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Forord

| årtusinder har mennesket færdedes på havet og udnyttet det, men først i de seneste år er vi
begyndt at få fornemmelse og forståelse for det rige dyre- og planteliv, der rører sig her. Dette
skyldes ikke mindst de moderne dykkermetoder, der gør det muligt selv for amalørei og turister
at få et indblik i denne forunderlige verden.

lkke mindst på steder, hvor havet er klarere og varmere end omkring Danmark, har amatør-
Cykning taget et enormt opsving. Vi har derved fået større kendskab tiien verden, der bestemt
ikke er befolket af flegmatiske, koldblodede, tavse væsener, som man tidligere troede.

Yor fører gennem denne verden er Hans Hass, og en bedre kunne man næppe finde.

Arne Schiøtz
dr.phil., direktør for
Danmarks Akvarium
Charlottenlund



Pioneren, forskeren og eventyreren Hans Hass

Der er vel ingen anden, som er bedre kendt i
verdenshavenes afgrunde end zoologen Hans
Hass, en af pionererne inden for moderne un_
dervandsforskning og undervandsfotografe_
ring. Som søn af en advokat i Wien studårede
han først jura; men naturens hemmeligheder
interesserede ham mere, han ville ople-ve det
eventyrlige og udforske ukendte områder.
Hans Hass er måske en af de sidste store opda_
gere i vores tid. Det var ham, der åbnede ad_
gangen til de vældige tropiske have. Med har_
pun og kamera undersøgte han som den første
koralrevene i Det Caribiske Hav, Det Røde
Havs undervandsverden og Det lndiske Oce_
ans, Det Store Barriererev ud for Australiens
kyst, Sydhavet og de fjerne Galapagos-øer.
På grund af frygt for hajer havde inge-n turdet
dykke der tør han. Hans Hass beviste, at man
godt kan bevæge sig mellem de frygtede rov_
dyr, hvis man blot ikke viser nogen ångst, og at
hajerne er langt mere ufarlige, ånd atåinOeiigt

antage.t. Talrige dykkere og forskere er fulgt
efter Hans Hass i de tropiske have, hundrede
tusinder er blevet ivrige dykkere på grund af
hans bøger og film. Der opstod en ny Jport, og
en ny teknik for forskning og fagligt arbejde
blev udviklet.
l1942var l-lans Hass den første, der med et dyk_
kerudstyr forvandlede sig til et >fiskemenne_
ske" og studerede havdyrene ved at leve
blandt dem. 1g50 fik hans filrn ,Eventyr i Det
Røde Hav" 1. pris ved festivalen i Veneåig Oer_
efter blev filmen vist i hele verden og 

"vakte

b.egejstring overalt. For de penge, HaÅ Hass
derved tjente, erhvervede nån sig skonnerten,,'Xarifa", udstyrede den som et moderne forsk_
ningsskib og.foretog sammen med en gruppe
fremtrædende videnskabsmænd et<spLOitio_
ner til alle dele af verden. Han har foitalt om
sine oplevelser i flere film og i 9 bøger, hvis in_
teressanteste dele han netop har såmmenfat_
tet i en ny bog, >l ukendte dybder".
Efter disse resultater vendfe Hans Hass sig
mod nye forskningsområder: udviklingen i ha_
vet, menneskets udfoldelsesmuligheåer her,
en analyse af vores egen adfærd og af finans_
verdenens og staternes økonomiske interes_
ser. Men Hans Hass svigter ikke havet; han er
52 ,år i $qS, men dykker stadig ivrigt - og med
forkærlighed i hajfyldte farvåndel Trod-s aile
sine teoretiske og filosofiske arbejder er Hans
Hass stadig ung, og ved sin umid-delbare for_
tællerglæde er han bedre end de fleste egnet
til at oplyse ungdommen om udviklingen iriden
for dykningen og undervandsforsknirigens om_
råder.
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Et nyt element skal erobres

