea, Penzias and Goodman 
• Deep Diving and Submarine Operations, Robert H. Davis 
• Exploring the Deep Frontier, National Geografic Society 
• IGDS Heriot-Watt l Cranfield University 
• Historical Diving Times 
• Arne Zetterstrøm and the first hydrox dives, Linden & Muren 

Jan Krogs doktoravhandling vil bli presentert på årsmøtet i 
Norsk Baromedisinsk Forening 3. desember. Her et resyme. 

Human Natural Killer (NK) Cells
Redressed when Stressed? 

Læge Jan Krog - E-post: krog@akhphd.au.dk 

Ph.d.-studiet er gennemført som et tværfagligt samarbejde mel
lem Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Århus 
Universitet og Anæstesiologisk-Intensiv afd. N, Århus Sygehus, 
Danmark, i perioden 2001- 2004. Desuden indgår data fra Dykk 
250, udført på NUI A/S, Bergen, Norge i efteråret 2002. Afhandlin
gen består af fire videnskabelige artikler. 

Formålet med ph.d-afhandlingen er at karakterisere stress
inducerede ændringer i NK cellers overfladerelaterede molekuler 
og funktionelle kapacitet, samt at relatere NK cellemes funktio
ner til specifikke undergmpper af cirkulerende NK celler i peri
fert blod. Undersøgelserne er udført med henblik på en mulig 
anvendelse af NK celler som en paraklinisk immunologisk mar
kør for immunologisk ubalance hos den kritisk syge patient. 
NK cellernes overflade molekuler er karrakteriseret ved hjælp af 
multicolor flowcytometri. Den funktionelle kapacitet er under
søgt som evnen til spontan tumorcelledrab af den humane 
tumorcelle line K562 i et konventionelt 4 timers "Cr-release 
assay. Demdover er tekniske og teoretiske aspekter i forbin
delse med anvendelsen af multicolor flowcytometri blevet 
undersøgt ved bmg af svinelymfocytter fra perifert blod. 

Afhandlingens hovedresultater viser at det er muligt at opnå 
viden om funktionelle ændringer i specifikke cirkulerende NK 
cellepopulationer induceret under stressfulde forhold, hemnder 
fysiologisk hyperbar stress i forbindelse med o p hold i hyperbar 
heliox atmosfære. Viden om sådanne ændringer kan være af 
betydning for bedre forståelse af patofysiologien bag den 
immunolgiske ubalance der kan ses hos den kritisk syge 
patient. Resultaterne understreger desuden vigtigheden i at 
immunologiske undersøgelser inddrages i fremtidige undersøg
elser af årsagerne til udviklingen af dykkerelaterede sygdomme, 
eksempelvis dekompressionssyge. 

Afhandlingen lægger op til at multicolor flowcytometri ind
drages i en klinisk relevant sammenhæng, og at undersøgelse af 
NK cellernes overflade stmkturer og funktionelle kapacitet kan 
inddrages i en eventuel paraklinisk definition på systemisk in
flammationsmedierede sygdomme hos den kritisk syge patient. 
Metoden vil desuden kunne anvendes i fremtidige studier af 
immunsystemets reaktion på o p hold i hyperbar atmosfære, her
under monitorering af hyperbar stressinducerede ændringer i 
det cellulære immunsystem. • 
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Dagfinn Blehr, DFS 

Historie 
Dykking og dykkeropplæring 
har lange tradisjoner i Sjøfor
svaret. Det hele startet på 
Marinens Hovedverft på 
Catilohansvern på 1860-tallet, 
med den tidens nyeste og 
mest avanserte utstyr. Men la 
oss denne gang hoppe litt 
frem i tid , og ta en rask titt 
på den nyere del av dykkehi
storien. Vi kan vel si at den 
startet med etableringen av 
Marinens Dykkerskole i 
Trondheim i 1948, med 
personell som hadde fått sin 
opplæring i England under 
ktigen. Dykkertjenester var 
den gang meget etterspurt i 
forbindelse med oppryd- Dykker- ogfroskemannskolen med nytt inngangsparti. Foto: Vidar Fondevik 

dingsarbeidet etter krigen. 
Det ble utført omfattende bergningsarbeider 
og uskadeliggjøring av miner og granater. I 
1954 flyttet skolen til Marineholmen i 
Bergen. Skolen ga den eneste godkjente 
dykkeropplæring i landet, og utdannet også 
sivile dykkere. 

I 1953 ble Marinens froskemannsskole 
etablert på Bolæme fort. Virksomheten 
flyttet etter hvert over til Østøya utenfor 
Horten. 

I 1962 åpnet Haakonsvern, en av Nord
Europas største og datidens mest moderne 
marinebaser. Her sto et nytt og tidsmessig 
skolebygg klart for Marinens dykkerskole 
og Marinens Froskemannskole, som med 
dette ble slått sammen til Marinens Dykker
og froskemannskole. Skolen som organisa
sjonsmessig var underlagt undervannsbå
tinspektøren fikk en rekke oppgaver som, i 
tillegg til å utdanne de forskjellige kategorier 

Generalinspektøren får skolens nøkkel som gave fra Neptun ved åpning av den 
rehabiliterte Dykker- ogfroskemannskolen. Foto: Vidar Fondevik 
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dykkere, også besto i opplæring av ubåt
mannskaper i unnslipning fra sunken ubåt. 
Skolens anlegg, og spesielt oppstignings
tanken ble også flittig benyttet av andre 
nasjoner. 

Dykkermedisinsk ekspertise og et 
relativt stort trykkammeranlegg gjorde at 
skolen ble meget sentral i forbindelse med 
behandling av trykkfallssyke og andre medi
sinske tilstander som krevde overtrykksbe
handling med oksygen pusting. Det har ført 
til et nært samarbeid med Haukeland uni
versitetssykehus, som formelt er medisinsk 
ansvarlig for slik behandling, 

Stengning av skolen 
Etter hvert som tiden gikk ble det stadig 
mer klart at kapasitet og standard for øvrig 
på skole ikke holdt mål. Man manglet venti
lasjon. Klasserom, kontorer, garderober og 
sanitæranlegg var bygget etter 1950 årenes 
standard. Det fuktige klima på skolen førte 
til soppdannelse i bygget, og helseproble
mer for ansatte og elever. Da skolens lede
lse over en rekke år ikke fikk gehør for å 
rehabilitere skolebygget, ble dette stengt av 
HMS hensyn i 2002, og kursaktiviteten ble 
lagt til midlertidige lokaler. Dette medførte 
at arbeidet med rehabiliteringsplanene ble 
intensivert, og midler til gjennomføringen 
fremskaffet. 

Den «nye» skolen 
Den 8. juni i år kunne man foreta den 
høytidelige åpningen av den rehabiliterte 
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skolen. Faktisk fremstår skolen i dag som 
et fullstendig nytt bygg med en helt ny og 
funksjonell romplan og et øket bruksareal 
på 800 m2 Bortsett fra trykkammeranlegget 
og oppstigningstanken er så godt som alt 
innvendig fullstendig fornyet og omplassert. 

Spyling og oppbevaring av utstyr, dusj 
og garderobe er tilrettelagt funksjonelt og i 
naturlig rekkefølge, og med tilstrekkelig 
kapasitet. Kvinnelige elever er og tilgodesett 
med separat anlegg. Kontorer og klasse-

Trening på fri oppstigning. Foto: Per Eide 

Hendelse ved Norsk 
Yrkesdykkerskole 
8. nov 2004 
Under treningsdykking mistet elev bevisst
heten på 44 msv. Sikringstiltak var iverksatt 
på forhånd og beredskapen fungerte slik 
det skulle når hendelsen inntraff. Eleven ble 
sjekket ut av skolens dykkelege og det ble 
ikke konstatert noen form for skader. Me
toden var overflateorientert luftdykking 
med KMB-18 Heliox. Det er ikke konstatert 
feil med pustegassen. 

Hendelsen er gjennomgått av skolens 
personell som har konkludert med flg: 
• Årsaken til hendelsen var at eleven fikk 

en C02 opphopning som følge av at 
mikrofonen montert i oral-nasal masken 
var falt ut. Det blir da et hull i oral-nasal
masken som medfører at dykkeren pus
ter i hele dykkermasken og at dødrom 
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DFS utdanner en rekke forskjellige kategorier dykkere. Foto: Per Eide 

rom har en høy standard. Det nyeste i AU
hjelpemidler står til disposisjon for under
visningen. Det tekniske anlegget for unn
slipningstanken er helt nytt. Et helt nytt 
inngangsparti pynter opp og legekontorene 
har fatt sin egen inngang. Det er og hyggelig 
å se at det og er lagt vekt på utsmykningen 
innvendig. En større billedmontasje av 
fotograf Per Eide viser hvilket miljø skolen 
hører hjemme i. 

DFS står i dag overfor en rekke spen
nende utfordtinger og oppgaver. Et større 
program med å etablere en militær dykker
tjeneste i de baltiske landene er nå nettopp 

met øker. 
• Dette kunne ikke skje med de gamle 

typene oral-nasalmasker fordi de hadde 
lommer som mikrofonen lå i og kun et 
lite hull for gjennomgang av kabel. I::e 
nye typene er produsert i silikon. Med 
bruk av Zalo til rengjøring og bruk av 
silikon som smøremidler til deler av 
masken kan det medføre at materialet 
blir så glatt at mikrofonen lett kan gli ut 
og etterlate et åpent hull mellom oral
nasalen og dykkemasken. 

For å unngå at slik hendelse skal inntreffe 
igjen har NYD implementert i pre-dykk pro
rene og på sjekklistene at man sjekker at 
oral-nasal-masken er montert riktig, at 
enveisventil er montert riktig, at selve mem
braner ligger slik det skal og at mikrofonen 
er skikkelig på plass. 

NYD ber om at leverandøren informerer 
produsenten om dette og at man finner tek
niske løsninger som hindrer at slike hend
elser kan inntreffe igjen. Vi foreslår enten et 

gjennomført. Videreutvikling av utstyr, pro
sedyrer og tabeller for dyp overflateorientert 
blandingsgassdykking med selvforsynt 
utstyr er et sentralt felt. Her har man eta
blert et nært samarbeid med andre Nato
land - spesielt Canada. 

I 2002 ble DFS underlagt Utdannings- og 
kompetansesenteret KNM Tordenskjold. 
Skolen har i dag ansvaret for all dykkeropp
læring i Forsvaret, og utdanner dykkere til 
Marinens fartøyer, Minedykkerkomman
doen, Marinejegerkommandoen, Forsvarets 
spesialkommando, Hærens ingeniørvåpen 
og politiets spesialstyrker. • 

solidere festearrangement eller at oral-nasal 
maskene produseres med lomme for mikro-
fon slik som tidligere modeller. • 

Dag Wroldsen, Norsk Yrkedykkerskole 

Mikrofonen løs i oral-nasal-masken. 
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Det er en økende diskusjon om barn hør dykke og når de evt. er gamle nok. Er dykkerkurs for 
barn en kynisk kommersiell utnyttelse av markedet eller en mulighet for å aktivisere barn som 
ellers hadde blitt sittende foran PC'en eller drive gatelangs? Skades nervesystem og skjelett på 
barn som dykker? 

