
 
 

 
 NR.77*MAI-AUGUST* 2003*ÅRGANG 11*OPPLAG 60 + E-mail 

 
- Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb s 1. loppemarked lørdag 24. 
mai i Vestskogen skole på Nøtterøy kl. 10-16. Se mer info inni 

Denne Blekka og mye annet kan du også lese i farger på vår hjemmeside: 
www.lokalsport.com/tndk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekka-info: 
 
Postadresse:  ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks 52, 3138 Skallestad 
Telefon:  Redaktør : Jon Bruu, tlf :  

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
E - Mail:                    jon.bruu@siv.no  
Blekkeredaksjonen for dette nummer av trykksaken har bestått av Jon Bruu & Dag  Deberitz. 
For stoff rett til neste ”Blekka”:  Jon Bruu, Tømmerholtåsen 3, 3140 Borgheim eller E-mail. 
Gi beskjed til Jon, Aarstein eller Dag  om du vil ha Blekka på Internett i farger!!

(Hvis du da ikke allerede er så heldig at du får nettopp det!) 
Frist for stoff til neste Blekke i 2003: 10. august 2003.   
Utgivelse av neste Blekke: 20. august 2003. 
Send gjerne stoffet (også bilder)  på diskett eller E – mail skrevet i Word-format.    
Vi tar selvsagt mot stoff på annen måte også og for at vi skal få en Blekke som gjenspeiler våre 
aktiviteter er vi helt avhengig av stoff fra DEG. Skriv da vel! Redacteur-Jon 

Dette nummer av Blekka er redigert, produsert og trykket av Dag Deberitz. 
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Klubbnytt/ledern’s  hjørne:
Har du fulgt litt med i klubblivet i det siste så  har du 
sikkert merket at det nå virkelig har begynt å 
”svinge” av klubben vår.  
For å bedre den skrantende økonomien, - gi oss mer 
handle frihet og moro samt for å bygge opp reisekassa 
for den planlagte RH 2004 (Rødehavsturen) arrangerer 
vi Loppemarked i gymsalen på Vestskogen Skole på 
Nøtterøy lørdag den 24. mai fra 10-16 med massevis av 
fine ”lopper”, salg av vafler & kaker samt mineralvann. 
 
Pinsedykkemaraton: 
Som Jon Bruu skriver annetsteds her i Blekka legger vi 
opp til masse Pinsedykking. Det er meldt om besøk både 
fra Drammen og andre steder. Kontakt Jon Bruu på 
906.46819 eller E-mail: 
jon.bruu@siv.no 
 Vi har også  fått avviklet det foreløpig siste felles 
medlemsmøte med de andre to klubbene i distriktet. 
Ronny Arnesen fra Norsk Teknisk Dykkekrets fortalte 
om „Akersbergets Hemmelighet“- dykking i de gamle 
sølvgruvene midt i Oslo sentrum. 20 Personer hadde 
funnet veien hit. Man diskuterterte også sikkerhet og 
sikkerhetstenking både ved teknisk dykking og vanlig 
sportsdykking.  
Følg med her i Blekka, i E-mailen din og på 
www.lokalsport.com/tndk på hva som skjer utover! 
Dag, Dykk-o-fon: 922 35777, mail: d-deber@online.no.   
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ARBEIDERKLASSENS 1.MAI- FEIRING I 
TJØMESKJÆRGÅRDEN. 

Som ”vanl  den røde horde la fra 
kai i Vrengen
Fulle av radik atros 
som så frem t ktig undervannsmiljø. 
Litt underligt il 
12 s.m sydlig
Av respekt fo
skjærgården b
Turen i dag v
da kravene fra
svømme etter hverandre. 
4 dykkere sta å turen ut. 
Planen var to 
(Drillene). 
Undertegnete
Forventninge ed til det grunneste på skjæret 
som var ca 13
Sist jeg dykke
I dag var sikte
Store steiner o
sydvestover) 
(dødningehån
Gutt som var  
Har du sett en
Jeg ble beskre akker under dykket. 
Resultatet ute . 
Det hadde blå  
ligge på 3 me op i 5 min uten noe å holde seg fast i.  (hater 
det) 
Vel oppe i båten var det bare å klore seg fast mens vi plukket opp det 
andre paret 100 meter unna. 
Det var med lettelse vi tøffet inn i Busteinsund og reflekterte over vår 
respekt til Poseidon, noen tvilere hadde tidligere ymtet frempå om 
Store Ferder i dag. 

åten bukserte vi lett intill fjellet; med hele det utrangerte lageret til 
”blå ring” hengende på siden var grillplassen raskt etablert. 

ig” var det sol og nesten vindstille når
sundet klokka 10.00 denne nydelige vårdag i mai.  
al iver var vi hele 9 dykkere og en kvinnelig lettm
il å stå på krava i et noget fu
var det at sjøen lå nesten blank, det var jo meldt oppt
 vind i dag. 
r Poseidon og de andre gudene som styrer vær og vind i 
le Busteinsund valgt som grillbase. 

ar uten lettbåt, dette medførte kløktige valg fra båtfører 
 turens dykkere var uberørt natur og ingen skulle 

rtet riggingen allerede p
par i vannet på hver sin grunne rett syd av Bustein 

 var en av de som gikk i vannet der ute. 
n var stor da jeg sank n

t her knakk jeg slynga på en steinbit på 8 kg. 
n her nede enorm, minst 12 meter. 
g sprekker helt ned til 30 meter (hvis du svømmer 

og alt var dekket av Alcyonium digitatum 
d). 
mektig frustrert over at fotoapparatet lå igjen i båten!.
 røyskatt på jakt i en steinur ? 
vet slik av min m
ble heller ikke, to torsker på tilsammen 5.5 kg
st ganske kraftig opp slik at det ble ganske ”rukete” å
ter safety st

 meter. 