Vi mennesker har skaffet os stor indflydelse
på jorden, planter og dyr må underordne sig
os, og alligevel har vi egenilig kun erobret og
udforsket en tredjedet af jordkloden: landom_
råderne, hvorimod havene i lange tider har
været ukendte. Når vi står ved havets bred og
ser mod horisonten, kan vi vanskeligt gøre os
!.ogen forestilling om dets vide udstråkning.
Hvis man foretog det tankeeksperiment at kas_
te alle landområder iverdenshavene, ville disse
kun blive 2.4OO m dybe i stedet for som nu gen_
nemsnitlig 4.000 m, så vældige er oceane-rn".
Af den grund har man også kaldt jordkloden
for "vandkloden"; dens vandrigdom er nemlig
enorm. Men hvordan ser der nu ud i disse umål
delige have?
Lad os, før vi beskæftiger os med dette, tage
et andet spørgsmål op. Hvem tænker på, at
havet er vores oprindelige hjem? Eller rettere
sagt alle levende væseners hjem og dermed
også vores. Naturligvis er det efterhånden tem_
melig længe siden, vores "forfædre* forlod
havene og vovede sig op på den tørre og den_
gang endnu helt ubevoksede landjord. I dag

ved vi omtrent, hvornår det skete: for ca. S5O
millioner år siden. Dette resultat er man kom_
met til ved hjælp af fortidsfund, hvis alder man
har kunnet bestemme.
For omkring to milliarder år siden opstod de
første levende væsener i havet. De var ganske
små og endnu meget primitive. De forrierede
sig, ændrede og udviklede sig - det var en hel
lavine, som kom i skred. Nogle var i stand til
at udnytte solstrålernes energi, nemlig havets
planter; andre gjorde rov til deres Jpeciale,
bl.a. fisk, frebs, søstjerner og bløddyr. I kampen
mellem alle disse organismer var det de bedst
egnede og stærkeste, som klarede sig. Det
var dem, der senere som pionerer voveåe sig
op på den indtil da øde landjord, hvor der end_
nu ikke befandt sig nogen levende væsener.
Alle landplanter stammer fra algerne. på det
tørre land blev krebs til edderkofper og andre
insekter, af fisk btev der paddei,'øgterl patte_
dyr og fugte. Når vi i Zootogisk Håve ser på
tigre, skildpadder, ørne, krokodiller osv., ved
vi, at deres forfædre kom fra havet. Men vi
hører også selv med i dette store fællesskab,
det kan der ikke være nogen tvivl om. Vores
forfædre fra et par millioner år tilbage levede
endnu.næsten som dyr; men mennes[ene gen_
nemgik en særlig omfattende udvikling. Vi-be_
tragter derfor jordkloden som vores 

-person_

lige ejendom og mener, at vi har ret til at lave
om på den, så den bedre opfylder vores mange
forskellige interesser og øn!ker. Og nu er vi
nået til det punkt, hvor vores erobri-ngslyst er
rettet mod havene.
Denne udvikling har jeg selv bidraget til. Jeg
var 18 år gammel - og det er nu 35 år siden.
Jeg var student, boede i Wien, min far var

Dyndspringeren er en fisk, der jager efter byue på advokat, og jeg skulle også studere jura. Jeg
det tørre.ior 3s0 mittt. ir siaen trænste fisk på tig- var sportsinteresseret og i god form, derfoi
nende måde op på tand. Deres rinnår øtev iit øå. fik jeg flere udmærkelser iskolen. Jeg adskilteGæller blev til lunger. Herfra stammer atte tani- mig kun fra mine kammerater våå'at værehvirvet-dvr' optaget af ting, som ikke interesserede demy:::3:i" vender titbage til havet Med tekniske hiælpemidler trænger det ned tit det oprindetige hjem f or aile tevende >
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så meget. Jeg syntes om
at gå mine egne veje
og følge mit eget hoved.
På en sommerferie i