Jan Risberg 

I førsteutkastet til denne artikkelen skrev jeg <<Kan barn dykke>> 
som overskrift. Det var selvfølgelig feil. Det er hevet over tvil at 

barn kan dykke. I perioden 1988-1998 sertifiserte PADI i overkant av 
122 OOJ <~unior Open Water>> dykkere (lG-14 år gamle). Barn kan 
altså dykke, men hvilken risiko utsetter vi dem for og hvilke krav 
skal vi sette til helse, alder og utdanning? Det er spørsmålet i denne 
anikkelen. 

La oss starte i det formelle hjørnet. Opplæring av fritidsdykkere 
reguleres i Forskrift om Tryggleiken ved Sportsdykking, utgitt 1994, 
under forvaltningsområdet til Direktoratet for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap. Forskriftens § 8 <<Kandidatar>> ·gir generelle krav til 
den som lærer opp dykkere om å tilse at kandidaten er egnet for 
opplæringen og har gjennomgått legeundersøkelse, men setter ikke 
spesifikke alderskrav, men i en kommentar til § 8 er det anføn at 
«Sportsdykking bør til vanleg ikkje ta til før i 15-16 års alderen». 
Forskriften er foreslått reviden og i høringsutkast av 20.06.03 er det 
heller ikke angitt noen aldersgrenser. 

På sine internasjonale websider annonserer PADI opplæring 
som «Bubblernaker>> og <&al Team» for barn mellom 8 og 10 år 
(bassengdykking) og PADI <~unior Scuba Diver>> og <~unior Scuba 
Open Water Diver>> for barn mellom 10 og 14 år. Fra 15 år utstedes 
ordinære PADI OWD sertifikater. 

CMAS organiserer en rekke sportsdykkerorganisasjoner, pri
mæn europeiske, deriblant Norges Dykkerforbund. Iht CMAS sitt 

Gratulerer med sertifikatet. 
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Dykking passer for alle aldre. 

formelle regelverk skal man være 14 år eller eldre for å Ja utstedt et 
CMAS* sertifikat. Den internasjonale paraplyorganisasjonen for 
utdanningsinstitusjoner for sponsdykkere - RSTC - fjernet i 1999 
anbefalt nedre aldersgrense. Andre internasjonalt store utdannings
organisasjoner for sportsdykkere som SSI (kommersiell) og YMCA 
(non-profit) praktiserer hhv 8 og 12 år som nedre aldersgrense. 

I Norge tilbyr Norges Dykkeforbund grunnkurs i sportsdykking 
for elever som er 15 år og eldre. Det fmnes andre aldersgrenser for 
svømming i overflaten med tilførsel av pustegass (PADI Bubbl
emaker) og fridykking (CMAS fridykker), men det går jeg ikke inn på 
her. Det finnes i dag dykkeskoler i Bergen og Oslo som tilbyr 
dykkeopplæring av barn og senifisering av barn 12 år og eldre. 

Hvilken risiko utsetter vi barn for ved å la dem dykke? Det er to 
viktige fakta vi kan støtte oss til: 

l. Dykking er ikke <<ufarlig>>. De samme dykkerelatene skadene 
som voksne kan Ja kan også barn få. Vi kan imidlertid redusere 
sannsynligheten ved å påvirke barnas dykkeadferd i riktig 
retning. 

2. Det finnes ikke gode studier som kan gi oss sikre eller en gang 
sannsynlige data for holdbar risikovurdering. 

I siste møte til Undersea and Hyperbaric Medical Society var det 
flere presentasjoner om barn og dykking. Jeg deltok ikke på møtet 
og har derfor bare tilgang til sammendraget (abstracts) av presenta
sjonene. Det refereres fra en europeisk rundebordskonferanse hvor 
det ble konkludert med at barn over 8 år kan tilbys tilpasset 
dykkeropplæring. 

Divers Alen Network (DAN, en non-profit organisasjon for 
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dykkesikkerhet) har utarbeidet et internt notat som lister flere 
viktige spørsmål omkring barn som dykker og helseskade. Sann
synligvis vil de mest alvorlige skadene kunne oppstå på nervesyste
met. Vi vet ikke om barn har en øket risiko for å ta trykkfallssyke 
(TFS) eller om de risikerer å ta mer alvorlig TFS (større omfang av 
senskader) enn voksne. 

Et annet viktig spørsmål er risikoen for skader på skjelettet. Ik 
lange rørknoklene i skjelettet vokser ut fra spesielle vekstskiver. 
Det har vært spekulert i om venøse gassembolier (<<Stille boblef>>) 
kan feste seg i disse vekstskivene og hemme naturlig vekst eller om 
barn som dykker kan ta beininfarkt i disse områdene - slik voksne 
dykkere kan ta det. Ved å pålegge dybdebegrensninger bør det like
vel være mulig å redusere sannsynligheten forTFS, og redusere sen
skader i nervesystem og skjelett til et marginalt problem. 

Øretrompeten er ikke ferdig utviklet før i ca 8 års alder, før dette 
er tisikoen øket for kroniske mellomøreinfeksjoner og trolig øket 
risiko for barotraumer. Det er data som tyder på at forekomsten av 
Patent Foramen Oval (PFO, en åpning mellom høyre og venstre for
kammer i hjertet) reduseres med økende alder (spontan lukning?), 
men vi kjenner ikke spesifikt forekomsten ved ulike alderstrinn. 
Hos voksne er det godt dokumentert at PFO øker risikoen for TFS. 
En vesentlig øket forekomst av PFO hos barn vil altså kunne være 
en risikofaktor for TFS i denne aldersgruppen. 

Antallet lungeblærer (alveoler) øker i barneårene, fram til ca 8 års 
alder, og lungevevets elastisitet er også mindre hos barn. Dette kan 
innebære en øket risiko for <<lungesprengning>> (pulmonalt hyper
inflasjonsbarotraume for å være eksakt ... ) . 

Det er verdt å merke seg at vi foreløpig ikke har fatt rapporter fra 
USA (som har lang erfaring med sportsdykkeropplæring av barn) 
som indikerer at noen av disse problemene har et vesentlig omfang. 
Punktene listet over er derfor spekulative og har ikke blitt under
søkt slik at man kan gi en kvalifisert risikovurdering. 

Flere uavhengige organer (UHMS Diving Committee, Divers Alert 
Network og rundebordskonferansen som angitt over) er åpne for å 

Montering av utstyr. 
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tillate (eller mer korrekt: Ikke fraråde) barn å dykke. Det synes å 
være en enhetlig oppfatning at barn under 8 år ikke bør puste press
luft. Flere institusjoner og faglige autoriteter anbefaler at man venter 
til barnet er 10 år før man dykker med komprimert pustegass (i 
praksis SCUBA). Jeg er enig i dette. Jeg tror det vil være fornuftig å 
la barn mellom 10 og 12 år ta opplæring i grunne basseng, men 
avvente sportsdykkersertifisering til barnet har blitt 12 år. I praksis 
vil et slikt forslag innebære en moderat reduksjon av eksisterende 
aldersgrense (fra 15 til12 år). Hvis barn i denne aldersgruppen fikk 
klare dybdebegrensninger og krav om å dykke med ansvarlige 
voksne, vil risikoen for å få trykkfallssyke eller bli involvert i døds
ulykker bli svært liten. 

Alt OK! 

Lar vi barn dykke vil vi, før eller senere, oppleve skader, sykdom
mer og kanskje dødsfall. Dette er ikke uproblematisk. Men det er 
heller ikke uproblematisk å la barn stå på rullebrett, snowboard, 
sykle eller kjøre moped. Alle disse aktivitetene bidrar til selvreali
sering, meningsfylt fritid og sosial kontakt, på tross av at risiko for 
alvorlig skade og dødsulykker er kjent. 

Min mening er at en moderat reduksjon av nedre aldersgrense 
for utdanning av sportsdykkere kan gjøres uten at vi skal forvente 
en vesentlig økning av senskader, akutte skader eller dødsfall 
relatert til denne fritidsaktiviteten. 

For å besvare spørsmålet i tittelen: Barn som har lyst til å dykke 
bør få lov til å få en tilpasset opplæring fra 10 års alder og kan sertifi
seres fra 12 års alder forutsatt at de ellers er helsemessig skikket til 
det og at undervisningen skjer av instruktører som er godt kjent 
med opplæring av barn. 

Anmerkning: Undertegnede er medisinsk rådgiver (ulønnet) 
for Norges Dykkeforbund og P ADJ, jeg har imidlertid ingen øko
nomiske eller tilsettingsmessige bindinger relate11 til artikkelens 
innhold. jeg opplever for tiden gleden som min yngste datter (11 
år) har av grunnleggende sportsdykkeropplæring, og jeg må vel 
sies å ha en personlig interessekonflikt av den grunn... • 
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Sven Erik Jørgensen, Dykkehistorisk 
Selskab / Vidar Fondevik, NU! (Tekst) 

Foto: Henning Friis Andersen, 
Dykkehistorisk Selskab 

Bevaring av gammelt dykkerutstyr er 
viktig for å ta vare på den historiske arv. 

Norsk dykkehistorisk forening har så vidt 
begynt jobben her hjemme. Mesteparten av 
utstyret som Marinen har brukt siden femti
ta llet er blitt ødelagt- med militær grundig
het. I England erfart man det samme, men 
takket være <<Historical Diving Society•• er 
mesteparten av Siebe-Gormann samlingen 
fremdeles inntakt og preservert i forskjellige 
museum på øyriket. I Danmark har Søver
nets Dykkerskole klart å bevare en omfat
tende dykkehistorisk samling på Holmen i 
København. Dykkenytt har fått tilgang til · 
opplysninger og bilder av klenodiene. Her 
viser vi et utvalg. 

24 

Engelsk produsert en-cylinder pumpe, 
Staves patent I følge Dr. John Bevan er denne 

pumpen den eneste man kjenner som finnes igjen. 

Kommandantboligen på Holmen. Foto: Vidar Fondevik 

Ravfiskerhjelm fra ca. 1870 Hjelmen er anvendt til 
Rouquayrol-Denayrouze apparatet, og er meget er :g'elden. 
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Over: Dråger tauchretter. 
Etter all sannsynlighet modell "Ddnemark "fra 1916 

Til h.:Rouquayrol-Denayrouze apparat fra ca. 1866 Membran 
og overdel mangler. Dette apparatet er også sjeldent. Appa

ratet passer til Ravfiskerhjelmen. Apparatet har vært anvendt 
i 1888 av dykkerskolen, da den tilhørte Orlogsværftet. 

Nede til h.: Dansk to-holts-hjelm. 
Hansens Patent av type produsert på Orlogsværftet 

Under: Luftrenser som fungerer dels som en slags 
kompensator for utligning av stempelslagene og 
dels som luftrenser ved at et filter oppfanger støv 
og andre partikler i luften. Fabrikatet ukjent. 
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M P. Pedersen dykkertelefon 
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Siebe Gormans lettdykkerdrakt fra 1940-årene. 
Samme type ble brukt av froskemenn som bemannet 
engelske langsomtgående torpedoene under krigen. 
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Tom Eriksen 

Det er kommet nye kamera til opp
drettsnæringen. Bennex lanserer to 

kamera for oppdrettsnæringen. Et fast ka
mera og et med pan- og tiltfunksjon. Begge 
kameraene inngår i et system for kontroll 
med merdene slik at oppdrettere skal 
kunne føre kontroll med fisken og foring i 
merdene. 

