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- Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb dykker fortsatt: 
Høstens turer har vært langt mer tallrike enn tilfellet var de to foregående år. Imidlertid ønsker 
vi oss litt høyere deltakelse fra dere ser hjemme i lenestolene. Se turlista inni her for mer 
info/påmelding! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekka-info: 
 
Postadresse:  ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks 52, 3138 Skallestad 
Telefon:  Redakteur f.o.m. neste „Blekke“: Jon Bruu, tlf :  

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
E - Mail:                    j-bru@online.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 første Blekka i 2003: 10. januar 2003.   
Utgivelse av neste Blekke: 20. januar 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 

mailto:j-bruu@online.no
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Klubbnytt/ledern’s  hjørne:

Her har dere førjuls-Blekka fra Tjøme og Nøtterøy 
Dykkeklubb.  
 
Nå nærmer det seg Jul og vi har kommet oss halvveis ut i 
november. Noen av oss tar oss stadig vann over hodet 
likevel. Snart er det også tid for det tradishjonsrike JULE-
TORSKEDYKK torsdag 26/12 (2. Juledag). Kontakt 
undertegnede som angitt i terminlista for å være med her. 
Det blir servert Gløgg og butter-cookies rett fra 
svømmeføtter etter dykkinga! ;o)  
 
I tillegg til det som er ført opp på terminlista minner vi om 
svømmehalltrening i Tønsberg Svømmehall hver fredag 
fra klokken 20.00-21.15. Her kan medlemmene boltre seg 
gratis, gjerne sammen med familien og oss andre glade 
dykkere og fridykkere. Man må minimum ha med seg 
ABC-utstyr for å få gratis adgang. I neste Blekke kommer 
den nye terminlista med aktiviteter/foredrag vi har 
samarbeidet med Vestfold Dykkeklubb og Færder 
Dykkeklubb for å få til. Møtene vil bli holdt i Færders 
lokaler i Ollebukta. 
 
Vi er for tiden fortsatt i dialog med ordfører Roar Tandberg 
på Tjøme og Tjøme Historielag for å få et nytt klubbhus på 
Tjøme. ”Muséet” ved Tjøme kirke faller jo snart ned i hue 
på oss. Men Tjøme historielag er interessert i å pusse det 
opp på sin regning. Vi kommer tilbake med mer nytt når vi 
vet mer. Inntil det har vi fortsatt tilhold i det gamle Røde-
Kors Hjelpekorpshuset kloss syd for Tjøme Kirke, der vi 
også har kompressoren vår. Kontakt undertegnede om du 
trenger å fylle luft på denne kompressoren  mens den andre 
på Teie Ubåtstasjon er på reparasjon. 

Dag, Dykk-o-fon: 922 35777, mail: d-

mailto:d-deber@online.no


KOMPRESSOREN VÅR
KYSTKULTURSENTER
TØNSBERG ER FORTS
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Det er fastslått at veivakslingen er
del andre deler. Dermed blir det fo
denne delen brukt. Styret har gitt u
på jobben fra Nuex og med å fores
forsikringsselskapet vårt. Styret be
kan få fylt 300 BAR inntil den hav
noen av dere ytteligere spørsmål o
undertegnede. Vår kompressorans
00263 og mail: lge@lokalsport.co
om fylling av luft på klubbens kom

Dere får beskjed straks pressa p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til høyre: Alexander Hinna, Stavern
Harald Skarseth som foretar buddy-s
alexander hopper uti med sin splitter
semidry.drakt. Vanntemp. var fortsa

Dykketur til Kjøieboen
02: 
 Svein Frydenlund og  Harald Sk
undertegnede hadde også tatt og 
M/S Steinbiten. Med var også Al
Theodor Myrestrand var med for
fornøyde.  BLI MED OSS UT O
 PÅ ”LOGGEN”/ 
ET PÅ TEIE  UBÅTSTASJON I 
ATT UTE AV DRIFT. 

 bøyd og således vrak, til sammen med en god 
rsikringssak siden vi ikke har klart å skaffe 
ndertegnede i oppgave å få innhentet tilbud 
tå korrespondansen og kontakten med 
r om medlemmenes forståelse for at man ikke 
arerte kompressoren igjen er operativ. Har 
m denne kompressoren, kontakt 
varlige, Leif Gunnar Einmo (telefon 901 
m) svarer deg på andre spørsmål du måtte ha 
pressorer. 