Frankrig sad jeg en dag
på et isoleret klippefrem-
spring og iagttog en
mand, der svømmede
omkring i vandet med
noget, der lignede en
lang stok, og engang i-
mellem dykkede ned.
Jeg lærte ham at kende,
han hed Guy Gilpatric og
var en amerikansk jour-
nalist. Ved Stitlehavet
havde han set den ind-
fødte befolkning fange
fisk under vandet ved
hjælp af spyd. Det havde
imponeret ham, og det
var det samme, han nu
selv gjorde her som
sport. Jeg blev en af
hans første elever og
fangede snart min første
fisk. Men jeg nøjedes ik-
ke med det. Jeg så de in-
teressante muligheder,
som åbnede sig; hvis
man selv kunne svømme
som en fisk, ville man
kunne tage del i fælles-
skabet nede i vandet.
Når jeg sneg mig ind på
en fisk, kunne jeg stude-
re dens reaktioner, dens
egenart og dens intelli-
gens. lndtil da havde jeg
ikke brudt mig særlig
meget om naturviden-
skabelige fag, men nu

står man ved sttandbredden, ser man en funktende ftade. verden nedenunder
er kun lidt kendt - naturen er endnu uberørt.

blev min interesse vakt. Desuden blev jeg gre- forsker William Beebes bøger fængslede migbet af iver efter at måle mig med oisse væ- og rettede min opmærksomhed mod de tro-sener og at erobre deres verden. piske have, mod den fantastiske verden i ko-Hjemme i wien konstruerede jeg et under- ialrevene, der-voksede oJ åi ovo"i. D6r varvandskamera for at kunne vise andre, hvad der også langt større fisk, som jeg kunne prøvejeg såog oplevede ivandet. Den amerikanske min d]rgtighåo-pa. Jeg iikiåt'iiogi" venner,
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som næste sommer fulgte med til Dalmatien,
hvor det lykkedes os at tage de første under-
vandsfotos. Og allerede det følgende år tog
tre af os til Det Caribiske Hav. I hele otte
måneder boede vi på de hollandske øer Cura-
cao og Bonaire (ud for Venezuelas kyst), gen-
nemstrejfede som fisk koralrevene, lærte de
frygtede hajer at kende, jagede, fotograferede
og oplevede utrolige eventyr. Som de første
mennesker udforskede vi her et på den tid
fuldstændig uberørt område.
Jeg opgav snart mine juridiske studier til for-
del for naturvidenskaben. Jeg lod fremstille et
åndedrætsudstyr, der var egnet for en svØm-
mer og prøvede det1942 i havet ud for Græ-
kenland. Mit store mål var at udruste et hav-
undersøgelsesskib, hvorfra forskere fra for-
skellige fagområder kunne dykke ned til hav-
bunden og der - som fisk blandt fisk - foretage
deres undersøgelser. Det blev ikke let at rea-
lisere, men i 1952 nåede vi omsider målet. På
en moderne udrustet tremastet skonnert, "Xa-
rifa", stak vi til søs med 22 mands besætning
og videnskabsmænd, kursen var rettet mod
Galapagosøerne i Stillehavet. Andre ekspedi-
tioner førte os bl.a. til Det lndiske Ocean.
Fra Frankrig begyndte Cousteau med lignende
projekter på forskningsskibet "Calypso". Alle
vegne vandt den nye dykkemetode nu tilhæn-
gere, og der opstod en hel industri til frem-
stilling af undervandsudstyr. I dag findes der
allerede millioner af mennesker, som for deres
fornøjelses skyld eller som erhverv dykker ud
for næsten alle kyster. Det højest udviklede
væsen, som lever på landjorden, vender altså
tilbage til havet igen. Om denne udvikling -
og om vores egne oplevelser - vil jeg fortælle
i de følgende kapitler, som også vil vise et
udvalg af de mest interessante undervands-
fotos, der er blevet optaget.