Systemene består av kamera, kontroll
boks og koblingsboks for alle kamera i 
anlegget, samt kameravinsjer. Bennex 
lanserer i høst to kamera, kontrollboks og 
koblingsboks mens vinsjene vil komme på 
markedet tidlig i 2005. 

Fastkamera er et sort;1witt kamera som 
har en lysfølsomhet på 0,0003 lux. Kan også 
leveres som fargekamera. Spenning: 12 til 24 
VDC. Kamera er bygget for 500 meter dybde 
og vil i tillegg til bruk i oppdrettsnæringen 
også være et aktuelt kamera for dykkere. 
Huset er i pom og det hele veier ca 0,75 kg. 
Det har vært vesentlig å velge materialer som 
pom, PEEK og titan i konstruksjonen, for å 
Ja et robust system med minimalt vedlike
hold. 

Kamera. 

Interessant er også et kamera som er 
integrert i en pan- og tiltenhet. Utformingen 
er noe spesiell på grunn av at det er 
designet for bruk i merder i fiskeoppdrett. 
Enheten har avrundete kanter slik at den 
ikke skal henge seg opp i tauverk eller 
veggene i merdene. Fargen er valgt slik at 

den ikke reflekterer for mye lys, da det kan 
virke forstyrrende på fisken. 

Kamera har 3G) graders funksjon for 
både pan og tilt. Lysfølsomhet er ca. 0,0001 
lux, og hele enheten veier ca 7 kg. Systemet 
kan også leveres med fargekamera. 

Hvorfor denne typen kamera til opp
drettsnæringen? Som vi vet er næringen 
følsom med hensyn til pris for fisken og 
størrelsen på driftsutgiftene. Det er derfor 
vesentlig at fisken fores tiktig. Det betyr i 
praksis at fisken bør ta til seg alt foret når 

Kontrollenhet for kamera. 
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den blir foret. Med overforing vil det oppstå 
forurensing på bunnen under merdene. 
Også i oppdrettsnæringen er det viktig med 
fokus på HMS. 

I dette arbeidet er kontroll med utslipp 
og forurensning i nærmiljøet av stor betyd
ning. Et godt kamerasystem kan være 
viktig for kontrollen. Likeledes er det viktig 
at fisk som eventuelt er syk eller dør blir 
tatt ut av merdene. Til formålet bruker 
næringen overvåkning med kamera. Enten 
et pan- og tiltkamera som kan heves og 
senkes i merden eller et fastkamera som 
overvåker spesielle steder i merden. De nye 
systemene som nå lanseres dekker disse 
behovene. 

Oppdrettsanleggene ligger ofte langt fra 
befolkede områder, og noen er også værut
satte. Det kan derfor være aktuelt å ha opp
syn med anlegget og fisken selv om en ikke 
er fysisk til stede på anlegget. For de nye 
kamerasystemene er dette tenkt på, slik at 
når det lanseres trådløs overføring av bilder 
fra anlegget vil de nye kamerasystemene lett 
kunne tilpasses dette. 

Størrelse og vekt på fastkamera tilsier at 
det er velegnet for bruk hos dykkere, enten 
som håndholdt kamera eller for montering 
på hjelm/maske. Braketter for slik mon
tering kan og leveres. Pan/tilt enheten vil 
være egnet som fast kameraenhet i våt/tørr
klokker. Med en slik enhet i klokken vil 
dykkekontrollen kunne overvåke både 
dykkeren til og fra jobb, og se til at slanger 
og tauverk ikke er et problem ved heving og 
senking av klokken. • 
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«The 30th Annua/ Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society on 
Diving and Hyperbaric Medicine». Ajaccio, Korsika 15. ·19. september 2004 

Arvid Hope, NUI 

Deltagelsen ved årets svært vellykkede kongress var stor med 
over 200 aktive deltagere, hvorav 18 fra Norge. Alf Brubakk, 

NTNU holdt to foredrag- det ene som invitert foredragsholder med 
innlegget «Role of endothelium in decompression illness>>. Andre 
norske bidragsytere var Astrid Hjelde, Anja Bye og Andreas 
Møllerløkken fra NTNU, og Arvid Hope fra NUI AS. 

Ajaccio 
er en gammel havneby som ble grunnlagt i 1492. Her ble Napoleon 
Bonaparte født i 1769 og fotsporene etter ham kan sees ved de 
utallige minnesmerker rundt om i byen - både restauranter, gater, 
museum og butikker er oppkalt etter byens store sønn. Her kan 
man også vandre i den korsikanske historien fra museum til 
museum, blant monumenter i små gater og åpne plasser med 
kulturelle og historiske minnesmerker. Ajaccio er også Korsikas 
største by med sine (j.J (XX) innbyggere, og blir sett på som øyas 
«hovedstad». De flotte strendene rundt Ajaccio er unike til å være 
så nær en hovedstad. Her kan du svømme i asurblått hav uten 
solsenger og andre forstyrrende elementer. 

Arrangørene hadde lagt opp et tradisjonelt- men interessant -
program hvor også utenomfaglige aktiviteter var tilgodesett. I tillegg 
til banketten - med tradisjonell korsikansk musikk som et spen
nende innslag - var vi invitert til mottagelse i «Napoleons rom» i 
Rådhuset, og til avslutningsfest med prisutdeling og tradisjonell 
korsikansk mat. 

Fornøyde israelere på banketten. Noemi Bittennan 
(foreningens president) og Haim Bittennan til venstre, 

Yoram Grossman og kone til høyre .. 

Å gjøre detaljert rede for det faglige programmet - 5 inviterte :A) 
minutters foredrag, ca. 50 ordinære 15 minutters innlegg og :A) 
postere - lar seg ikke gjøre. Detaljene finnes i Book of Proceedings. 
jeg har derfor valgt å trekke frem noen - mest etter egen faglig 
interesse- viktige tema og foredrag. 

Dykkefysiologi 
Behovet for bedre dekompresjons prosedyrer - særlig ved bruk av 
blandingsgass og ved dypere overflateorientert dykking - ble 
omtalt i flere foredrag. I flere studier hadde man undersøkt om 
dype stopp og/eller redusert oppstigningshastighet hadde en 
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gunstig effekt på bobleforekomst. Begrunnelsen for dette er at ved 
dype dykk vil de <<hurtige>> vevene- de med høy gjennomblødnings
hastighet - være overmettet tidlig i dekompresjonen, en overrnet
ning som kan gi opphav til tidlig gassbobledannelse. 

Teorien er altså at man bør ta hensyn til at det i starten av 
oppstigningen er vev i metning, og som må bli kvitt sitt 
gassoverskudd uten at overrnetningen blir for stor. Beregninger 
viser at overmetningen i første del av dekompresjonen er størst ved 
den tradisjonelle profilen og mindre ved kombinasjonen dype 
stopp og redusert hastighet. 

Konklusjonene i foredragene var til dels motstridende. En 
undersøkelse av sportsdykkere som dykket til 25 meter i 25 
minutter - med eller uten dype dekompresjonsstopp -
konkluderte med redusert bobleforekomst dersom dype stopp ble 
introdusert. Forsøk i den franske marinen viste derimot at dype 
stopp ved dykking til (j.J meter i 20 minutter ikke resulterte i færre 
bobler. Det synes derfor nærliggende å konkludere med at det så 
langt ikke er kommet entydig og ny informasjon som rettferdiggjør 
radikale endringer av eksisterende profiler. Imidlertid er det enighet 
om at oppstigningshastigheten ikke må overstige 10 m/s. 

Videre synes det klart at forskning med problemstillinger 
knyttet til dekompresjon, bobler og trykkfallsyke er det området 
som er viet størst oppmerksomhet internasjonalt. Og her stiller 
norske forskningsmiljøer i fremste rekke. 

To modige dykkere- Kåre fra NU! ogjohn Arne fra 
Petroleumstilsynet-før uttestingen av de nye profilene .. 

I en omfattende fransk undersøkelse ble en rekke fysiologiske 
endringer påvist under og etter langvarig immer~on i kaldt vann. 
Problemstillinger knyttet opp mot såkalte <<combat divers» - altså 
marinejegere - foranlediget studien. Ti forsøkspersoner ble ekspo
nert 2 ganger i 6 timer i henholdsvis 18 o c og 10 o c vann. De satt 
neddykket (også hodet under vann) i et lite basseng og arbeidet på 
en sykkelergometer. 

Mange fysiologiske målinger ble foretatt og mye utstyr ble testet. 
Kjernetemperaturen falt til i overkant av 36 °C, kroppsvekten ble 
redusert med 2,5 kg og plasmavolumet med 12%. Årsaken til disse 
endringene er økt urinproduksjon (diurese) på grunn av selve 
immersjonen (immersjonsdiurese) og det kalde vannet (kuldediu-
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rese). Prosjektledelsen regnet med at resultatene ville bli publisert i 
løpet av neste år, og jeg vil tro at disse vil ha interesse for bl.a. 
Sjøforsvarets Marinejegerkommando. 

Dykkemedisin 
To foredrag fra Universitetet i Aberdeen oppsummerte resultatene 
fra en omfattende spørreundersøkelse (Studie l) - den såkalte 
<<ELTHI Diving study» (<<Examination of the Long Term Health 
Impact Diving study>>). Til sammen 1540 tidligere yrkesdykkere og 
en alderstilpasset kontrollgruppe på 1035 offshore arbeidere inn
gikk i studien. Et viktig kriterium var at de måtte ha jobbet i yrket 
sitt i minst lO år når spørreundersøkelsen ble gjennomført. Resulta
tene fra spørreundersøkelsen ble også benyttet til å gjøre en urvidet 
studie (Studie 2) hvor de sammenlignet dykkere med symptomer 
med dykkere uten og med offshore arbeidere. En medisinsk vur
dering av personene i Studie 2 ble gjennomført, og omfattet klinisk 
undersøkelse, yrkeshistorien, nevropsykologisk vurdering, lunge
funksjonstest, hjerne-MR! samt en hørsels- og balanse-;likevekttest. 

En stolt Alf Brubakk med sin premieposter «Drinking and 
di ving, perhaps more is hetter?» (Artikkelforfatteren fikk 

dessverre ikke med seg om det var «mer dykking» 
eller «mer alkohol» som var gunstig.) 

HBO 

Det første foredraget tok for seg effekten av yrkesdykking på 
hukommelse og konsentrasjonsevne. Hovedkonklusjonen i 
Studie l var at yrkesdykkere hadde en tendens til å klage mer over 
glemsomhet og konsentrasjonsvansker enn offshore arbeidere. 
Dette stemte godt overens med de nevropsykologiske hukom
melsestestene i Studie 2, som viste at de dykkerne som rapporterte 
dårlig hukommelse også gjorde det signifikant dårligere i de objek
tive testene enn dykkere uten rapportert nedsatt hukommelse. Le 
som klaget over glemsomhet skåret også lavere på <<Helserelatert 
Livskvalitet» (HRLK). 