B
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De to resterende dykkerparene gikk i vannet og svømte hver sin veg 
slik at uberørt natur også var en selvfølge for dem. 

er 

, 
den. 

nstid være ca 60-70 

 
kunne stille et dykkerpar til rådighet hvis 

åt. 
 

dt skjæret. 
ingsdykkere 

v. 
 sekundmeter og dykkerene var ferdig rigget når 

 
vaskemaskin 

t. 
ha flere pølser. 

et og vi kastet 

saumfaringa i sundet. 

ed helikopter og masse båtar. 

VHF er en god ting å ha, det hadde vært litt trafikk på denne her i dag. 
Når det attpåtil midt i pølsegrillinga begynte å kime både i mobil
samtidig som MS Steinbiten ble kalt opp på VHF`n fikk kokken litt 
rask hvilepuls. 
Etter elle-melle metoden besluttet vi å svare på en av mobiltelefonene
det var lensmannen på trå
Han savna nokre dykkere og lurte på om vi kunne hjelpe. 
Siden vi hadde dykkere under vann ville vår respo
minutter. 
Stedet var helt ute ved Kløvningebåen og vinden økte stadig på.
Vi meldte imidlertid at vi 
hjelpeapparatet hentet disse med annen raskere b
Tilbudet ble mottatt med glede og etter en tid kom Simrad Ferder
fresende run
 Kokken Bruu hadde passet på å fore de vordende redn
med grillpølser slik at de ville holde ut lenger der ute i det mørke ha
Det blåste nå minst 12
de steg ombord i Simrad Ferder. 
Pølsetrikset var kanskje ikke så smart allikevel. 
Simrad Ferder hadde oppført seg som en 10`With med 25 hester i
sønnavinden og dykkerene følte seg som om de var i en 
under ferden. 
Historien endte lykkelig og de savnede ble funnet før de rakk i vanne
Omsider returnert til grillbasen ville de ikke 
Gjengen var nå klare for gjentatt dykk, utstyr ble rigg
loss. Nå skulle gutta på steinbittjakt. 
Det ble droppet et dykkerpar på hver side av Busteinsund og letinga 
var i gang. En torsk på ca 4 kg og en steinbit på ca 3 kg ble resultatet 
etter 
Praten gikk på turen inn om den store redningsaksjonen som vart 
helde kring Kløvningebåen, m
Hyggelig å oppleve slike redningsaksjoner kring savna dykkere hvor 
det heile enda godt!!. 
 
Redaktur, båtførar og hobbykokk  Jon Svolten Bruu 
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 LOPPEMARKE
 og Nøtterøy Dykkeklubb arrangerer Loppemarked / Ga

mot hv

ler ønsker å bidra på annen måte, ta kontakt m

 medlemmer. 

 
Tjøme

 
VESTSKOGEN SKOLE

Lørdag 24.mai, fra kl 1000
 
Vi trenger Lopper, så benytt anledningen til å få r
kjeller, loft og garasje. 
 
Vi ønsker i utgangspunktet IKKE KLÆR, men tar det i 
ordentlige plagg, som er RENT og PENT. 
 
Loppemarkedet er første steg på veien til RH04, og en gjeldfri 
 
Har du lopper, el
 
Dag Deberitz, 92235777 
Trygve Kamfjord 91714215 
Eller ett av styremedlemmene. 
 
 
Vil du være med på RH04,  
Meld deg på, turen er for alle
Se: www.lokalsport.com/tndk for påmeldings skjema. 
Eller kontakt Trygve Kamfjord om du ikke har adgang 
Til PC med Internet. 
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DIGITALKAMERAENES TID. 
 
En ny fotogen fremtid kommer i sommer. 
Flere av klubbens medlemmer har investert i digitalkamera med 
undervannshus. 
 

lighetene til å dokumentere også våre aktiviteter under vann har nå 

Raym

Jon venter å få 
 
Vår eminente nnshus til 
itt Nikon Coolpix 990. 

ller og havfruer med på våre turer for å få 
okumentert fasong og passform på drakta under vann. 

Mu
økt betraktelig. 
 
Først ute var Svein, gutten har fått tak i Canon A70. 
 

ond har investert i et Canon  S-40. 
 

sitt Canon S-45 i begynnelsen av juni. 

 Dag  har også seriøse planer om å få underva
s
 
Herved inviteres alle mode
d
 
Jon Paparatzi Bruu 
 
 

DER 
ANN. 

 
melsprett dykk for de som vil finne dette 

vs. torsdag 29. mai for alle som ikke har kalenderen foran seg. 
lt for mye vind satses det på 

het
t.

år man ringer å melder seg på v
nsker og Poseidons velsignelse si noe om hvor fra vi

vi skal. Planen er fra Vrengen hvis vi skal ut Vestfjorden. 
 