Pindsvinefisken pumper sig op i faresituationer -
dens pigge beskytter den mod alle angribere.
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Det første skridt mod fiskemennesket

Mennesket er ikke det
første væsen fra landjor-
den, som vover sig ud i

vandet igen. Inden for
næsten alle store dyre-
grupper, der udviklede
sig på landjorden, har
der været outsidere,
som igen tilpassede sig
livet i vandet. Blandt fug-
lene er der pingvinen,
blandt pattedyrene sæ-
len og hvalen. Men alle
disse outsidere havde
det problem, at deres
forfædres organer for-
længst var degenerere-
de, og at f.eks. deres lun-
ger ikke duede under
vandet.
Vi mennesker kan selv De første. fiskemennesker var indfødte, Med vandtætte briiler og flskespyd somefter lang træning højst eneste hiælpemidler, iager de efter bytte.

opholde os 3-4 minutter under vandet, og det selig for vores øjne og mister meget af siner ikke meget. Ailigevet er et minuts dytining unYåge-. U;;; os rager der ktippebtokke fremtrods alt så rang tid, at man. kan nå at optevå t" i,"r"oå", 
-bevokset 

med grønne og brun_en mængde' Netop i nærheden af strandbred- rige aiger, åf ino imetter 
"i åu,. nogte tyseden' i en dybde af 1o-20 meter, er der meget såndttaier. Ait omt<ring os er indhyllet i et blåtinteressant at se på, og i de tropiske have halvlys - ;o'iængere nede havbunden er, jovokser koralrevene op til overfladen, så at mørkere er den blå farve.man på ganske lavt vand kan få øie på en utro- poroavsei såi run på sin egen hånd. så storlig mængde fantastiske ting. Vi'dykker altså rråi 0""åråiiig t* set ud, det er næsten enned' åbner øjnene"' og ser alting utydeligt. nå.*; nåni. og"a dette skyldes lysstråter-Når man åbner øjnene under vanoåt, kån m.an nes særlige brydning i vandet. Gennem bril-nok se, men ikke skarpt. Hvorfor? Det skytdes i";;"-;; å[irlg større og nærmere ud, end detøjeæblets runding. LVsels stråler brydes 

"nder_ ur. pa-1ni* ir-rrt" undervandsjagter oplevedeledes ivandet end iluften, og vores øjne.er jeg mange bitre skuffelser. Nede ivandet såskabt til et liv iluften. Denne skavank kan dog 'o,i tiit, ;åg-nauoe truffet, vældigt store ud,let afhjælpes ved, at man køber et par speciellå r"n Ju iLg"tifo"m op på tand, oikrumpede*briller' Når vi tager dem på, ser'vi piudselig oe oetvååTigi 
'ino. 

Når dykkere fortæiler omhelt tydeligt under vandet.
Vi svømmer langs en kyst og ser ned idybet; etstytke'få-HvaOentendetnuersportsfisker_det er en oplevelse, man aldrig vil glemme. løgnå elrer ikke, så narres ens syn under van-Den mørke uhyggelige afgrund å-nner iig ptud- J"i, ;s ;i" ån""u"t dykker kan stadig rage fejr.
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At vores føddcr ikxe cr salriig cgrrecle iii ai
cirive os i'rcrnacl i vanCet, veci cnhr.rcr", c.ici" bai-e
en gang har hafi svømrneir.rclcjci- r-:l,r; dc sattiet-
farten betydciigi i vcjrcr;. uncici'dyi<:.lingc:. er cic
rncget vigtlgc - il<iie bloi iii at iicl.ii-nr frcrnatj
rncd --soil f . c[<s. nar. inan f ilrncr uncicr vaircic..-
rnen de hjaelocr ogsa ile d tii ai holcic i:aiai:cci.t.
! begyncielse n llrLtgie vi cn 3 r:reicr lang irarpun
og forsøgle med den at kornrnc cic stiy fisk
pa skucihold, det var ii<kc lci! Vi siulcicreoc og-
sa de forskellige fisl<earters iypiske traci<, va-
ncr og reaktioner. l:orst nar vi var "r;ansl<e nær
pa ciern, lykkedes ciet os at gennembore dcm
mcd et lynhurtigt stød. Nogie, navnlig de store
kora!barscr flygiede ind i klipoehuler eller skjul-
ie sig under klippestykker, og dei var tit svært
ai fa dem til at komme frem iqen