I det andre foredraget så de nærmere på hvilke faktorer som 
hadde innvirkning på fysisk og mental HRLK hos de samme yrkes
dykkere og offshore arbeidere. I tillegg til symptomene på glemsom
het og konsentrasjonsvansker, rapporterte dykkerne mer muskel
skjelettsmerter og dårligere hørsel - faktorer som vil assosieres 
med lavere HRLK En statistisk behandling av data viste imidlertid 
at både fysisk og mental HRLK ikke var forskjellig for de to yrkes
gruppene, og heller ikke forskjellig fra befolkningen generelt. Le to 
foredragene ble sammen premiert for beste innlegg innen dykke
medisin/fysiologi. 

Som vanlig var det mange kliniske foredrag som omhandlet effekter 
av HBO. Beste foredrag/undersøkelse innen HBO-feltet gikk til en 
gruppe fra Beograd som presenterte studien <<Hyperbaric oxyge
nation and endometrial receptivity>>. Formålet med studien var å 
undersøke om HBO hadde en gunstig effekt på gjenoppbyggingen 
av endometriet (den delen av livmoren som vender mot livmorhulen 
og hvor det befruktede egget fester seg) under eggløsningsfasen. 

Et annet høydepunkt innen dykkemedisin var posteren som Alf 
Brubakk stilte med i egen klasse, og utenfor det offisielle program
met (se bilde). 

Utgangspunktet for undersøkelsen av 32 ufrivillig barnløse 
kvinner var at ingen vanlige tester og diagnostiske prosedyrer 
hadde klarlagt hvorfor disse kvinnene ikke kunne bli gravid. Hypo
tesen var at HBO ville bedre oppbyggingen av endometriet og 
dermed øke mottakeligheten i livmorveggen av implanterte 
befruktede egg. Kvinnene fikk 7 daglige behandlinger - fra dag 5 til 
11 i menstruasjonssyklusen - med 2,3 ATA oksygen i 70 minutter. 
Resultatene var svært lovende og gir håp om bedre prognoser ved 
implantering. Forfatterne konkluderte med at god oksygenering av 
endometriet øker mottakeligheten av befruktede egg, og at HBO 
øker oksygeneringen mer enn med andre kjente medikamenter. • 

På dypt vann-
Pionerdykkerne i Nordsjøen 
Ny bok av Else M. Tung land: 
ISBN: 82-91370-82-6 
Vi siterer vaskeseddelen: 
«På dypt vann>> presenterer pionerdykker
nes egen historie, gjennom intervju og sam
taler med over 30 pionerdykkere. Det er på 
tide at dykkernes historie blir skikkelig 
dokumentert, og boka er ment som et 
bidrag i den retning. 

Gjennom intervjuene tar vi innsyn i et 
hardt og risikofylt yrke - vi hører om tek
nologi og grensesprenging, hvor ulykker og 
tragedier har satt sitt preg på virksom
heten. Men "På dypt vann" formidler mer. 
Dette er også en beretning om kamerat-
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skap og humor og om unge menn som 
søkte spenning og raske penger. Det er 
mange historier. Her var det bare plass til 
noen av dem. Det er ennå mange som sitter 
med beretninger som ikke er fortalt, og vi 
håper at boka kan være til inspirasjon i det 
videre arbeidet med å kartlegge alle sider av 
nordsjødykkernes historie. 

Gjennom media kan vi ta inntrykk av at 
dykkernes historie er mye tragedie, men 
forfatteren tegner gjennom sitt møte med 
pionerdykkerne en historie med mange 
fasetter og nyanser, og speiler virksom
heten i et bredere lys. 

Boka er krydret med dykkernes egne, 
private bilder fra den gang de alle var "på 
dypt vann" i Nordsjøen. 

Else M. Tungland er født i 1959 Hun er 
utdannet sosiolog, og arbeider som daglig 

leder i !GOR- senter for arbeidskultur ved 
Rogalandsforskning i Stavanger. 
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I flere mordsaker der viktig bevismateriell i form av dokumenter bar befunnet seg under vann bar 
det vært nødvendig å forsøke å gjenskape noe som i utgangspunktet bar fremstått som en seig, 
klebrig og fullstendig uleselig papirmasse. På dette feltet har jeg i mange år arbeidet sammen 
med Max jareborn, som er konservator ved Kalmar Liins Museum. Det har dreid seg om såvel 
historisk som nyere materiale. 

Hans Lundberg, Polisens Tekniska rote!, Stockholm 
Norsk oversettelse v/Arne-johan Arntzen 

Max jarehom arbeider med konserverining av materiell fra regal
skipet <<Kronan», som forliste l. juni 1676, under den Skånske 

krigen (1675-1679) i kamp mot erkefienden Danmark om herredøm
met i Østersjøen. 

Lorentz Creutz ble utnevnt til admiral i desember 1675, uten å 
ha militær utdanning eller erfaring. Flåten som la ut fra Alvsnabben 
19. mai 1676, omfattet et tjuetalls fartøyer, med en samlet besetning 
på nær 12 (XX) mann, og en bestykning på nær 2 500 kanoner. 
Oppdraget var å oppspore og tilintetgjøre den danske flåten. 

De svenske fartøyene lettet anker og drog ut og nordover fra 
Trelleborg 30. mai, tett forfulgt av den dansk-hollandske flåten. Om 
bord på <<Kronan>> ladet man, ifølge et øyenvitne, kanonene på de tre 
batteridekkene med dobbelt skarpt, rund- og stangkuler. På dette 
tidspunktet hadde man sterke WSW-lige vindbyger. Flere av befalet 
var skeptiske da Creutz ga ordre om å vende ned mot fienden. 
Under vendingen havnet alle kanonene med munningene i vannet, 
og man klarte ikke å dra dem inn. Så kom det et kraftig vindstøt 
som la fartøyet helt over på siden med seil og master langs 
vannflaten, og det begynte å synke, da det plutselig eksploderte. I 
følge øyenvitner var det den store kruttønnen som eksploderte. 
<<Kronan>> sank utenfor O land, og ca 800 personer omkom. 

<<Kronan>> ble oppdaget i august 1980, på 26 meters dyp, av 
Anders Franzen, mannen som også fant <<Vasa>>. Til hjelp hadde 
Franzen de tre ingeniørene Sten Ahlberg, Bengt Borjesson og Bengt 
Grisell. Letefasen innebar omfattende arkivstudier, intervjuer med 
lokalbefolkningen og bruk av undervannskamera og en sidesøken
de sonar. (Sistnevnte var koblet til en skriver som gjorde det mulig 
å registrere alt som stakk opp fra bunnen.) Det var fra første stund 
klart at funnstedet inneholdt et rikt materiale. Bunnsedimenter på 
stedet består av et tykt lag mudder og leire dekket av sand. Den 
fine leiren gir god beskyttelse for såvel det organiske som uorgan
iske materiale den dekker. 

:k l 

I 1981 startet Kalmar lans museum de marinarkeologiske under
søkelsene. Det er nødvendig med en omfattende planlegging om 

hvorledes man kan ivareta funnene for at de ikke skal ødelegges i 
forbindelse med bergingen. Så snart materialet er frilagt på bunnen 
må man ta hensyn til den etterfølgende konserveringen. Man må 
prøve å unngå faren for mekanisk slitasje og nedbrytende faktorer 
som sollys og oksygen. Materialet må og beskyttes mot slitasje fra 
vannet, noe som og gjelder ved kriminaltekniske undersøkelser. 
Etter bergingen registreres hver gjenstand. Deretter plasseres de i et 
kar med sjøvann; for så å rengjøres når de kommer til konser
veringslaboratoriet. I forbindelse med rengjøringen tar man bilder 
av gjenstandene, før man fortsetter med konserveringen på den 
mest hensiktsmessige måten, avhengig av materialet i gjenstanden 
og den tilstand den befinner seg i. Tre og lærgjenstander legges i en 
løsning av vann og polyetylenglykol (en vannløselig voks). Denne 
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Dette er fra en bok som bar ligget i sjøen i over 300 år. Ser man 
godt etter aner man foruten gotiske bokstaver en mann på en 
hest. Kan det være «Don Quijote>> av Miguel de Cervantes som 
utkom i 1605, og som senere også ble trykket i Sverige? Men 

det er intet belegg for dette. Det er kun ren gjetning. 

erstatter vann som er trengt inn i tre og lær, og muliggjør en etterføl
gende frysetørking uten at den opprinnelige cellestrukturen i gjen
standen faller sammen. 

Frysetørkingen skjer i et vakuumkammer koblet til en vakuum
pumpe og en mellomliggende kondenser. Gjenstanden fryses ned 
til ca -30°. Deretter senkes trykket og prosessen starter. Vannet i 
gjenstandene løses ut i form av iskrystaller. Prosessen tar vanligvis 
to til åtte uker. jern og stål har vanligvis et ytterbelegg av rust, som 
fjernes med mekanisk og kjemisk behandling. Tekstiler konserve
res ved rengjøring med væske og etterfølgende konservering. 

Som jeg tidligere har nevnt har vi anvendt frysetørkingsteknik
ken i moderne kriminaletterforskning, hvor vi bl.a. har lykkes å tyde 
tekst og bilder på viktige dokumenter. Det siste materialet vi under
søkte ved hjelp av slik teknikk stammet fra DC-3-flyet som russer
ene skjøt ned 13 juni 1952. Flyvraket med tilhørende materiell ble 
tatt opp fra 125 meters dyp. • 
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Hvem skulle tro at kvinnemoter hadde noe med 
trykkfallssyke å gjøre? Men linken er åpenbar, 

selv om temaene er aldri så forskjellige -og selv 
om hardbarkede dykkere ville ha vanskelig for å 
innrømme at det eksisterte en slik sammenheng. 

Vidar Fondevik, NU! 

T rykkfallsykens historie går egentlig helt 
tilbake til 1670 da Robert Boyle opp

daget en boble i øyet på en slange som han 
hadde utsatt for økt trykk. Men det var 
først ut på 1860-tallet at trykkfallssyke for 
alvor ble et industrielt anliggende. Dette var 
i en ekspansiv periode der mange monu
mentale byggverk ble reist, ofte med person
skade og tap av menneskeliv. Et eksempel 
på det var byggingen av Brooklyn broen i 
New York. 

Her arbeidet folk under trykk i lange 
perioder i store kamre som var åpne i 
bunnen - såkalte <<caissons>>. Arbeidet var 
meget slitsomt og besto i å grave opp og 
sluse ut løsmasser, slik at brofundament
ene kunne hvile på fast grunn. 

På over 20 meters vanndyp utviklet så 
godt som alle arbeiderne trykkfallsyke i 
større eller mindre grad. I løpet av de 14 
årene det hadde tatt å fullføre prosjektet i 
1883 var hundrevis av <<Caisson»-arbeidere 
blitt krøplinger for resten av livet. <<Caisson
syken>> som den opprinnelig ble kalt gjorde 
at svært mange fikk problemer med smerter 
i rygg og hofter som igjen medførte en for
overbøyd og forkrøplet holdning. 