å ”Loggen” blir operativ igjen.    Dag. 

 på Tjømes vestside søndag 13/10-

arseth kom fra Drammen og Alexander Hinna og 
avbrutt helgekosen og ville kose oss ytterligere på 
exanders bolde mor Lise og hans unge fetter 
 å telle bobler og å prøve fiskelykken. De ble også 
G DYKK!     Hilsen Dagbritz.                                  
 og 
jekk før 
 nye 
tt 14 °C !

 

Til venstre sees Svein Frydenlund,- vårt 
medlem som deles med Drammen Dykke-
klubb sammen med undertegnede og unge
Theodor Myrerstrand fra Stavanger som 
gjerne ville få oss til å ta opp alle skattene 
fra havets bunn på dette dykket.  ;o) 

mailto:lge@lokalsport.com


 Pris pr. tur for medlemmer 
er kroner 75,-, for ikke-
medlemmer kr 100,-Hilsen 
for Tur- og møtekomitéen i 
Tjøme og Nøtterøy DK: 
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 Terminliste ut høsten 2002:         

Turer med M/S Steinbiten er også åpne for ikke
medlemmer!Avgang fra Kjøpmannskjær, v/bra
turdagen ! Meld deg på til oppsatt båtfører før  

Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder
November 2002    
Søn. 24. nov Tur m/Steinbiten John Reidar Per Arne 
Man. 25. nov. Styremøte 19.00   
Lør. 30. nov. Tur m/Steinbiten Trygve Aarstein 
Desember 2002     
Søn. 1.desember Tur m/Steinbiten Jon Dag 
Lør. 7. desemb. Tur m/Steinbiten Øyvind Leif Gunnar 
Søn. 15.desemb. Tur m/Steinbiten John Reidar Magne B. 
Man. 16.des. Styremøte 19.00     
Tor. 26. des. Tur m/Steinbiten Kontakt Dag D.! ?? 

Terminliste for 2003 vil som nevnt i siste Blekke bli satt opp i god tid før nytt
er satt opp fram til og med desember 2002. Skulle det være dager som ikke p
så forsøk å ringe en av de andre og avtal avløsning/bytte slik at det aldri blir
oppgaver. Heng lista opp på kjøleskapet! 

Klubbens ”DYKKO-FON”= +47 922 35777 om 

Båtførere Steinbiten        E-mailadresser: Tlf 
Dag Deberitz                     d-deber@online.no  3333
Leif Gunnar Einmo            lge@lokalsport.com  3339
John Reidar Johnsgård       jr.joh@c2i.net  3339
Trygve Kamfjord                trygve.kamfjord@smartnet.as 3332
Aarstein Vigulf                   avigulf@start.no    
Jon Bruu                             j-bru@online.no  3338
Øyvind Storstein                oyvind@storstein.net  3338

   
Dykkeledere                     E.mailadresser: Tlf 
Dag Deberitz                      d-deber@online.no 333
Leif Gunnar Einmo           lge@lokalsport.com 333
John Reidar Johnsgård       jr.joh@c2i.net  333
Trygve Kamfjord                trygve.kamfjord@smartnet.as  333
Per Arne Kristiansen          perarne.k@c2i.net  333
Magne Bertelsen                 magne.bertelsen@simrad.no  333
Øyvind Storstein                 oyvind@storstein.net  333

  
-
nnbåten kl. 10:00 
kl. 18.00 dagen før 

Merknader  
  
  

I Sønnico’s møterom, Korten  
  
  
  
  
  

I Sønnico’s møterom, Korten  
2. juledagsdykk! 

år.  Båtførere og dykkeledere 
asser for deg som er satt opp 
 ”tomt” for disse viktige 

du ønsker info!    

Mobil 
0303 92235777 
9986 90100263 
3525 92233666 
0336 91714215 

99721547 
6188 90646819 
6464 91118161 

Mobil 
30303 92235777 
99986 90100263 
93525 92233666 
20336 91714215 
23699 92212714 
62080 91304242 
86464 91118161 

mailto:d-deber@online.no
mailto:lge@lokalsport.com
mailto:jr.joh@c2i.net
mailto:trygve.kamfjord@smartnet.as
mailto:avigulf@start.no
mailto:j-bru@online.no
mailto:oyvind@storstein.net
mailto:d-deber@online.no
mailto:lge@lokalsport.com
mailto:jr.joh@c2i.net
mailto:trygve.kamfjord@smartnet.as
mailto:perarne.k@c2i.net
mailto:magne.bertelsen@simrad.no
mailto:oyvind@storstein.net
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Ulv,- ulv-, ulv-....... 
(Larsson) 

 

 

 

 

 

Har du artige bilder vi kan bruke som 
illustrasjoner i Blekka?? Send dem til 
Jon Bruu, til klubbens postboks, eller 
rett til Jon  Bruu sin adersse:  
Tømmerholtåsen 3, 3140 Borgheim 
eller innscannet pr. mail til Jon eller 
undertegnede. Andre dykker-relaterte 
bilder, historier og artikler er også av 
største interesse! 
 