I :'nods.etning til lystfiskerne viste vi os altid
for frskcne; hos cts havde de en fair chance for
at siiope væk. Sådan er det desværre ikke
mcre. Denne form for fisi<efangsi bliver stadig
mere popula:r blandt de unge, og man frem-
siilier staoig becJre undervancisvaben, sadan
at rnan f.cks. nrekanisk kan skyde en pil flere
metci' bor.r. Saiecies får {iskene ikke en chance,
og rcsultaiet cr, at flskcne uciryddes.
Den, dcr i ciag dyklier ved Middelhavets ky-
sier, i<an ikkc gørc sig irogen forestiliing om,
hvor rnanEe fisk her van for blot 25 ar siden.
Ogsa nogle ai clc,' lronist<c l<ysier er ailerede
,, skutlt iornrnc.,, i. e i<s. dcrn u:d for øerne Jamai-
ca og 'lahiii Men i-nan kan l[<i<e ucleiukkende
I aeg ge a rrsvar<;t oai u n cie rvanosji;: g ernc. -l-rods

forbud anvelrdcr cien ir;kaic befolltnlng rnange

q

.;'i;;:'';s

i,. 'ii{ru

Itskcmcrinoskct b!andt f/.sl(crrc abcllb.)rcr cn ny t,crdcn fulcl .1f Lrnd.rc Pa sirt gtidaf tugt ria(l gcnnait lJa,/.ts
dyb mccicr dyl(.ka'cn /lundrcdvls af flsk.

Jft
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steder dynamit, og her-
ved går også fiskeynge-
len til grunde. Men ho-
vedskylden har de mo-
derne u ndervandsvåben,
som efter min mening
burde forbydes totalt.
Til gengætd vitjeg anbe-
fale alle sportsdykkere
at jage med kameraet.
Qet er ganske vist bety-
deligt sværere, men nei-
op dette virker anspo_
rende. Nøjagtigt som
med harpunen må man
også først studere fiske-
ne med kameraet og i-
agttage og udforske ået
karakteristiske hos dem
for omsider at komme på
"skudvidde< af dem.
Men det er ikke alt; man
skalogså betjene kame-
raet rigtigt og optage bil-
ledet sådan, at det til-
fredsstiller vores æste-
tiske sans og kunstne-
riske smag.

Den skønneste oplevelse for.enhver dykker er at indfange fisk med kamercet.
iz::å:;,å'" åz,skønhed, 

der får eei ii;;;;;; Jåi,"",,''", udbyttet,i JÅ"" 
"riå



Fiskemennesket får en kunstig lunge

Det, at vi stadig skulle holde vejrei og den
begrænsede dybde, vi kunne dykke på, fik os
snart til at drømme om, hvor rart det ville være,
hvis man kunne gøre det overflødigt at skulle
op og snappe efier vejret. Jeg valgte et red-
ningsudstyr, der allerede blev anvendt i u-bå-
dene og fik det ændret til vores formål; vi var
de første, som brugte den slags under vores
forsknings- og fllmarbejde.
Min store dag kom den 12. luli 1942, da jeg i

Euboa-kanalen ved den græske ø Ari Ronisi
blev til et fuldkomment fiskemenneske. Jeg
var den første, der prøvede det nye udstyr,
mine kammerater måtte blive oppe ved over-
fladen, mens jeg i herlig glideflugt svævede
nedad mod en klippefuld havbund. Om afte-
nen skrev jeg i min dagbog:
"Det hele gik som smurt. Fornemmelsen af at
være befriet fra åndenød er simpelthen over-
vældende. Man svæver lige så roligt og upå-
virket som en fugl. Jeg
lukker luft ud, bliver tun-
gere, glider nedad. Jeg
trykker på knappen på
iltflasken og bliver let-
tere og flyver opad. I dag
blev et amfibisk væsen
til, hvis lige havet endnu
aldrig har set".
Denne første dykkertur
fyldte mig med glæde.
På havbunden i cirka 15
meters dybde lagde jeg
mig mageligt på ryggen
og så op i bølgehimlen,
hvor imod silhouetterne
af mine svømmende
kammerater aftegnede
sig. Jeg hørte ikke mere
til blandt dem. Fiskene
kom nærmere og betrag-
tede mig, det var hos
dem, jeg nu hørte til. Med