Emily Roebling i farta? 
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Brooklyn bro kort tid etter åpningen. 

Samtidig gjorde de victorianske mote
retninger seg gjeldende i USA som ellers i 
Europa. I flere århundrer hadde kvinner 
brukt korsetter til å fremheve sin feminini
tet. En puteaktig utstopping, en såkalt 
<<to u mure» eller <<løytnant>> som den ble kalt 
på norsk folkemunne, fremtvang en lett 
foroverbøyd holdning . I moteverden ble 
dette kalt <<the Grecian bend». For øvrig et 
uttrykk som lite har å gjøre med de greske 
svampdykkernes problemer, heller enn et 
uttrykk hentet fra det greske diktverket 
<<Illiaden>> av Homer. Moteretningen skulle 
fremheve aktive kvinner i farta! Under byg
gingen av Brooklyn broen var <<the Grecian 
bend>> en vanlig fremtoning blant New Yorks 
mange fasjonable kvinner. 

<<Caisson»-dykkingen på Brooklyn 
broen med alle sine tilfeller av trykkfallsyke 
hadde sin topp fra 1870 av og et par år 
utover. Det var i dette tidsrommet at 
<<bends>> tok over etter begrepet «Caisson»
syke. Og ettersom arbeidere som ble ram
met ofte ble ertet av arbeidskollegaer for å 
etterligne kvinnemoten <<the Grecian bend>>, 
antar mange dykkehistorikere at forkort
ingen <<bends» er hentet herfra. Denne 
betegnelsen har siden vært den domineren
de frem til <<decompression sickness>> og 

<<decompression illness>> overtok i senere 
tid. For øvrig hadde utrykket <<caissonsyke» 
på sin tid også et synonym i betegnelsen 
<<dykkerfebel">>. 

Til slutt en siste betraktning; Brooklyn 
broens byggeleder, ingeniøren Washington 
Roebling var i 1872 sjuk og hjemmeværende 
på grunn av trykkfallssyke han hadde på
dratt seg etter et tjue timers langt opphold i 
<<Caisson» under brokaret på New York 
siden. Fra da av måtte hans kone Emily 
Roebling i stor grad overta ledelsen og ofte 
var hun å se på byggeplassen. Spørsmålet 
blir da om hun var seg så bevisst moten at 
hun praktiserte <<the Grecian bend» på 
arbeidsplassen - med alle de implikasjoner 
dette måtte ha medført. 

Som så mange andre store anlegg på 
den tiden krevde også Brooklyn broen sine 
dødsofre. I boken <<The Builders of the 
Bridge> av D.B. Steinman, tar vi bl.a. vite at 27 
mann omkom under byggingen, og at minst 
tre av dem døde som en direkte følge av 
<<bends». De omkomne var Patrick McKay, 
irlender, 50 år, d. april 1872. William 
Reardon, engelskmann, 38 år, d. mai 1872. 
John Myers, tysker, ca 40 år, d. april 1872. 
Sistnevnte etter å ha arbeidet under trykk 
tilsvarende ca. 23 meter. • 
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• • 
Da dykking på kontinentalsokkelen i Norge startet i 1966, hadde dykking i forbindelse med olje
utvinning allerede forekommet en tid. Dybdene som måtte forseres i Nordsjøen var imidlertid av 
helt andre dimensjoner enn hva som var etfart andre steder. Utfordringene i Nordsjøen satte 
følgelig strenge krav til dykkemetoder og utstyr, samt til de mennesker som var involvert i dykke
operasjonene. Denne artikkelen baserer seg på min hovedoppgave om offshoredykkernes historie 
i pionerårene <<Nordsjødykking: pionerårene 1966-1979». Her vil jeg presentere noen av mine funn 
knyttet til dykkernes arbeidskultur og hvilke endringer som fant sted i arbeidskulturen i 
pionerårene. 

Jørn Bjerga, Norsk Oljemuseum 

Arbeidskultur i dykkevirksomheten 
Sammenlignet med andre yrkesgrupperinger i Nordsjøen, var 
dykkerne en relativt liten gruppe. De første årene var bare en 
håndfull dykkere i aktivitet i Nordsjøen. I 1978 var antall sysselsatte 
i dykkeindustrien på norsk sektor steget til i underkant av 800 
personer. Rundt 550 av disse arbeidet som dykkere, mens de øvrige 
hadde andre funksjoner som assistenter og overflate personell. 

I min hovedoppgave har jeg undersøkt noen faktorer for å se 
om det fant sted endringer i arbeidskulturen innenfor dykkevirk
somheten i pionerårene. Jeg har undersøkt hvordan rekrutteringen 
til dykkeryrket var, hvilken opplæring dykkerne hadde og hvilke 
ansettelsesforhold de arbeidet under. 

Ut fra spørreundersøkelser og intervjuer har jeg funnet at Nord
sjødykkerne ikke ble rekruttert fra annen landbasert industri eller 
sjøfartsnæringen slik som andre oljearbeidere. Dykkerne var 
hovedsakelig unge menn uten tidligere yrkeserfaring. Svært mange 
dykkere hadde bakgrunn som marinedykkere. Andre fikk kjenn
skap til yrket via bekjentskaper. 

Det ser ut til at ulike motivasjonsfaktorer har spilt inn på valg av 
yrke til forskjellig tid. Ett sett av indre motiverende drivkrefter som 
eventyrlyst og spenning var de motivasjonsfaktorer som hadde 
størst betydning for yrkesvalg i begynnelsen av pionerperioden. 

I perioden frem til omtrent 1973 var relativt ta dykkere aktive. 
Min undersøkelse gir grunn til å anta at pionerdykkerne var mer 
spenningssøkende enn mennesker ellers, og at dette kan ha hatt 
betydning for yrkesvalg. Lønn som motiverende faktor ser ut til å 
ha blitt viktigere mot slutten av 1970-tallet. Dette kan ha sammen
heng med at lønnsbetingelsene ble bedre. 

Midt på 1970-tallet ble det et stadig større behov for dykkere 
ettersom flere felt var under utbygging. Flere dykkerselskap kom 
på banen, og lønnen ble et sterkt virkemiddel for å holde fast ved 
dykkerne. På tross av at ytre motiverende faktorer fikk større 
betydning for yrkesvalg i slutten av pionerperioden, er det grunn til 
å anta at spenning som motivasjonsfaktor var tilstede i hele perio
den. Arbeidskulturen innenfor dykkevirksomheten ble preget av at 
aktørene i stor grad bestod av unge menn uten tidligere yrkeser
faring. Den felles erfaringsbakgrunn fra marinen kan ha medført et 
tett og lukket arbeidsmiljø. 

Langt på vei opererte de fleste dykkere i Nordsjøen i pioner
perioden uten de nødvendige kvalifikasjoner de burde ha hatt. De 
aller færreste dykkere hadde egentlig kvalifikasjoner utover det å 
kunne dykke. Dykkingen i seg selv var basiskunnskap som dyk
kerne måtte ha for å utføre arbeid under vann; transportetappen til 
arbeidsstedet. Yrkesutdanning eller annen håndverkserfaring var 
heller ikke påkrevd for å arbeide som dykker. 
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D 
Ingen opplæring 

Kurs eller annen 
opplæring 

Fig l. Rundt halvparten av dykkerne i pionerperioden hadde 
ingen opplæring i det arbeidet de ble satt til å gjøre bortsett fra å 
kunne dykke. Dykking i seg selv var bare transportmiddelet til 
arbeidsstedet. 

Utdanning av dypdykkere burde vært et statlig ansvar, men det 
eksisterte ikke noen offentlig dykkerskole de første årene. Sjøfor
svarets dykker- og froskemannsskole var den institusjonen som 
sørget for å gi flest dykkere basiskunnskap til arbeidet i Nordsjøen. 
Skolen ønsket imidlertid å awikle opplæring av sivile dykkere. 
Opplæring tilpasset offshoremarkedet, både når det gjaldt arbeids
dybde og arbeidsoppgaver, ble ikke tilbudt ved skolen. Erfarings
grunnlaget som dykkerne hadde fra marinen gikk på områder som 
minedykking og matinejegerdykking. Særlig det teoretiske kunn
skapsnivået om dykkemedisin og fysiologi var dårlig kjent blant 
dykkerne. 

Flere dykkerselskap drev med dykkeopplæring i privat regi. 
Dette ble gjort for å tilpasse opplæringen til de utfordringene den 
operasjonelle dykkingen i Nordsjøen stod overfor. Dykkerselska
penes egne kurs førte til økt kompetanse, men heller ikke dette ga 
dykkerne tilfredstillende opplæring. 

Først fra 1979, med opprettelsen av Statens Dykkerskole, ble 
det tilbudt et enhetlig opplæringstilbud for dykkere på kontinental
sokkelen. Skolen ble etablert etter mange års kamp fra både fag
foreningene og dykkeindustrien. Opprettelsen av Statens Dykker
skole fikk stor betydning for hvordan dykkingen i Nordsjøen skulle 
komme til å fortone seg videre. Først og fremst fikk skolen betyd
ning for hvordan dykkerselskap ansatte dykkere. Krav om kvalifika
sjoner ved ansettelse i dykkerselskap ble viktigere enn tidligere. 
Det ble en annen kvalitetssikring av dykkere. Men dykkersertifikat 
ble først påkrevd i 1980. 

Mangel på opplæring i pionerperioden kan ha bidratt til at 
arbeidskulturen innenfor dykkevirksomheten ble preget av lite 
kontinuitet og av tilfeldigheter. Verken operatørselskap eller 
dykkerselskap kunne foreta kvalitetssikring av dykkere da det ikke 
fantes klare retningslinjer for hvordan dette skulle gjøres. 

Mangelfull regulering av dykkevirksomheten fra norske myndig-
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heter sin side kan ha føn til at personer som var bare ute etter 
lettjente penger fikk innpass i dykkebransjen. Det er ikke utenkelig 
at slike forhold har hatt en negativ innvirkning på arbeidskulturen i 
dykkemiljøet, og samtidig utgjort en alvorlig sikkerhetsrisiko. 

Arbeidskontraktene innenfor dykkevirksomheten besto i all 
hovedsak av kontrakter av relativt kort varighet. Som konsekvens 
av dette hadde dykkerne en svak forhandlingsposisjon overfor 
arbeidsgiver; det var ikke gitt at de fikk ny arbeidskontrakt etter at 
eksisterende kontrakt utløp. Videre ble ofte utenlandske dykkere 
foretrukket av flere dykkerselskap, da disse i mindre grad enn 
norske dykkere valgte å fagorganisere seg. Etableringen av NOPEF 
(Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund) i 1977 skapte for første 
gang et talerør for dykkere og andre oljearbeidere. Norske dykkere 
startet motvillig å melde seg inn i NOPEF i første rekke av frykt for å 
miste arbeidsoppdrag til utenlandske dykkere. 