Så vær på utkikk slik at vi kan lage 
Blekka mer morsom og informativ! 

 
 
 
 
 
 

H

 

usk svømmehalltreningen hver fredag fra 20.00-21.10 i Tbg. Svømmehall! 
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Det siste dykk av sommer. 
Av redaktør Jon Bruu 
 
Søndag 15.09.02: Står på brygga i shorts og lever i den villfarelse at det 
fremdeles er sommer. Øst-fjorden står for fall og M/S Steinbiten går med 
røykleggingshastighet under Vrengenbroa og utover mot Osskjær. 
Været er knallbra og turen utover går med på å spleise karabinkrok tau til rekka 
på båten. 
 
Osskjær ligger langt ute i Vestfjorden på høyde med Verdens Ende på Tjøme. 
Rett vest av oss ligger Hellene og minesveiperen (M1101) som også er et 
fristende mål. Etter mye buksering ender det med at vi ligger på svai på tvers i et 
lite sund. Osskjær har hvit vardemerking på seg. ”Påfallende mange cal. 22 
hylser som lå på dette skjæret nå da, blanke og fine”. 
Været er helt rått! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ligger glassklart rundt
”Banzai” og plask, - en av
Da tempen viser +20 i van
Vraksøk står på programm
rester av en  eller flere sei
slipper dreggen så terreng
 
Store steinblokker fra ove
Lite krabber, en del sorte o
Sorry, greide ikke å la vær
Dårlig med ”seilskyte” he
Raste av gårde med strøm
etterpå. 
Osskjær ytterst i 
Vestfjorden ligger på 
høyde med Verdens 
Ende. Her lar vi lagt 
M/S Steibiten på skrått 
tvers over ”sundet” på 
sydsiden. Her er det 
”urørt” dykketerreng i 
massevis. Det er 
observert gamle 
kanoner  rett på 
sydsiden. 
Foto:  Dag Deberitz 
 oss og vi ser bunnen 10 meter u
 dykkerne er ute i vannet kun ut
net er det flere som følger etter 
et her. Rett øst og sydover av O

lskuter.....  Ekkoloddet viste 30 m
et var lovende. 

rflate og ned til 28 meter var en 
g selvfølgelig TORSK. 
e, 3.8 var den på … unnskyld. 
r gitt, gikk trolig for raskt sydov
men,- måtte svømme 200 meter 
nder oss. 
styrt med badeshorts. 
( i september ?!!@?!) 
sskjær skal man finne 
eter der folk flest 

selvfølge. 

er. 
minst i overflata 



Glimrende terreng, mange gamle teine- og rusevrak her, - sjøen står hardt på her 
ute. Her må det bare dykkes mer! 
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Artikkelforfatteren Jon og en 
interessert Hallbjørg koser seg 
på vei ut til dykking på Osskjær 
og ved Hellene, med spleising av 
festestropper til rekka på M/S 
Steinbiten. Osskjær ligger 
nokså utsatt til for vær og vind, 
så på dager som nettopp denne 
er det synd å ikke benytte seg 
av sjansen!  
Foto:  Dag Deberitz 

 
Alle ville ha gjentatt dykk denne dag: 
Siden vi lå her ute så var Hellerne og da Minesveiperen bare 10 min kjøring 
unna. Vi bestemte oss for skrotvrakedykk med en eksplosiv undertone. 
20min etter vi kastet loss fra Oskjær, og så var krangelen i full gang om nyaktig 
hvor vraket lå. 
Sist enkelte av oss var her svømte vil lenger enn langt og fant det først med 40 
bar på flaskene. Ekkoloddet viser 12 meter og dreggen går. 
Det er så lite strøm at vi aldri får prøvd dreggfestet, det henger bare rett ned. 
Under rigging av utstyret kommer bannskapen frem, en av flaskene holder 
bare70 bar. Etter mye fra og til viser det seg at dette holdt til 40 min bunntid. 
Dreggtauet ble fulgt rett ned, syntes selv det er greit med faste holdepungter når 
jeg skal opp eller ned. 
Litt grumsete i vannet her. 
Det var det sist også. De sier det har med oksyderingen av vraket å gjøre. 
Når bunnen og ser forfjamset rundt meg, faan vi slapp dreggen rett i vraket. 
H-jern og spisse stenger over alt. 
Dykket debuterer med at vi drar kjetting og løfter dregg til maska spretter av. 
Etter dette er det egentlig litt 0-kontroll, alle står på hue i vraket og ingen vet 
egentlig hvor den andre er. 
Roter litt rundt og orienterer seg, finner de andre og ser at det er faktisk stoort. 
Det begynner å se løent ut nå. 
Nesten ikke tomflasker å finne mer. Overlessa med garnrester er det imidlertid, 
he he he  
Ildfast stein ligger det overalt samt kull som det ble fyrt med. 
Jeg vil sterkt advare mot penetrasjon av det som er igjen av dette vraket, du kan 
selv knekke ut skrogdeler med hendene. 
 