 

INNBYDELSE TIL HIMMELSPRETTUR UN
V
 
Det er herved planlagt him
fristende. 
D
Er været nydelig og ikke a
VESTFJORDEN og da laangt ut. 
Er det ønske om andre dykkemål er det gode mulig er for at 

 
il på grunnlag av 

 reiser og hvor 

demokratiet vil råde. Vil alle til Tristein så drar vi di
Konklusjonen er at n
ø



Andre alternativ kan være å plukke opp folket fra fiskerbrygga på 
vasser.( Tristein here we come)  eller Tjømebåen hvis været tillater 

t inventar, slik at ikke skuff deg selv med å ta med 
eige brødskiver. 

ing eller mail meg for påmelding    jon.bruu@siv.no

H
det ?   it`s up to you…. 
 
Husk grillen er fas
tr
Ønskes fangsten tilbredt på stedet er mulighetene store. 
 

   90646819 eller 

 
ERTUR OGSÅ 

R
33386188 

VI PLANLEGGER DYKK
SØNDAG 1. JUNI! 

 

a Jon Bruu). Båtfører er Aarstein for 
nledningen. 

 Aarstein for 
åmelding til søndagsjakt. Av respekt for kirketiden åpnes det for 

kka 11. 

S grillen er som alltid med. 
 

dagen.   

 Steinbiten: Harald 
 Jon 
elige 

jær-torsker. 
 

deg 
tivt alltid ut til 

 

Ringer mange nok og spør om det er mulig, blir det tur på lørdagen 
sen 31. mai også (Ring d
a
Personlig kunne jeg tenke meg å fylle opp fryser`n med steinbit. 
Har du også en tom fryser så anbefales det sterkt å ringe
p
fangst først etter klo
 
P
Ta med masse godt og vi vil gi deg en uforglemmelig opplevelse som
varer hele 

 
Torsketyper på M/S 

 Skarseth (t.v) og
med to nyd Bruu 

 rødsk

Disse kara tar 
 defini
 de beste matauk-
 plassene vi har.  

© Dag Deberitz, 
 TNDK. 
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om nevnt i artikkel i forrige blekka, ble det invitert til påskedykking 

ngert dagsturer 5 dager til ende denne påsken. 

kjærtorsdag var det første tur og jeg var tidlig oppe for å kjøre 

t seg friste av råtten snø i fjellheimen. 
Mange våte blikk var rettet opp mo himmelen og konstaterte at det 
ikke va
Fjorden lå faktisk nest . 
Forventningene var sto e syd av Store 

ed 

, deilig å kunne ta opp sand fra bunnen 

dypere lenger syd man kom. 

 
 rade  

d

ert lam

a de u

et i seg grillmaten på svaberget. 
kk nærmet seg. 

 
”NESTEN” LIVE-ABOARD PÅSKEN 2003. 

 
S
med M/S Steinbiten, responsen og været uteble ikke. 
Det ble faktisk arra
 
S
båten til Fiskebrygga på Hvasser for å plukke opp ”vårkåte” dykkere 
som ikke lo

t 
r en sky i sikte, ei heller et vindpust.  

en som speil utenfor losbåten
re når vi la k rsen for øyenu

Færder. 
Valg av grillbase ble den lille øya (kalt ”Dønna” etter gamle Tjøme-
segn) som ligger kloss inntill sydspissen av Store Ferder. 
Fortøyningene lå slakke fra fjellet og sola stekte. Sikten var 
forventningsfullt god. 
Her blir det spennende, aldri dykket her, bestandig vær som gjør 
stedet udykkelig. Gutta og jentene hoppet til sjøs og lot seg synke n
 dette nye og ukjente. i

Jeg svømte sydover fra Dønna
å se den renne ut mellom fingrene uten at sikten grumses til. 
Huler, steiner fjell og kløfter preget terrenget. 
Det gikk dypere og 
Draftet viser 50m dybder rett syd-øst av Dønna. 
Faktisk var det ingen steinbit å se, men noen
det. Litt kaldt i vannet ble det faktisk, bare 5
ønske seg opp etter drøye halvtimen. 
De andre to parene hadde også hatt glimren
Nå var det tid for grilling. 
Menyen bestod av timian og rosmarin-marin
garlic. 
Hadde faktisk også fått tak i grove hjemmel
rundstykker som ”side order”. 
Det var en stille forsamling som moms
Solen stekte og sjøen lå blank. Tiden for gjentatt dy

torsker og krabber var 
g r  fikk de fleste til å

e dykk. 

 with a tvist of 

g rtekrydrete 



 
Vi kastet loss og flyttet oss rundt odden (øst av Dønna), så ingen 

e behøve å dykke der andre hadde svømt. skull

løfter, sprekker, store steiner og masse fauna preget dykket. 

eldt seg på  

s dykkemål. 

rgen. 

kt 
 

Ett par i vannet og vi la oss på svai lenger syd.  
Jeg hoppet i vannet på syd-vest siden av Dønna.. 
Her var terrenget om mulig enda mer spektakulært. 
K
Bare rått å dykke her. 
De andre var også fornøyde og det var en sliten og ”litt rosa” gjeng 
som entrer fiskebrygga på Hvasser 18.00. 
 