Dykkesesongen var av kort varighet slik at det i perioder ble 
arbeidet intensivt. Mye av arbeidet som skulle legges til grunn 
inntjening for året som helhet foregikk, både for dykkerne og 
dykkerselskapene, fra og med mai til slutten av september. Intensiv 
og hard jobbing, ofte i konflikt med reglementet, ble belønnet. Høy 
utnyttelsesgrad av dykkere i form av intensiv jobbing var langt på 
vei aksepten i dykkemiljøet. 
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70 

60 
~ 

.æ 
1ii 50 
1/) 

,...--, 
-

Qi 40 1/) 

> 
l--- ~ - - :, -

1/) 30 -- ~ - - -

(ij 
'E 20 

r- -
·-- ~ -

<1: 
10 

o 
- ~ nr r -

lt1l 

Firma:Comex Ocean Three-X Ocean Sean 
Systems Con- Dive 

tractors 

Fig. 2. Det var stor forskjell på hvilke nasjonaliteter som arbeidet 
i det store mangfoldet av dykkerselskap som opererte i Nord
sjøen. Figuren viser sammensetningen av norske og utenlandske 
dykkere i fem dykkerselskap i 1975. 

Dykkebransjen ble ikke «fornorsket» på samme måte som 
offshoreindustrien for øvrig. Dette fikk konsekvenser for det 
psykososiale miljøet. 

Internasjonal dykkeindustri var allerede godt etablert da lete
virksomheten startet i Nordsjøen, slik at flere utenlandske dykker
selskap tok store markedsandeler av dykkevirksomheten. Uten
landske dykkere utgjorde i hele pionerperioden over 50 % av alle 
dykkere på den norske kontinentalsokkel, slik at dykkevirksom
heten ble mindre tilpasset norsk arbeidsliv enn andre virksomheter 
offshore. 

Dykkernes forhold i pionerårene hadde lite til felles med vanlig 
norsk arbeidsliv for øvrig. Arbeidsforholdene generelt på norsk 
sokkel i slutten av 1960-årene og i 1970-årene var i hovedsak preget 
av hierarkiske lederstrukturer, og toleransen med henblikk på 
fagorganisering var lav. 

Særlig utenlandske dykkerselskap som var etablert i Norge 
engasjerte mange utenlandske dykkere. Amerikanske dykkere ble 
!ærre i antall utover 1970-tallet, mens franske og britiske dykkere 
utgjorde størsteparten av den utenlandske andelen dykkere på 
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norsk sektor i siste halvdel av 1970-årene. «Freelancere>>, dykkere 
som opererte som selvstendig næringsdrivende, besto i hovedsak 
av britiske dykkere. Flere dykkere som opererte på denne måten 
skapte et dårlig klima i dykkemiljøet, og utgjorde samtidig en 
risikofaktor. 

D Ett selskap 

To selskap 

Tre eller flere 
selskap 

Figur 3 Flertallet av Nordsjødykkerne arbeidet i flere dykker
selskap i løpet av sin yrkesaktive karriere. Tette bånd mellom 
dykkerne må ha blitt dannet og opprettholdt som en følge av 
dette. Figuren viser fordelingen av hvor mange dykkerselskap 
pionerdykkerne arbeidet for. 

De fleste pionerdykkere arbeidet for flere dykkerselskap i 
perioden 1966-1979. Dykkere som begynte sin karriere tidlig i 
pionerperioden, byttet i større grad dykkerselskap enn dykkere 
som begynte senere. Denne gjennomtrekken i dykkerselskapene 
kan ha styrket kompetansen innad i dykkemiljøet, med overflytting 
av erfaringer og kunnskap på tvers av selskapene. Videre kan det 
ha ført til at dykkerne ble bedre kjent med hverandre, og utviklet en 
tett og lukket arbeidskultur i et miljø som i utgangspunktet var lite. 

Mot en åpenere og mer regulert virksomhet 
Året 1979 markerer slutten på pionertiden i Nordsjøen. Etablerin
gen av flere sentrale institusjoner med tilknytting til dykkeindu
strien på slutten av 1970-tallet er med på å endre rammefaktorene 
for dykkerne. 

Reguleringen av dykkeaktivitetene i Nordsjøen var i begynnel
sen av perioden hjemlet i henholdsvis sjøfartslovgivningen og 
kontinentalsokkelloven. Fra 1977 fikk også arbeidsmiljøloven 
anvendelse i Nordsjøen. Arbeidsmiljøloven avløste midlertidige 
forskrifter om arbeidervern og arbeidermiljø på kontinentalsok
kelen. Dykkerne falt imidlertid ikke inn under lovbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven. Egne forskrifter for dykking på kontinentalsok
kelen var under utarbeidelse, men trådte ikke i kraft før i 1978. 
Samtidig ble tilsynsmyndigheten overført fra Arbeidstilsynet til 
Oljedirektoratet. Tilsynet med dykkeaktivitetene ble intensivert 
først og fremst på grunn av økt ressursbruk på området. 

Utdannelsesmuligheter for dykkere ble bedret ved opprettelsen 
av Statens Dykkerskole i 1979. Målet med bedre utdannelse for 
dykkerne var å ta ned de høye ulykkestallene innenfor dykkevirk
somheten. Midt på 1970-tallet ble virksomheten spesielt hardt 
rammet. Flere alvorlige hendelser førte til at fem dykkere mistet livet 
på norsk sektor av Nordsjøen i årene 1974-1975. I tillegg ble mange 
dykkere skadet. 

Paradoksalt nok ble behovet for dykkere og dykketjenester i 
Nordsjøen redusert ta år etter at virksomheten begynte å komme 
inn i mer kontrollerte former. Undervannsteknologien gikk raskt i 
retning av avansene ROVer som kunne skifte ut og sette på plass 
enheter under havoverflaten på linje med dykkeren. Denne tenden-
sen har forsatt frem til i dag. • 
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Hva gjør man dersom en ubåt havarerer i kystnære farvann og blir liggende på bunnen grunnere 
enn 90 meter, som er det hyppigst transitterte dybdeområde for små og mellomstore ubåter? 
Froskemenn fra Nato øver jevnlig på nettopp den situasjonen. 

Vidar Fondevik, NU! 

Den 22. oktober 2004 er vi invitert til 
Haakonsvern Orlogsstasjon i forbind

else med øvelsen <<Deep DiveX>>. En ubåt 
hadde kollidert med et fraktefartøy lastet 
med miner og deretter sunket. Froske
menn fra sju Natoland er samlet om bord 
på KNM «Måløy» for å bistå den «havarerte>> 
ubåten KNM «Utstein». Ved hjelp av KNM 
«Måløys» sonar er ubåten allerede funnet på 
65 meters dyp i Grimstadfjorden. 
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Sonarkontakt 
fra KNM «Måløy». 

En gummibåt med et nedsenket anker 
og en sonarreflektor blir styrt inn på hava
risten av sonaroperatørene om bord på 
«Måløy»- et såkalt «conning run». Samtidig 
gjøres to canadiske dykkere klar for dykk
ing. Dykkernes første oppgave er å feste en 
ledeline til ubåtåmet. Utstyret består blant 
annet av CUMA blandingsgassapparater. 
Dette er den canadiske betegnelsen på 
SNA+ apparatet der helium blir dosert inn i 
blandingen med et oksygen partialtrykk på 
1,6 bar. 

Klar for dykking 
fra gummibåt. 

Om bord på KNM «Måløy» klargjøres 
«NoACSS multiconnector>>. Dette er en vital 
del av det såkalte «Norwegian Air and 
Communication Supply System» som 
oppretter en kommunikasjonskabel med 
telelinje mellom ubåt og moderfartøy. 
Forbindelsen har i tillegg mulighet for både 
elektrisk overføring og ekstra luftforsyning. 
Dykkernes neste jobb er å guide kontakten 
og kabelen ned langs linen og stabbe hann
delen inn i hunndelen som er plassert bak 
tårnet på KNM «Utstein». Kabelen kjøres 
samtidig ut fra en trommel som er plassert 
på akterdekket på KNM Måløy». Morten 

NoACSS-konnektoren 
senkes i ~øen. 
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Høvik som er sjef for minedykkerkomman
doen gav klart uttrykk for at dykkere etter 
hans mening gjør denne jobben mer effek
tivt enn en ROV, spesielt i dårlige siktfor
hold. 

Når kontakten først er opprettet mel
lom ubåten og overflatefartøyet er det mye 
lettere å gi den <<førstehjelp>> som kreves. 
Ved hjelp av forseglede beholdere, såkalte 
PODs, kan vann, mat, pustekalk og annet 
nødvendig utstyr sendes ned til ubåten og 
sluses inn gjennom aktre luke på ubåtdek
ket. Å holde humør og motivasjon oppe 
hos et ubåtmannskap i en innestengt hava
risituasjon, vil alltid være en høyt prioritert 
oppgave. Derfor kan det også være aktuelt 
å sende inn filmer, spill og andre berolig
ende virkemidler. 

Dr. Risberg med 
ultralydskanner 

for sikkerhets skyld. 

Ifølge Høvik er minedykkerkomman
doen å sammenligne med en verktøykasse 
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som kan komme til nytte i de fleste situa
sjoner. Den må være anvendelig i så mange 

uforutsette situasjoner som mulig. Inter
nasjonalt samarbeid vil etter hans mening 
klart øke minedykkerkommandoens opera
tive evne. Selv om hver nasjon jobber med 
de samme problemstillingene, og har sine 
egne prosedyrer og metoder, er det nyttig å 
kunne samle alliertes kompetanse, og dra 
nytte av hverandres erfaringer. Norge er 
kommet langt i forhold til andre nasjoner 
når det gjelder å gi <<førstehjelp>> til en sunket 
ubåt. 

Øvelsesleder Wiggo Korsvik med 
beholderne til <<P od posting». 

I øvelsesscenariet denne gangen skulle 
minedykkerne samtidig lokalisere, heve og 
destruere minene som var om bord i frakte
fartøyet. Disse befant seg på 80 meters dyp. 
Dette er den foreløpige grensen for dykking 
i Sjøforsvaret. Øvelsesleder Wiggo Korsvik 
kunne imidlertid opplyse at det foregikk 
utvikling med nye tabeller i Natosamarbei
det, som antagelig vil tillate dykking til 100 
meters dyp i nær fremtid. 

Sjøkommandøren, kontreadmiral Jarle 
Sandbeck og flaggkommandør Trond Gryr
ting var imponert over teamenes profesjo
nalitet og kunne fornøyd konstatere at ruti
nene hadde fungert denne gangen også. 
Denne øvelsen handler om å spille på 
hverandres ressurser og kompetanse, ble 
det uttrykt. Og det klarte mannskapet -
tilsynelatende utmerket. • 
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Kåre Segadal, Arvid Hope og Bjørn W. Kahrs 

Bakerst i en gammel perm finnes et brev, 
datert 09.05.79, hvor Stein Tønjum (den 

gang lege på NUI) skriver <<det er ikke bare 
er et behov, men også en nødvendighet å 
danne en interessegruppe for hyperbarme
disinske og fysiologiske spørsmål og pro
blemer i Bergen». 