piskende slag af svømmefødderne for jeg hen
over bunden, svØmmede gennem en hule,
slog en koldbøtte og stod på hovedet. Så
svømmede jeg til et klippefremspring længere
nede, undersøgte nogle huler, betragtede
med største sindsro en havabars, der så lige
så nysgerrigt på mig som jeg på den. Efter
deite møde lovede jeg mig selv aldrig at jage
fiskene, når' jeg havde dykkerudstyr på. Se-
nere har jeg somme tider brudt dette løfte,
når vi absolut måtte have fisk i gryden, men
det skete alligevel altid med dårlig samvittig-
hed. På grund af mit dykkerudstyr var fiskene
næsten hjælpeløst udleveret til mig, også
selv om jeg kun brugte en lille harpun. På
denne første, historiske dykkertur havde jeg
en fornemmelse af, at mit liv nu havde fået
et bestemt må|. Udrustet med denne kunstige
lunge ville jeg udforske de tropiske koralhaves
fortryllede verden.

Hans og Lotte Hass har som de første flskemennesker taget fotos med op fra
deres dykkerudtlugter. Disse fotos går som sensationer over hele verden.
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Nogle dage senere havde vi allerede tre kun_
stige lunger til, og nu tumlede en lille if of. tirf."_
mennesker sig i Det Ægæiske Hav. Vi fiimeOe
hajer, kæmperokker og tunfisk, dykkede nedtil"skibsvrag og udforskeoe også åiong Jrr'nu-trådte grotter. Det har jeg toriait ,åtr.'rriåi orni min bog "Mennesker og ha;er*. f" så;s, O"jeg 

.dykkede for dybt, håvdoi i"g ;*1-Ål.t"t
rver. uom det senere viste sig, er det farligtat dykke dybere end 20 metå'r meJ r."n itt.Det følgende år prøvede .tucques_iuå, Cårr_
teau et apparat med komprimeret tutt; OLt vlstesig at være sikrere og tiilod ogsa åikning"pa
langt større dybder. Denne "nquatunSå* eioO_
re.de snart markedet, og også vi Oååte jen
pa vores nye ekspeditioner.
Hvordan lærer man nu at dvkke med cJette rrct_

.:ly^l llygrgun foresår det, og hvad føter manvcu uer. Lao os srge, at du beder mig om atKomme med på en dykkertur, så du kån lærekunsten af mtg. Jeg siger ju ås nåo ,f.åi 0"r.
så?
Allerførst må man være så fortrolig med ud_styret, at man ikke mere betragtei å"t-rornnoget, der er adskilt.fra kroppenl Der er gan_
ske vist tale om en livløs geåstanå,-mln'ved
at hjælpe os til at ånde, btiver Oen ii'l åt utrtr"
organ, til en udvidelse af vores krop. Den, dertænker, at et dykkerudstyr Our" 

"inog"J,'rornman efter brugen smider hen i et frjørn1, btiveraldrig nogen rigtig dykker og kan ån O-åJ'fiO"ynketigt skibbrud. Man må iktL ntot xeÅToyt_
kerudstyret i hver detalje, ,rn ,a os.å'b"_
handte og vedtigehotde ået rn"0 årnf,r]"-
Efter at du er btevet fortrotig måJ åå ietnisr<e
enkettheder, spænder du t utif taskån pa ivås"",
:j,Il::llg3ndingsstangen i munden, J,d;åi opTor venttten og sidder roligt i båden og ånderregelmaessigt. Den første opniOsetse ståf ov"r_stås, det skat være en setvfølge 

-råi-åig 
atånde gennem slangen.

Båden ligger for anker i en beskyttet bugt, derer seks meter ned til bunden nei. et tåu]huor_
tit der er bundet noset tungt, nængEi iå båo"ntooret ned i vandet. Du lader dig glide ud overkanten af båden og hotder Jis i;t iiouet
Dit hoved er lige under vandets overflade, gen_nem brillerne ser du under vand"i oå0"n,skrog og skråt nedad navOunOen.Gg?veO
s,iden af dig og hotder mig fast tii 6åå"-n Sadan btiver vi hængende 