Langfredag var det på`n igjen, folk hadde m
og været var som alltid…… upåklagelig. 
Forventningen var stor da vi planla Tristein og skjæra rundt som 
fredagen
Sjøen lå nesten som speil mens vi tøffet utover. 
To dykkerpar ble sluppet på Tristeinbåen denne fredagsmo
 

 
 
Ivrige Rita S. fra Drammen går her på hue i myra etter et perfe
ihopp i form av en perfekt baklengs rulle fra M/S Steinbiten på
Langfredag. 
© Dag Deberitz 
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Sjøen lå så stille at vi bare lå og dreiv rundt staken mens vi ventet
Dykkerene kom opp store i maska og hadde hat

. 
t en uforglemmelig 
er. 

mot Færder Fyr for å 

tår på 
t nordover og frem til brygga vi skulle ha 

 den øya som ligger øst av 
yret og er med på å danne sundet hvor brygga ligger. 

lkanten. 
svømme lengre og vi sank 

lgte oss loddrett ned til 30 meter. 
steinrøys som startet 

enne fulgte vi opp til 15 meter for vi dreide nesten 180 grader og 
svømte inn i sundet og nordover til brygga på fyret. 
Enorm fauna, sikt på 12 meter (minst) masse krabber og noe fisk var 
blant opplevelsene  her. 
Vel oppe på brygga (hadde høflig ringt fyrvokteren tidligere og spurt 
pent om å få benytte brygga som base for noen timer) var det bare å 
finne frem grillen. 
En liten rundtur på øya fikk vi også mulighet til. 
(husk fyret er natur og fuglereservat) 
Menyen i dag var barbecue-marinert indrefilèt og ferske rundstykker 
med frisk tomatskive og salt og pepper på. 
Andre bidrog med pølser, grillspidd og fiskegryte. 
En riktig gourmè-grei var på gang der på bryggan. 
Siden alle skylle tilbys ferske plasser ble det til å kaste loss for gjentatt 
dykk. 
3 dykkepar ombringet Bøla, et lite skjær nord-øst av Færder Fyr. 

er ligger som sagt et gammelt vrak og mange kobbernaglete 

er 
om Hvasser og Store Færder. 

opplevelse på en av fjordens beste dykkeplass
Stedet var nå ”berørt” av dykkere og vi tøffet inn 
gi de andre dykkerene optimale dykk. 
Noen ble sluppet i vannet på sydspissen av den øya som fyret s
og planla å følge sunde
grillbase på. 
Jeg og Hallbjørg ble sluppet på østsiden av
f
Jeg hoppa i vannet og svømte til jeg var 5 meter unna fjel
Under meg så jeg ikke bunnen, gadd ikke 
ned i store blå. 
Glattskurt fjellvegg fu
Vi brøt av sydover som planlagt og så en stooor 
på 28-30 meter. 
D

H
eikestokker. 
Mitt 2 dykk ble foretatt på Sandøbåen, en gul og sort stake som 
midtveis mell
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Den står bare der i havgapet og har fristet meg mer enn en gang jeg 

n en hensikt 

d store kløfter og avsatser fulle 

en flyndra 

 før 18.00 når vi entret fiskerbrygga på Hvasser med 

på Påskeaften også. 

n dagen før og 

kerpar og de fikk et dykk som vil være vanskelig 
e var egoistisk nok 

ei også. Mitt dykk ble et 
nappen. (ligger 

an bare angre, her var det mye variert fauna. 

 stedet må bare oppleves. 
. 

har tøffet forbi. 
Kort sagt fint terreng, ramlet utfor en skrent og ned til sand på 21 
meter, her var det løselig spredt store steiner med ku
(fristende steinbitboliger). 
Undervannskjæret var spektakulært me
sa stor stein. 
Denne ryggen går faktisk lenger nordover enn vi hadde luft til å 
svømme. 
Litt artig på 3 meters deco. 
Etter å ha ligget der noen minutter ”ser” jeg plutselig d
liggende 1 meter under meg. 
Et glimrende marineringsobjekt. 
Klokka var ikke
solbrendte dykkere denne fredagen. 
 
Folk ville dykke 
Været var ?……som vanlig perfekt. 
Vi hadde sett oss ut noen fristende dykkermål på ture
bestemte oss for å konsentrere oss om området mellom Store Færder 
og Tristein. 
Rett nord-vest av Bøla retning Knappen er det en grønn stake i 
havgapet. Den stod der liksom å vinket til oss. 
Vi kastet uti to dyk
å overgå. Jeg angrer meeeeget bittert på at jeg ikk
til å dykke her selv. 
Dykkerane braut vassflata med auge som talerknar og heiv med arma 
for å syne kor nøgde dei var, Steinbit fann d
drift-dykk langs en helt rå skråning på østsiden av K
rett syd-øst av Store Færder). 
Vi ble droppet på sydspissen og lot oss synke til bunns. 
Dere k
Se for dere en stor rullesteinskråning som er 600 meter bred. 
Så klart en masse gamle teiner og rester etter liknende saker. 
Kort og godt,
Det var etter å ha pusta veldig lite vi greide å holde ut i 45 minutter
Det er kaldt men det var så mye å se på !! 
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Vi benyttet også denne dagen Dønna som grillbase og menyen i dag
var marinerte gri

 
llspidd, en hel haug av dem. 

e gjennomføre neste dykk. 

 på Hjerteskjærsgrunna for noen. 
ruppea som er syd av Hoftøya. 

 værutsatte plasser. 

 før vi satte kursen nord-
stover for å avslutte dykket med et marinearkeologisk tokt på 

y) på dette vraket. 

gen sprengemnen i det här vraket på dette dyket. 
mer 

 

ke kjøre MS Bohus på denne grunna. 

ogisk 

 