Så vidt vi vet var ideen født av Jan 
Onarheim, som nettopp hadde gjennomført 
hovedfagsoppgave i fysiologi med hyperbare 
problemstillinger ved Fysiologisk institutt, 
Universitet i Bergen. Ideen ble diskutert 
videre på et møte en vakker mandagskveld 
(11. juni) på NUI. Man ble enige om å danne 
<<Interessegruppen for baromedisin>> og et 
interimstyre ble nedsatt. Interimstyret gjen
nomførte et møteprogram for høsten (tre 
kveldsmøter) og så, mandag 3. desember 
1979 kl. 1900, avholdt man konstituerende 
møte på NUI, hvor Norsk Undervanns 
Biomedisinsk Selskap (Norwegian Undersea 

Biomedical Society) ble stiftet. Man disku
terte formålsparagraf og statutter, valgte 
styre med Jens Smith-Sivertsen som første 
formann, og fastsatte kontingenten til kr 50. 
Faglig foredrag var om <<Oxygen Toxicity, 
Cellular Mechanism>> ved Bengt Segerbo, fra 
Sverige, som var på gjesteopphold ved NUI. 

På årsmøtet 5. desember 1980 ble de 
første statuttene vedtatt og navnet ble 
endret til det vi har i dag. På dette møtet 
fikk Ragnar Winsnes, fra Direktoratet for 
arbeidstilsynet, overrakt en æresplakett, 
etter at Otto Molvær først hadde skaffet 
ham og Tor Nome ett askebeger hver. 
Winsnes ble hedret for innsatsen med tilsy
net av all dykking i Norge, både innaskjærs 
og utaskjærs, gjennom flere år, praktisk talt 
alene. 

Foreningen hadde i løpet av ett år fått 39 
medlerlliner. Den gang, som nå, var det litt 
problemer med å holde orden på medlems
massen. Det var f.eks. dukket opp en <<L 
Coran» på medlemslisten. Det var ikke 
mulig å få flere kontingentinnbetalinger fra 
vedkommende og det var først etter flere år 
at man fant ut at det hele viste seg å være en 
feiltolking av legehåndskrift - dette gjaldt 
egentlig overlege lorents Qran, som i sin tid 
arbeidet med anestesi under trykk og publi
serte to artikler om Diazepam i Acta Anae
sthesiol Scand, sammen med Peter Bennet. 
I 25-å~ubileumsåret er fortsatt 14 av disse 
første 39, medlemmer. I løpet av de ti første 
årene steg medlemstallet til opp i mot 150. 
I 1993 ble det rapportert 204 medlemmer, 
hvorav 10 finnamedlemmer. De siste ti år 
har medlemstallet stabilisert seg rundt 200. 
Foreningen var i opprinnelsen absolutt 
hjemmehørende i Bergen. Det er nok fort-

Noen av de første medlemmene (Kåre Segadal, Eddi Morild og Stein Tønjum) 
i det de jublende mottar ideen om foreningen. 
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jan Onarheim avbildet i det øyeblikk 
han får ideen til foreningen. 

satt slik at det meste av aktiviteten, med
lemmene og tillitsvalgte er i Bergen. Men 
man gikk tidlig inn for å markere at det skal 
være en nasjonal forening, og det har 
vært flere medlemsmøter både i Trondheim 
og Oslo. Flere forsøk på å få til et møte i 
Stavanger har så langt ikke lyktes. 

I begynnelsen var møteformen hyppige 
kveldsmøter, men allerede høsten 1982 ble 
det arrangert et seminar på dagtid, og siden 
har det vært den vanlige møteformen; hel
eller halv-dags-møter. Typisk har det blitt 
3-4 slike møter per år. En helt spesiell begi
venhet fant sted i september 2003 - en 
svært vellykket studietur og medlemsmøte 
ble lagt til Stockholm. 

Det har vært en nesten ubrutt tradisjon 
at det har vært årsmøte den første fredagen i 
desember, med påfølgende fest i kantinen 
på Nutec/NUI. I år er vi så heldige at det 
fredag 3. desember er nøyaktig på dagen 25 
år siden foreningen ble stiftet. Dette vil bli 
behørig markert, slik at vi følger opp tradi
sjonen med den første fredagen i desember, 
men bryter stedstradisjonen ved at festen 
vil bli avholdt på Akvariet i Bergen for å ta 
en mer minneverdig ramme rundt feiringen 
(<<Rotunden» - garantert stemningsfullt -
dansemusikk er bestilt) . Hvorvidt tradisjo
nen med at kasserer, formann og revisor 
etter nøye overveielser tillater en runde 
gratis konjakk på festen, kan opprett
holdes, ervel usikkert. 

Selve jubileumsmøtet blir slik det fore
ligger i utsendt versjon, i auditoriet på 
Nutec (Treningssenteret i Gravdal); sjekk 

DYKKENYTT NR 2 2004 



for oppdatert program. En vil se at tradi
sjonen med at nye dr.grads-disputaser blir 
presentert følges opp og at vi fu innlegg fra 
våre naboland. Bemerk også at det vil bli 
mulighet for å delta på omvisning på den 
flunkende nye Dykker- og Froskemanns
skolen på Haakonsvern 1200-1300 lørdag 4. 
desember, for dem som melder seg på i tide. 
Gjennom disse 25 år har til sammen 51 
medlemmer hatt tillitsverv i foreningen. Det 
har til tider vært rift om å oppnå disse 
vervene. Årsmøtereferatene kan fortelle om 
benkeforslag og kampvoteringer. En gang 
stod det likt mellom to av formannskandi
datene etter to valgrunder og det hele måtte 
avgjøres ved loddtrekning. De fleste av 
disse respektable personene er fortsatt 
knyttet til norsk dykkevirksomhet. I løpet 
av de siste tre årene har tre av disse gått 
bort. Dette gjelder Odd Pedersen, Jarl 
Vågen og Tor Nome. Vi skulle gjeme hatt 
dem med i 25-årsmarkeringen! 

Foreningen har ved flere anledninger 
lyktes i å ta kjente kapasiteter fra det store 
utland som foredragsholdere, som f.eks. 
Henri Delauze, Bernhard Gardene, Bill 
Hamilton, Barbara Hernrningsen, Val 
Hempleman, John Kanwisher og Bruce 
Wienke. Dette har vært mulig dels basert på 
god beholdning i foreningskassen, men 
også ved velvillig støtte. F.eks. har Rebekka 
Hegemanns legat støttet ved et par anled
ninger. Flere ganger har foreningen også 
inngått samarbeid med andre organisasjo
ner for å ta til større satsinger; f.eks Dykke
seminaret, Dykkekonferansen, Norsk fly
medisinsk forening, Norsk Sivilingeniør
forening (NIF) og Norsk Bransjeforening for 
Undervannsentreprenører (NBU). 

Foreningens logo er utformet av Otto 
Molvær og ble vedtatt i 1990 etter utlyst 
konkurranse. 

Foreningens virksomhet har hele tiden 
vært avhengig av velvillig støtte fra flere orga
nisasjoner og vi tillater oss spesielt å nevne 
NUI, Statens dykkerskole og Sjøforsvaret. 

Vi håper mange vil være med oss å mar
kere jubileet fredag 3. desember og kan love 
en minnerik dag. • 

Vil du bli medlem i Norsk 
Baromedisinsk Forening, 

(NBF) og få Dykkenytt 
gratis tilsendt? 

På våre medlemsmøter tar vi opp en 
rekke spennende tema fra alle sider ved 
dykkingen, og hyperbar oksygenbe
handing (HBO). Årskontingent kr 150 

Betales til kontonr. 3411.22.89943 
Hjemmeside: www.baromedisin.no 
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Dansk klenodium 
Denne åpne hjelmen av Dean typen befinner seg i det 
danske «Søvernets» besittelse. Fabrikatet og alderen er 
fremdeles uavklart. Det kan muligens være snakk om 
«Søvernets>> aller første utstyr. Uansett må hjelmen 
betegnes som unik og betraktes som et dansk, nasjonalt 
klenodium. Det pågår for tiden undersøkelser for å få 
fastslått hjelmens identitet 
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Roar Andersen 

Veteraner fra froskemannskurset i 196J 
ved Marinens froskemannskole satte 

hverandre stevne- sammen med seks av 
instruktørene fra den gangen - på det 
gamle skoleområdet på Øs tøya ved Horten 
i sommer. Kullet besto av 15 elever, og 
samtlige - inkludert de nevnte instruktø
rene - er fortsatt i usedvanlig fin form. 

Den tids froskemenn gjennomførte i 
løpet av kurset 3 km undervannssvømrning 
med oksygenapparat, (i) m dykking med 
selvforsynt luftpusteutstyr, slangedykker
utstyr og datidens blandingsgassapparat, 
som var bygd over lesten til oksygenappa
ratet. SXl m dykk i kammer inngikk også i 
kurset. Selv om sikkerheten også den 
gangen var alfa og omega, var utstyrsutvik
lingen ikke kommet langt. Redningsvest for 
oppstigning fantes ikke, og <<bai! out» var 
ukjent; ved slangedykking var det kun 
luftforsyning fra overflaten til pusteventil 
festet med seletøy til dykkerens rygg. 
Draktene var Vikings grønne svømmedrakt 
og konstant volum drakter av type Drager 
og Coustau. 

Etter kurset fortsatte den videre tjenes
ten i totalt 18 måneder i Horten og Ram
sund, med veksling mellom minedykker- og 
marinejegeroppdrag. Etter avsluttet tjenes
te gikk mange over i sivil dykkerkarriere. 
Kullet fra 1960 har rekruttert dykkere til alle 
deler av landet, eksempelvis Stathelle, Oslo, 
Røyse, Haugesund, Trondheim, Mo i Rana, 

l ~l (; () 

Bakre rekke fra v.: Nils Sandstedt, Per Thorstensen, Alf Jørgensen, Per Bråthen, Ivar 
Solem, Stein Pettersen, Asbjørn Kitte/sen. Midt rekke: Steinar Riis, Kjell Jacobsen, Knut 
Elviken, Ame Skuterud, Hany Strokkenes, Ove Svendsrud, jan E. Engebretsen, Bjørn 

Olsen. Forre rekke: Roar Andersen, Bjørn Bjørnø, Kjell Iversen, Per Berg, Willy Andersen, 
Thorleif Thomassen, Steinar Wichmann, Willy Reinhardsen, Olav Zachariassen. 

Kirkenes, samt offshore, og til instruktør
stillinger i Sjøforsvaret. En del av dem er 
fortsatt aktive og driver dykkevirksomhet. 

Med tanke på alle dykketimene disse 
karene representerer, først i tjenesten i 
Marinen og senere i sin lange, sivile karriere, 
tør det påstås at det er bemerkelsesverdig 
at samtlige - også instruktørene - er i live 
og i <<godt hold>>. Den - etter dagens måle
stokk- ekstreme luftdykkingen med meget 
enkelt utstyr til både 60 og 70 m i sjø og 

ferskvann, gjeme med overflatedekompre
sjon i teleskopisk kammer og- for en del -
jevnlige dykk til SXl m på luft i kammer har 
satt forbausende ta spor etter seg i kropp 
og sinn. 