"t-pu, 
minuttåi"inotir

9i.l"i "-lfet dis tit at ånde ,no"iuå"i"i, ,agrver Jeg dig tegn til langsomt at klatre læn_gere ned ad rebet. Hvis du mærker, åt'O"ttrykker i ørerne, skal du Oare synt<e, så'fJsvin_
der det igen. på denne måoe når;;;;u;i;"n_
den. Der sætter vi os ned og titkei ;'råtigtom. Du skal vænne dig til då ny" orn.qiu"lr"r.
o.g hett glemme, at du har dykkeruJ;ty;'på.
Hvis du finder dig godt tirpas, giuei d;å'is ettegn, så vi kan svømme tidi i trJos og beiia.gteforskellige ting.

l|ryIf" med tufrapparat er i og for sis yderst
srmpetr, men det er meget vigtigt, at åån lidtefter lidt skaffer sig den nødveind-ige sif.X"if.,uO

."".d.

Opdagelsen af dybets hemmelighedsfulde verden

?:,2!|0", 
Hvad vit dykkersken ø,iri"-.i pi iiÅ'å



og ikke straks den første gang svømmer ned
mod dybet som en gal. En dykker må være
rolig og behersket. I de sidste tyve år er der
sket et betænkeligt antal ulykker, hvis årsag
naesten aldrig skyldtes udstyret, men menne-
sket. Frem for alt må man lade være med at
optræde dumdristigt og overvurdere sig selv.
Dybet lokker, men vent hellere, gør holdt un-
dervejs, hvor der er fladt vand. Vov dig kun
videre stykke for stykke - og altid kun i føl-
geskab med en anden dykker. Glem aldrig, at
du trods alt kun er et væsen fra landjorden,
som besøger en helt fremmed verden. Hvis
du ikke vil følge disse regler, så lad os ven-
ligt give hinanden hånden til farvel, for dig vil
jeg aldrig mere dykke sammen med...
Den dykker, der har et godt udstyr, oplever
ting, som man ikke engang kan videregive til
andre på film. Den stærkeste følelse er vel
oplevelsen af vægtløsheden, den ubesværede
bevægelse i den tredje dimension. Dette mær-
ker man aldrig tydeligere, end når man dykker
ned iil et sunket skib. Man kredser omkring
de skråtstillede master - akkurat ligesom fug-
lene engang kredsede om dem oppe i luften'
Så går det i glideflugt ned til den gamle kom-
mandobro og derfra ind i skibet.
Når man befinder sig i 40 meters dybde bliver
også komprimeret luft farlig. Hvis man bliver
ved med at dykke, bliver man overfaldet af den
såkaldte "dybderus"' man tænker hele tiden:

"Hvorfor ikke dykke lidt dybere - og lidt dy-
bere?" Sådan gik det Maurice Fargue, da han
ville sætte dybderekord. Han biev ved med at
svØmme nedad langs en line og satte tegn på
små tavier, der var fastgjort i voksende dybde.
Det sidste tegn satte han i 120 meters dybde.
Han var død, da man fik ham oP igen.

"Dybderusen" er så farlig, fordi den luller en
ind i en følelse af sikkerhed. Da jeg foretog
nogle undersøgelser i 80 meters dybde i Det
lndiske Ocean, havde jeg en aluminiumsplade
fastgjort til håndleddet. På den gjorde jeg no-
tater, og der siod også, hvad jeg skulle gøre;
det sidste punkt på min liste lød: "Svøm op
igen". Det lyder måske latterligt, men når man
trænger ind i havets verden og bliver til et
Jiskemenneske, vurderer man mange ting an-

under vandet er det kun muligt at gøre sig forståelig
ved et noje tastlagt tegnsqrog.

derledes end ellers, og noget af det, som
oppe på landjorden virker latterligt, bliver til
dødelig alvor.
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Endnu længere ned i de
umådelige dyb

_L:9 
o. vende tilbage tilspørgsmålet igen: Hvor_ctan ser der ud i oceanerne, i Oisse Jråo"f ig"vandområder, som dækker' ouur"ån tlåå;"0"raf vores ptanet? også nei nair"uniur'r,åir,rn_

ket føtere ud, dets'i ror- uiin.iirÅ"Ååi 
",,",som tydbølger, der otev senåin"å"ijviu, 