 
I tillegg hadde jeg sitronpepper-marinert flyndre som vi fikk som 
”side order”. 
Stappa mette satt vi der og alvorlig vurderte om vi måtte henge på mer 
bly for å kunn
Vi kastet loss siden alle skulle tilbys ferske dykkeplasser. 
Valget falt
Dette ligger syd for den øyg
Helt rått vær, kunne legge inntill det lille skvalpeskjæret mens vi 
ventet. 
En opplevelse å få dykke på slike
Mitt valg falt på ei grunne rett syd-vest for Hoftøya. 
Her svømte vi rundt i en rullestein hage
ø
Monitoren Thor. 
Sjelden jeg får dykke alene (kun budd
Ingen som grumser, ingen som svømmer i veien. 
Bare rått. 
Fann tyvär in
Å ligge der i stille sjø mens solen renner og M/S Steinbiten kom
tøffende mot deg ut av solen må bare oppleves.
Det var i ferd med å utvikle seg en kultur med sene kvelder på 
fiskebrygga på Hvasser. 
 
1.Påskedag  møtte folk lojalt opp, de ville dykke. 
Suprise us, var temaet og overraskelsen uteble ikke. 
Der ytterst i havgapet står det et skjær med en stor jernstang på. 
Alle skippere må passe på å ik
Du kan ikke se det fra Værdens Ende en gang. 
Vi snakker om Tjømebåen. 
 Syd for oss er Skagen neste mulighet. 
Litt tøff nordavind men den skulle i følge Poseidon og Metrol
institutt avta utover dagen. 
Jeg er fremdeles imponert over at det var mulig å legge seg langskips
inntill skjæret. 
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OBS husk Bohus lager bøljer, kan du legge inntill så er dette det 
største problemet. 
Folk ble sluppet på flankene før vi la inntill, dette for at færrest mulig 

 lettbåt og folk moret seg med å komme opp lengst 

du bare bli fornøyd. 
 grønt 

med 
ker og potetsalat. 

. 

nger 
. 

ar noen av 
e. 

 

. Påskedag og påskens siste dykkedag hadde nettopp blitt inviet. 
 og vindstille. 

stfjorden også. 
langt 

et. 
t rått å dykke her også.. 

rt før. 
 

marinade over natten. 

 på for de fleste. 
Noen hadde med steinbit og alle bidro med sitt. 

skulle på dykke oppå en annan. 
Vi hadde med
mulig unna oss. 
Stedet i seg selv er indikator på at her må 
Skjæret skjuler mange skatter, se etter i sprekkene, mye
metall her. 
God sikt og intet grums. 
Grillplassen var etablert og på menyen var det urtemarinert lam 
rundstyk
Pølser koteletter og annet snaks var også en selvfølge
Gjentatt dykk for alle penga. 
Terrenget nord-vest for båen var helt rått. 
Kjempesteiner på størrelse med hytta på steinbiten og enda 2-3 ga
så store var overalt
Dype revner og store sprekker. 
Glattpolerte rullesteiner, tareskog og masse torsk v
elementen
Her mååå dere bare dykke. 
Innen vi klappet til kai på Hvasser var vinden dødd helt ut og klokken
var sent. 
Det ble en lang tur inn til kjøpmannskjær denne kvelden.  
 
2
Været var…… som det alltid pleier å være, skyfritt
Som jeg antydet i forrige blekke måtte vi sjekke ut ve
M/S Steinbiten tøffet i veg og planen var O-skjær, ei lita holme 
ute i fjorden. 
Vi klaska båten inntill og folket kasta seg i vann
Selvfølgelig var det bare hel
Må bare oppleves er vel noe dere har hø
Gårsdagens dykk hadde resultert i noen stoore torsker og disse hadde
ligget i Skjærdgårdskrydder
Kuttet i tykke skiver og grillet i fiskerist ble dette en ny måte å 
tilbrede Torsk
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Når sant skal sies så var det faktisk noen som trengte ekstra bly t
dykket. 

il 2 

 foretatt på den røde staken syd av sydost skjæra 

e. 
 var  det masse skalldyr og fisk her. 

len som renner i havet gjorde ventetiden alt 

v de mest dykkevenlige påskene jeg har 

bitens logg registrert 68 

r  Jon Bruu. 

BERLAND- fortsettes. 

ev fra Rødehavet” – STADIG MED DRAMMENSERE!!! 

ag 2. (føljetong) 

om 

ndet fryd jeg svevde ned mot vannflata. 
e fleste til å klarne 

l skulle bli den 

 V-
pellen er på  30-31 meter dyp.. 

Hadde for anledningen tatt med liggestoler som stod på soltaket til 
Steinbiten. 
Her holdt de mest solhungrige til. 
Andredykket ble
nemlig nylandsbåen. 
Her må vel den spektakulære jettegryta være en av høydepunkten
Selvfølgelig
Stille speilvannflate og so
for kort når disse dykkerene var nede.  
Det må sies at dette er en a
värit med om. 
 
På disse 5 dagsturene er det i M/S  Stein
dykk. 
 