Man må jo tro at utvelgelseskriteriene til 
froskemannstjenesten var så god at kun de 
beste slapp inn, og at utsilingsprosessen 
under kurset var så effektiv at de som ikke 
burde ha passert nåløyet ved utvelgelsen, 
ble <<Screenet>> ut underveis. • 

Her er de fleste av de samme guttene i 2004. Bakre rekke fra v.: Kjell Jakobsen, Alf Jørgensen, Ivar Solem, Knut El viken, Asbjørn Kitte/sen, 
Stein Pettersen, Steinar Riis. Så følger instruktørene Bjørn Bjømø, Erik Birkeland, Thorleif Thomassen, Roar Andersen og Helge Trygg
Andersen. Parre rekke fra v.: Per Bråthen, jan Erik Engebretsen, Ove Svendsrud, Hany Strokkenes, Ame Skuterud, Nils Sandstedt, Per 

Thorstensen og Willy Andersen fra Horten som var sjefen i 1961. Foto Gjengangeren, Ellen Johannessen. 
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Grunnkurs klasse-l varer i 16 uker, og koster kr. 32.000,-. Kurset kjøres på skolens anlegg på 
Fagerstrand, 3 mil syd for Oslo. Lån og stipend kan søkes i Statens lånekasse for utdanning. 

Klokkedykkerkurs klasse-li varer i 4-5 uker, og koster EUR 11.690 (eks VAT, inkl. full pensjon). 
Egenfinansiering. Kursene arrangeres i samarbeid med lnstitut National de Plongee Professionelle 
(INPP) i Marseille. Arbeidsspråket er engelsk. 
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For mer informasjon kontakt: 

Norsk Yrkesdykkerskole AS 
PB·23 
1454 Fagerstrand 

Tlf: (+47) 66 96 58 00 
www.nyd.org 
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Den første årlige dykkefestival på Kalymnos ble avholdt i september 2004. Festivalen omfattet 
turer, utstillinger, kulturelle arrangementer på land og de fleste former for dykking til sjøs. 

Vidar Fondevik, NU! 
Basert på tilsendt informasjon fra «Muncipality of Kalymnos>> 

En ukes lang samling med internasjonal deltagelse, er en ambi
siøs satsing fra et avsidesliggende øy-samfunn i Egeerhavet. 

Men så er Kalyrnnos heller ikke en wanlig>> gresk øy. Her har kul-
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Over: 
Pothia havn. 

Dykking på 
den sunkne by. 

turen og folkene i århundrer hatt et helt spesielt forhold til havet 
og dykking etter <<det kalymniske gull>> - svampen. For hundre år 
siden dominerte dykkere herfra svampfisket i Middelhavet. Kalym
niske handelsmenn hadde fullstendig kontroll over verdensmar
kedet. På Kalymnos blir tradisjonene fremdeles holdt i hevd, men 
<<gullalderen>> er over. 

Kalymnos turist organisasjon satser nå på dykketurisme. Sam
tidig ønskes øyas spesille 
historie bevart. De har 
klart å overtale de greske 
myndighetene til å frigjøre 
12 kilometer av øyas vak
reste kyststripe for sports
dykking og som bevarings
verdig undervannspark i et 
naturlig skjermet farvann. 
Her er huler og vrak - og til 
og med en sunket by. 
Gamlebyen Potha ble 
slukt av havet i det femte 
århundre under et stort 
jordskjelv som separerte 
øya Telendos fra resten av 
Kalymnos. 

Tilreisende fra Hellas, 
Storbritannia, Tyrkia, 
Libya, Frankrike, Australia 
og USA deltok på festivalen 
og utvekslet kunnskap 
med kalymniske dykkere, 
skipsbyggere, historikre, 
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skulptører og malere. De fikk se bearbeidingen av svamp, lokale 
svampdykkemuseum og folklore . De vakre øyene er allerede rukket 
å bli mål for vanlige turister. Nå kan det også bli et ikon for 
dykkeevemyrere. • 

Øverst til venstre: 
Dykking med hjelm. 

Øverst til høyre: 
Svampdykker med 
«narghile metoden>•. 

Over: 
Scuba dykking. 

l midten til høyre: 
Fridykking med stein. 

Tl høyre: 
Solnedgang over 
Telendos. 
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Morten Karlsen 
Notwegian Shipping Security 

Mandag 6. september kom tolv håpeful
le menn mellom 22 og 45 til internatet 

på NUI. De har meldt seg på ROV pilot kurs 
i regi av Hyrokinn - Notwegian Shipping 
Security for å bli ROV piloter. Deres bak
grunn inneholder erfaring fra elektronikk, 
hydraulikk og mekanikk. Nå vil de ut å <<fly>> 
fjernstyrte undervannsbåter. 

Den første dagen begynner med HMS 
og ett førstehjelps kurs. Dag to brukes til 
generell lære om «Remotely Operated 
Vehicles>>, deres oppbygning og hvordan 
kontrollene fungerer. 

De tolv tapre menn deles så inn i fire 
grupper hvor alle grupper har erfaring fra 
kran, hydraulikk og elektronikk. Denne 
inndelingen i arbeidslag beholdes gjennom 
hele kurset. Hvert lag har derfor en samlet 
kompetanse til å møte de utfordringene 
som dukker opp i løpet av perioden. 

Bassengtrening 
Kurset er bygd opp etter prinsippet om 
«leaming by do ing>> og slik ser oppgavene ut 
på de første seks dykkene i basseng: 

• Dykk 1: Svinge, rotere, og kjøre frem 
over. 

• Dykk 2: Henge ved et punkt og svinge 
med senterpunkt foran farkosten. 

• Dykk 3: Plukke opp gjenstander fra 
bunn. 

• Dykk 4: Feste gjenstander med opp
drift til bunnkonstruksjon. 

• Dykk 5: Hinderløype og kartlegging. 
• Dykk 6: Repetisjon av selvvalgt øvelse. 

Rollene som pilot l og 2, samt dekks
gutt går på rundgang. Pilot 2 sin oppgave er 
å føre dykkelogg og videologg. Dekksgut
ten har ansvar for kabelen mellom overfla
ten og farkost, samt utsetting og opptak. 
Rutiner for pre- og postdive funksjonstest 
av farkost spikres også på plass under 
bassengtreningen. Etter rundt lCXXl dykke
minutter i basseng er gruppen klar for å 
komme ut i sjøen. 

«Sjøflyging}} 
«Sjø flygingen>> består av ni dykk og innbefat
ter trening med grabber og manipulator. Å 
plukke søppel er en oppgave som setter 
samarbeidet mellom pilot l og 2 på prøve. 

Sonartrening gis ved å skanne en sektor 
på 90 grader ut i fra startposisjon, tegne kart 
og så fly inn og se om kartet stemmer med 
terrenget. Når aspirantene behersker bruk 
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ROV gjøres klar. Foto: Vidar Fondevik 

av sonar og manipulator er de klare for en 
enkel konstruksjonsoppgave som innbe
fatter å lokalisere hvor gjenstanden kan 
hentes og hvor den skal plasseres. 

Etter dette er de klare for å trene 
inspeksjon. Det sekstende og siste dykket 
er et eksamensdykk hvor alle innøvde 
ferdigheter blir evaluert. Radioprosedyrer, 
sikkerhetssjekk, dykkelogg, videologg og 
oppgaveløsning. Gruppen er nå kommet 
opp i over 3CXXl dykkeminutter og tiden på 
«joystikken>> er jevnt fordelt på de tre pilot
ene i gruppen. «Flygingen>> er faktisk det 
som tar minst tid på kurset. 

Teori 

Fagplan og tidsramme 
Kurset går over 300 timer på fem uker og 
det gis fri to søndager i perioden. Fagpla
nen følger IMCA standard for ROV-pilot 2 og 
de norske reglene for opplæring i fjernstyrte 
undervannsfarkoster. Målet er at aspirant
ene etter bestått teori og praktisk eksamen 
skal kunne gå inn i en jobbsituasjon som 
«Pilot 2>> og være i stand til å gjøre seg kjent 
med systemet i løpet av den første uka 
ombord. 

ROV-ansvarlige i offshoreselskapene og 
bemanningsselskaper far tilsendt en elev
profil på de som har bestått kurset. Men 
hver kandidat må selv søke på ledige 

I tillegg til disse 50 timene med praktisk stillinger. • 
operasjon av ROV, inneholder kurset 250 
timer teori fra flere fagfelt. Førstehjelps
kurset er allerede nevnt. De øvrige er fiber
terminering, sjømannskap, anhukerkurs, 
hydrakustikk, sonar, posisjoneringssystem, 
elektro, elektronikk, rutiner for mobiliser
ing, offshore prosjekt, video, lys og inspek
sjons lære. 

Gruppeoppgaver 
Av praktiske gruppe oppgaver er terminer
ing av thether (kontroll kabelen) den mest 
arbeidskrevende, mens gruppeoppgaven i 
inspeksjon tar mest tid. Å lese EL-skjema 
trenes ved å følge en funksjon fra kontroll
pult og ned til handling på farkost. 

Hydraulikk trenes i egen testbenk hvor 
vi lager et lite system, overhaler en sylinder 
og snur en pumpe. En ROV-pilots hverdag 
er meget allsidig og man må kunne behers
ke flere fagområder for å kunne feilsøke og 
reparere farkosten. Kontrollrom. Foto: Vidar Fondevik 
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Postboks 23 Ytre Laksevåg 
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NORSK BAROMEDISINSK FORENING 
En forening for medlemmer interessert i dykkermedisin, 

-fysiologi og andre menneskelige faktorer i tilknytning til dykking 

Geir Gundersen 
Tlf: 55 50 33 42 - E-post: gegundersen@ mil. no 

NORSK DYKKEHISTORISK FORENING 
arbeider for å bevare vår dykkehistoriske arv fra ervervsmessig-, militær-, 

vitenskapelig-, og fritidsdykking i Norge 

Medlemskapet koster kr 150 pr år og inkluderer abonnement på Dykkenytt 
Betales til Norsk dykkehistorisk forening, kontonr.: 3411 .22 74482 

E-post: vfo@nui.no 

SENTER FOR HYPERBARMEDISINSK FORSKNING (SHF) 

$F 
Partene i SHF er Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus, NUI, Sjøforsvaret 
og Statens dykkerskole. SHF har som formål å fremme kunnskap og informa

sjon om hyperbarmedisin og relaterte forhold . SHF skal også være den 
organisatoriske ramme for grunnleggende forskning innen nevnte områder. 

Senter for hyperbarmedisinsk forskning, Haukeland sykehus, 5021 Bergen 
Tlf: 55 97 38 75 - Fax: 55 97 51 37 

NORSK BRANSJEFORENING FOR UNDERVANNSENTREPRENØRER 
Bruk av NBU-bedrifter betyr garanti for kvalitet og sikkerhet 

Vi er tilsluttet Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 
Besøk vår hjrmmrside: www.dykker.com/nbu 

NBU sekretariat, Postboks 28 Loddefjord, 5881 Bergen 
Tlf: 55 26 65 51 - Fax: 55 26 67 60 - E-post: barotech@online.no 