Sliter du med å finne dette vraket så ligge den ene skrogsiden inntill fjellet som 
danner skjæret det gikk på. 
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Her er det 11 meter dypt. 
Ikke svøm ut på sandbanken og let . 
Granater ligger som regel ikke oppe i dagen, med husk de er der!. 
 
 Foto av M/S 

Steinbiten på ”Dag’s 
marked”,- eller nord-
odden av Store 
Færder på 
Tjømetreffens andre 
dykkerdag. Her har 
vi vært utallige 
ganger! Stedet 
rangeres som et av de 
beste dykker-stedene 
i Ytre Oslo-fjord. 
”Pyramiden” ligger 
ca. 50 meter foran 
båten, litt mot høyre.  
Foto:  Dag Deberitz

 

 
 
 
 
Leserbrev fra Tjømetreffens dykkedag 2. 
Av Jon Bruu 
 
Når vekkerklokka piper dreier den første timen seg utelukkende om hvorvidt 
kroppen i løpet av natten fikk i seg så store mengder flytende godsaker og anna 
smuglersprit at men finner det best å ”feige ut”som det heter på fagspråket. 
Det hadde vært greit å faktisk huske at du dykka, - i hvertfall at det var gøy. 
Kikker ut vinduet, INGEN skyer !! kjappe skritt ut i stua og blir umiddelbart 
oppmerksom på at kroppen har opparbeidet seg et enormt veskeunderskudd i 
løpet av natten. 
Vimpelen bare så vidt blafrer og fantasien løper kjapt løpsk men hvilke 
dykkerplasser som ligger på Tristein og omegn denne søndags morgen. 
Megafrokost med egg og bacon, skal man spy må det være skikkelig krabbemat. 
Det er god plass på dekket med kun 3 par med dykkere i dag. 
Vinden står svakt og dykking på Ferder er fremdeles en realitet. 
Stakkars Ian Foster:  Motoren hans trengte kyndige Rollce Royce-fingre i en 
times tid i meterhøy sjø før vinden brått stilnet. 
 



Første dykket ble altså lagt til ”Dags marked” med påfølgende SEL-ZOMBIE-
SAFARI. (Se bilde på slutten av artikkelen) 
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Klart vann, solskinn og luft på alle flasker. Glimrende under vann her. Aldri 
kjedelig å dykke her! 
 
M/S Steinbiten lå i bukta inntil veggen ved fyret. (Nord på Store Færder.) 
Krabbelurer, hummer og fisk.  Bestandig fisk, bare ett sted. Et sted det er fisk 
hver eneste gang: 
Svømmer du utover på odden og ligger på ca 15 meter vil du etter ca 20 min 
komme til en høy trekant lignende fjell og steinformasjon med bunn på 16 og 
topp på 12 meter. Jeg kaller stedet ”Pyramiden”. 
 
Den har stor dype sprekker og noen steiner har falt ned.  Husk laaaangt spyd, da 
enkelte sprekker er dypere enn 2 meter. Her er det altså alltid fisk. ”Pyramiden” 
har aldri sviktet meg. 
Garantert torsk på 3+  eller steinbit i perioden mars-juni. Heller ikke denne 
gangen var pyramiden tom, - torsk på 2,5 ble det denne gangen også. 
 
Starter du dykket fra den andre siden av odden, dvs nord-øst spissen så gå kjapt 
dypt til 25-28 meter er er det store steinblokker og sterk skråning som disse 
ligger i . Dette er også typisk fangsterreng!  
 
Etter kaffe og anna kjeks var det tid for sel-safari på øya. 
Ryktene hadde gått lenge om noen bissevover som hadde smitta en sel med no 
virus. Hvalpesjuke?? Resultatet ble at vi fikk tynna litt i flokken med  
fiskeetendes selsskinnstøfler. 
Allerede rett inne på stranda lå det en svær solbrent jævel...... 
Et lynkurs i organsikk biologi var på sin plass og en pinne punkterte dyret med 
påfølgende dårlig bifflukt over heile stranda. Det lå vel en 10-15 dyr på 
strendene rundt på Store Ferder og en haug med stappmette måker. 
 