Rædacktur og primus båtføra
 
 
 

 
(alle fotos i denne artikkel: © Jon Bruu) 

”Reisebr

DUPPETUR TIL ARA

 
D
Jeg våknet tidlig denne morgenen. 
Sjanglet opp på dekk og konstaterte at solen var oppe og sjøen lå s
et speil. 
Fristelsen ble for stor og etter å ha klatra opp på fly-bridgen var det 
med skrekkbla
Boblende, brusende krystallklart 23`c vann kan få d
opp. Frokosten ble inntatt og dagens første dykkermå
sagnomsuste  
MS TISTELGORM. 
Dette er donald duck vrak med stor D.!!! 
For uinnvidde er dette en britisk lastebåt som ble bombet under 2
krig. Den ligger på kjølen og pro

14 



Vraket inneholder forsyninger til Britene og er rene museet å dykke 
på. Stemningen var til å ta på når vi nærmet oss dykkestedet. 

 
ne der ute resten av dagen. 

 en 

er og feste 

 løsnet fortøyningene når vi kastet loss. 
vs på dette stedet var han fra overflate til 20-30 meter 7 til 8 ganger. 

ikten var bare enorm. 
u lå i overflaten og så den stooore mørke siluetten av skroget mot 

i ankom skipet midtskips og lot oss drive mot akter.  

Vi var 3die båt på vraket, de to andre forsvant i løpet av vårt 1 dykk
og vi var ale
 
Har hørt om dykkere som har vært her nede i ”høysesong” og vært
av 15 båter . 
Jeg skal aldri bli dykker-guide her nede. 
Hamish (vår guide) måtte svømme ned til 20 met
fortøyningen i vraket, så gjorde han det med line fra akter på båten 
også. 
Han guidet to grupper i første økt og to grupper i andre økt før han 
svømte med og
D
Jeg var i første pulje, hadde kameraet med meg og en hvilepuls på 
120.  S
D
hvit sandbunn 30 meter under deg. 
 
V
 

 
 
Her hadde bombene falt. Masse forvridd metall. 

15 



Jeg skvatt no skikkelig når det plutselig lå noen innmari svære 
granater i alt rotet. Minst 400mm i diameter og 75 til 100 cm lange. 

mmunisjon. 
vømmer videre bakover og kommer frem til to kanoner på 

 
 fisk vrimler det av overalt: Se bildet under. © Jon Bruu. 

 
D
k
s
E
u
b
e
M
H
d
H
t
f

S

This was only the grenade not the shell. 
Utstyr ligger strødd. Børser, støvler og a
S
akterdekket.  Ligger du lavt i vannet danner disse helt råe siluetter mot
overflaten. PS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E
o

rar nå tilbake over akterdekket og kommer frem til bunntauet hvor vi 
om  ned. Det er helt for jævelig å måtte konstatere at bunntiden er 
lagen og vi må starte oppstigning langs bunntauet. 
neste trøst er at når jeg henger å dingler på stoppene oppover så er 
tsikten til mystikkens vrak 1 klasses. Kjappa går i hundre når vi 
ryter overflaten. It`s lunch and down again skriker Hamish. Er vel 
gentlig litt nervøs over å skulle ned igjen på 30 meter. 
ax 3 timer senere er vi i vannet. Planla å gjøre fremre del nå. 
vis vi holder oss stort sett oppå dekk skal vi greie å gjennomføre 
ykket med max dybde på kun 20-25 meter.  
amish anbefalte all to penetrate the wreck, it`s lots of interesting 

ings to see inside. Newer penetrating wrecks before ?, it`s simple, just 
ollow me. 
r vel egentlig litt  stolt over å ha planlagt å ikke svømme inn i vraket 

trømmen har økt nå. Henger i vater langs tauet på vegen ned. 
g faktisk ha overholdt dette.  
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På dekket står det jernbanetankvogner og annet materiell. 
Litt slitsomt å svømme langs dekket uten å kunne dra seg frem. 
Sikten er fremdeles enorm. Over oss svirrer stimer av Jackfish og 

amish ville vi skulle vent
ngen av gutta om bord syn

nd, enkelte kor

Barracuda. 
Det er mulig å svømme inn i vraket rett under ankervinsjen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H
I
grunnere vann og forberede
Ønskes detaljert info om T
Goggle. Det er mange bedr
Husk mine bilder er med 1 
 
Vi fortøyde i lagunen på ”S
dykket i noen kanaler som 
Min Aladdin pro nitrox com
nitrogen så ingen store dyp
Lagunen var 5 – 9 meter dy
Mens vi ventet på  middag 
lagunen. 
Kritt hvit sa
Vi svømte hit og vi svømte
 
 

Som du ser så er fotomotivene mange. 
Synker du ned i de åpne lasterommene så ser 
du her gamle biler og motorsykler på rekke 
og rad. For alle gale dykkere var det her 
mulig å svømme fra lasterom til lasterom. 
Vraket er fremdeles et unik dykkemål og vil 
nok være det i tiden fremover også. 
Blant de erfarne gutta gjør tidens tann en god 
jobb med vraket men for meg som aldri har 
vært her før var dette helt rått. 
Det var med maska halvfull av tårer du hang 
på deco og vinket til vraket. 
e et par timer og  gå ned igjen. 
tes dette var noen god ide og insisterte på 

m revet. 
gder 

for stor. 
 

all-øyer og så klart masse fisk. 

lse til natt-dykk. 
histlegorm så bruk det som søkeord på 
e bilder på nettet. 
gangs kamera. 

MALL CRACK” og planla å ha natt 
gikk fra lagunen og ut gjenno

puter ymtet frempå om seriøse men
. 
p og fristelsen ble 
og natt-dykk tok vi et ventedykk rundt i

 dit, paradis var ordet. 
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jempemurener var det her d sea-food) 
ør vi skulle ned  igjen. Den hvite sanden gjorde lysforholdene 
nderlige under dykket. Skulle du finne tilbake så bare svøm i den 

 
or murene. 

ka 
adde lasta ned fra nettet 

nurra film på stoor lap-top pc og kobla lyden til båtens disko. 
pa 

ellom fingrene og Løytens lille i den 
e på fly-

 ikke å slippe taket av Tistelgorm og lurte på hvordan 
til å 

 
K  også. Nydelig middag (grille
f
u
retningen du tror du ser månen (lysa på båten) 
Revet yrer av liv om natta, ganske imponerende å komme så tett innpå
napoleonfisk. Holdt på å ”krasje” med en stoo
Huskeregel er se og lys i den retningen du svømmer. Etter å ha plas
rundt i 50 min var det filmtime. En av gutta h
den siste 007 filmen ”Die another day”. 
S
Litt cool, særlig for arabera å få se denne filmen 14 dager før euro
premieren. 
En halv ei med Larsen + mange øl satte spiss på kvelden. 
Havanasigaren lå fjellstøtt m
andre der jeg satt og lot meg hypnotisere av månen opp
bridgen. 
Jeg klarte
morgendagen med sine arkeologiske eventyr ville komme 
bli…..forts. neste nr. 
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 Melon Butterflyfish i 

halegatt-ramme på 
M/S Thistlegorm, 
fotografert av Jon 
Bruu. Se hvor flotte 
bilder man kan ta 
under vann selv med 
enkelt utstyr! 
 
Dette er et 
blinkskudd, Jon. 
Hilsen Dag!! 

 
 
 
 
Sikkerhetsøvelsen 2003 
 
Lørdag 10. mai var det igjen tid for klubbens årlige 
sikkerhetsøvelse. Turen denne dagen gikk til Busteinsundet – etter
en aldri så liten rundtur i skjærgården

 
 for å finne le for vinden. 

 å komme opp med 70 Bar på flaskene. Så ble alle 
 som en 

” 
 

d Per Arne Kristiansen at han skulle gi tegn for luftkutt 

r. Det 
l gjenoppliving i overflaten. 

va lærte vi av øvelsen? 

 
Vi arrangerte øvelsen på slutten av det første dykket. Deltakerne 
ble bedt om
sendt ned – på relativt grunt vann. Øvelsen ble lagt opp
simulert ulykke, hvor oppgaven var å bringe ”den forulykkede
til overflaten samt å sikre ”pasienten”. På forhånd hadde jeg
avtalt me
til meddykker, for deretter å spille livløs. Han ble tatt til 
overflaten og bragt på land i en lun vik. Dette tok 8 minutte
ble ikke gjort tegn ti
 
H
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20 

ike ved der ”den forulykkede” kom til overflaten lå ”Steinbiten”. 
å utsiden av ”Steinbiten” lå gummibåten vi hadde med på turen. 
pørsmålet jeg tok opp på ”debriefingen” var hvorfor ikke 
ykkeren ble tatt ombord i gummibåten; et v

gjenoppliving og pasientbehandling – og evt. rt. 
Deltakerne i øvelsen hadde ikke noe godt svar på dette annet enn 
at dette ikke ble tenkt på i det hele tatt ”i kam
 
Lettbåt er en svært viktig sikkerhetsfaktor, og denne kan redde 
liv og helse (8 minutter uten oksygen til hjernen
 
For øvrig ble ikke O2-kofferten tatt fram – den må vi huske å sjekke 
før hver dykk (trykk og funksjonstest). 
 
Ellers ble det vist god innsats og engasjement, både under øvelsen 
og i den påfølgende gjennomgangen. Jeg tror vi med fordel kan 
satse på oppfriskning ang. sikkerhet oftere – både på turer og på 

øter. 

il dere som var med; takk for innsatsen! 

il dere som ikke var med; bli med neste gang, det kan redde liv! 

 
L
P
S
d elegnet sted for 

 for videre transpo

pens hete”.  

 er lang tid). 

m
 
T
 
T
 
 
Stokke, 16/5 -03 
 
Magne Kr. Bertelsen 
Sikkerhetsleder iTjøme 
og Nøtterøy Dykkeklubb 
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Korrigert terminliste ut halvåret:  

Turer med M/S Steinbiten er også åpne for ikke-medlemmer!
Avgang fra Kjøpmannskjær, v/brannbåten kl. 10:00 turdagen ! 
Meld deg på til oppsatt båtfører  innen kl. 18.00 dagen før. Se 
telefonnummer/mailadresse til aktuell båtfører nedenfor. 

Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader  
Mai 3003         
Lør. 24. mai Loppemarked Kl. 10-16 Vestskogen Skole Lopper??-Ring Dag 
Søn. 25. mai Tur m/ Steinbiten    
Tors. 29. mai Avgang for tur ”Høye Nord og Ned 2003 til Berlevåg og Honningsvåg. Jfr. Info 
Tors. 29. mai Dykketur med M/S Steinbiten for de som ikke kan være med til Berlevåg. 

Kontakt Jon Bruu!. 
Lørd.  31.mai Dykketur med Steinbiten om Nok påmeldte. Ring Jon før 18:00 dagen fø!r 
Juni 2003         
Søn. 1. juni Tur m/Steinbiten Aarstein Trygve   
Ons. 4 juni Styremøte 19.00    
Fred.6. juni -

and  9. jun
 
i 

Pinsedykkefestival. Vår utsøkte Båtfører Jon Bruu kjører dagsturer som i Påsken hvis 
nok påmeldte. Se mer info annet sted i Blekka! M

Søn. 15. juni Tur m/Steinbiten Arne   Dag Per 
Fred. 20. juni- mand. 23. juni St. Hans-dykketur med Steinbiten. Kontakt Dag Deberitz 
Lør. 28. juni Tur m/Steinbiten Trygve Aarstein   

Klubbens ”DYKKO-FON”= +47 922 35777 om du ønsker info!    