Været var fremdeles knallfint og vi ville ha gjentatt dykk. 
Steinbiten rundet St.Ferder og vi hadde mer ennå flere eksklusive mål i sikte. 
Syd-øst for Store Færder ligger ligger en øy som heter Knappen. 
Den har en liten bukt på nordspissen og en liten smal øy på østsiden av seg. Det 
er faktisk mulig å få Steinbiten inn her. 
Det som var mest tiltrekkende denne gang var Øya knappen sin vestvegg. 
Høy og steil med ekkolodd som viste 20-30 meter bare et steinkast fra land. 
Dykket startet fra nordspiss. 
 
Hadde svømt i land og lå på svai med bolt i fjellet, rått med strøm her. 
Sank ned langs fjellveggen til 10-12 meter. 
Klart vann og uhyre spennende som det er å dykke på nye steder. 



Hadde allerede vippa opp 4 krabber før begge var nede og OK-tegn var gitt. 
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Terrenget flater ut videre nordover så dykk sydover langs veggen. 
Steinrøys fra 10 til 16 meter før det flater ut med 5-10 meter sand. 
Her skyter en rygg opp 2-3 meter for så og fortsette dypere ned på utsiden. 
Siden dykket var nr 2 holdt vi oss i den innerste steinrøysa og moret oss med å 
mobbe krabber. Det var krabber overalt, noen ”svarte” også, men masse krabber, 
Jeg gadd ikke telle mer når jeg kom til 50. 
Slapp av jeg tok ikke med dem opp, bare tok dem opp og telte dem. 
 
Det beste av alt: Vi var bare over ET lite sted. 
Her er det store ”ubedukkede ”områder og terrenget så bare ut til å fortsette...... 
 
-----------------Gutt som var trøtt den kvelden???  ;o). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Over: 
Sel-zombier med 
”hvalpesyke” herjet 
hardt og dro med seg 
godt over ½-parten av 
alle steinkobbene i 
vårt distrikt denne 
ettersommeren. Foto: 
 Dag Deberitz 
Artikkelforfatteren Jon Bruu sover godt 
etter dykkene sine påstår han her i dette 
nummeret av ”Blekka”! (Over) 
Foto:  Dag Deberitz 



Dugnadspoeng for 2002. 
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De av dere som ønsker å dra nytte av gratis luftfylling neste år og har tjent 
minst 100 dugnadstimer må sende inn oppgave til Styret innen 31/12. (Styret vil 
muligvis vedta nye regler gjeldende fra 2003 på førstkommende styremøte 
25/11). Reglene for opptjening inneværende år har vært som følger: 
  
- Båtfører på dykketurer ( time for time) 
- Dykkeleder på dykketurer ( time for time) 
- Båtfører på eksterne turer, f. eks. fisketurer. ( time for time) 
- Styremøter ( 2t. pr. møte ) 
- Blekka red. ( time for time) 
- Dugnad ,  eks. husvedlikehold, bistand for RK ( time for time) 
- Dykketurer ( 1 time pr. tur) 
- Svømmehalltrening  ( 1 time pr. gang) 

Lister sendes klubbens adresse: Boks 52, 3138 Skallestad.      Dag 
 Her nedenfor finnes 

link til  historien om 
M1101 som ligger ved 
Hellene syd for 
Verdens Ende på 
Tjøme og som vi har 
beskrevet dykking på i 
denne Blekka: 
<http://www.skovhei
m.org/m11012.htm >. 
Hilsen Dag Deberitz.  

 

 

 
 
 
  
Rødehavet kaller. 
 
Det meddeles herved at to av klubbens medlemmer skal formidle klubbes 
dykkeferdigheter på live-aboard. 
Som service team medbringes 6 dykkere fra Drammen Dykkerklubb, som også 
skal få lov til å dykke litt de også. 
Det må forventes fyldige referat i denne blekke om de 10 talls dykk som vil gjøres
nede i kamelens rike. 

      Jon 
M1101, Dette bildet fikk jeg fra en historisk site i Tyskland.

http://www.skovheim.org/m11012.htm
http://www.skovheim.org/m11012.htm
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Returadresse:  Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 52,  3138 Skallestad 
 

- Hvasser-losene skal 
visst flyttes inn til indre 
havn i Horten. ----- 
Betenkelig mener nå vi i 
Tjøme og Nøtterøy 
Dykkeklubb!!@@??!!!  

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

 

mailto:d-deber@online.no