Båtførere Steinbiten        E-mailadresser: 
Tlf Mobil 

 

Dag Deberitz                     d-deber@online.no  33330303 92235777 
Jon Bruu                             jon.bruu@siv.no   33386188 90646819 
Trygve Kamfjord                trygve.kamfjord@smartnet.as 33320336 91714215 
Aarstein Vigulf                   avigulf@start.no  33046888 99721547 

   
Dykkeledere                     E-mailadresser: Tlf Mobil 
Dag Deberitz                      d-deber@online.no 33330303 92235777 
Magne Bertelsen                 magne.bertelsen@simrad.no  33362080 91304242 
Trygve Kamfjord                trygve.kamfjord@smartnet.as  33320336 91714215 
Per Arne Kristiansen          perarne.k@c2i.net  33323699 92212714 
Aarstein Vigulf                   avigulf@start.no  33046888 99721547 

 



yhet!  
Aarstein Vigulf

Dag De itz 
 
 

N
 er godkjent som dykkerleder!  

 og 

stein 
hans første gratulasjonshåndtrykk som dykkeleder. 

ber

 

 
D
S
p
S
F

 
Unge Vigulf er fra 10. mai 2003 godkjent som dykkeleder i Tjøme
Nøtterøy Dykkeklubb. Sikkerhetsleder Magne Bertelsen forsto 
utnevnelsen mens Aarstein sto stram og staut ved roret på M/S 
Steinbiten samme dato. Undertegnede hadde æren av å gi Aar

t 

 

ADVARSEL! Glidelåslukni g på tørrdrakter! Viktig å påse at 
 n
den 

 re
teg de dykket samme

k  Bust
 på  den n e 

n kt
g  glidere

rt v
fi reit å komme 

på land uten hjelp. Sikkerhetsleder       

men jeg øste meg selv på land. 

n
det ikke oe ligger i mellom tetningsflatene!! Rett etter rednings-
øvelsen 10/5 holdt  vi                              
på å få en ell situasjon. 
Under ne n 
med sik erhetsleder i ein- 
sundet  11,5 meter da y
glidelåse  på Vikingdra a mi 
åpnet se  25 cm (bak n). 
Gummibåten hadde kjø ekk og  
det var nt det gikk g

 
 

 

 

svømte tilbake til M/S Steinbiten kort dykk. Låsen er testet etterpå på 

 
 

 

 Undertegnede med hele havet inni 
drakta, men velberget omborg etter e

verksted og funnet helt OK.  
 
Hva skjer i P

r
o
å 
te  de
o

øbak turen er avlyst….. sorry. 
m plaster på såret vil Jon Bruu stille s
mandagen. 
inbiten florerer i hopetall meldes

rts…… side 23 

22 
insen ? 

åt lø g 

t på ry en

om b fører på rdagen o

ktebørs .  

mailto:d-deber@online.no
mailto:magne.bertelsen@simrad.no
mailto:perarne.k@c2i.net


 

ilemmaet står mellom jakt på godbiter innaskjærs, eller at jeg 

r med 

vasser. 
det avreise fra Vrengen. 

vgjørelsen tas kvelden før. 

M k og hvis dere ikke har 
n rlater al til meg. 
D  o spennende steder. 
P på verandre. 
 
F n.b uu@siv.no

 
D
plukker dere opp på fiskerbrygga på Hvasser og tilbyr dere unike 
dykkemuligheter på grønne og røde staker ytterst i havgapet. 
Skal vi langt ut betinger det litt lite vind ellers blir det bare rot. 
Jeg begynner å bli ganske god på å grille slik at hvis du ikke bli
går du glipp av noe innmari godt. 
Er det godvær på lørdagen blir det Fiskerbrygga på H
Blåser det blir 
A
B
o

låser det mye på lørdag satser vi på godvær på mandag og Hvasser 
g langt ut da. 
ulighetene er mange, innspill mot as med tak

oen innvendinger men ove
a ryktes det om dykking på nye
S ingen skal behøve å dykke op

or påmelding ta kontakt med jo
3386188. 

t
t 
g 
 h

r    90646819 eller 
3
  

 
 

 
 

1. mai bød på en 
23 

smule dramatikk i 
det to rednings-
dykkere fra vår 
klubb ble anmodet 
av Politiet i å bistå 

r to 
kere 
en syd 
d. Her 

er M/S Simrad 
Færder tilbake med 

: Aarstein V. 

ved søk ette
savnede dyk
ved Uleholm
for Sandøsun

våre rednings-
dykkere. 
Foto
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Returadresse:  Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 52,  3138 Skallestad 
 

 

Klubben trenger fortsatt en 
kortstammet påhengsmotor på 
20-30 HK med styre-kult! Vi 
trenger noe å drive lettbåt med 
utover sommeren. Kontakt n
styret eller d-deber@online.no

oen i 
.  

Og til vår utmerkede 
dykker-propell Jon Bruu: 
Sikringen til radio & 
ekkolodd på Steinbiten er 
den nest nederste. (Sikring 
# 1 er til Trygves avdøde 
signalHORN!) Hilsen  
Steinbit-Trikker’n!! → 
© Foto: Svein Frydenlund
24 