"gu:ldl" titbase med optysning"i, dåri,,Jj ,uruat tade sig sænke n"o i-oyttåir.jJr,r,år. "'
Ethvert aflas viser os, at de store have: Aflan_te r h a v et, S t i I I e h av et 

9 
S^ ? 9 

t r n O i s kL Ol e"a,i n u n _nemsnitig er cirka +.boo metår ovn"lij", ur.ikke så forfærdetio r-ngu .ijå","åi"Å# ,r"ede, der kun fandås ovno oåinåou, 'eri'srags
endetøs ftad ørken. senere ;;; ,;;;r;nå,.urvist, at dette overh
stprste oJåi;Gå;' ;;""""H I H"fi å'r:;,ff:på landjorden, men dybt nede i havet: det erDen Midtatantiske nvs o"n risååi';:r",Afrika os Amerika, beÅtiriver en ;å;'rlio"rr"tkurve og er hete 18.000 r<m rång.'Ue"nåi'est"toppe i denne bierokæde ,ås"i'il";å.'7'.ooo
og 3.000 meter oo"fra^havb*0"",-#, ligur.aIIiseveI mere end 1.0oo meiei r;;;;;;;dåt,"r_ftaden Kun nogte få når 

"pl 
j"så.;;i,;"",

de.fremtræder som øer _ t'."Lr. Å"oår,rl-",'nui.højeste top, pico Atto,,rager 9.000 meteii ve;_ret regnet fra havbunden.
Kontinenternes skrænter er stejle og fulde afdytc klø-fter,. de_r sår todret .åoåJJg" fi;; ",::,1:::?::tadis ikke har kunnei r.,ir.rur.å'Li

Fridykker med snorkel kan na.30 m ned i dybet, dvkkermed udstyr omkring 100 mzoo,"aånåÅ'iå;;i;;;;i;:.n,iJiX,::T:Xilli"r,:,å:L;t
kerskibet AtWtt tit ielOO ,,;t,1;;,;1r;;:;L;;,1;;;#,iLgylxfl .",:"#,r:;;i:;::
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geledes undrer Åan s,g over undersøiske vul_kaner, der i stedet for-at danne å" iii.pior"tkegle foroven ender i en bred flade _ en flade,der.ligger .1.000 meter unCe, vanOet. ;';;;;""er de opstået?
Under istiden voksede der en vældig iskappefrem omkrins de to porer; nervåJ i.å)åotder meget vand fra i,uu"Å., åå";";;;å;;",
overf tader san k derfor. o"n gun g-oL";å;;å.råderne eroderet, men irørs;niri" tåråni,"



ger sank havene højst 60-100 meter og ikke
1.000 meter.
Der går vældige strømme gennem oceanerne;
nogle af dem løber flere hundrede meter un-
der overfladen, så man ikke mærker noget til
dem foroven. Ferskvand er lettere end salt-
vand, derfor flyder fastlandenes store floder,
f.eks. Amazonfloden, flere mil videre ud over
havoverfladen. Fra polerne, hvor vandet under
isen er særlig koldt, løber strømmene mod
ækvator. Dette medf ører, at der selv i stor
dybde er ilt nok til, at dyr kan leve der. Det
samme gælder de dybe grave, som strækker
sig igennem havbundene, især langs Filipiner-
dybet og Marianerdybet. Der har man målt de
største havdybder: knap 11.000 meter.
Den amerikanske forsker William Beebe var
den første, der som en edderkop i en lang
tråd lod sig sænke ned i disse afgrunde. Tråden
var et 1.000 meter langt stålkabel, og selv sad
han inde i en stålkugle, der var konstrueret
sådan, at den kunne modstå det enorme vand-
tryk i 1.000 meters dybde. Gennem et 8 cm
tykt vindue af kvarts spejdede han ud i mør-
ket. I 200 meters dybde blev der helt mørkt,
og Beebe tændte de to
projektører, der sad på
hver sin side af vinduet.
Under nedstigningen i-
agttog han langt flere
dyr, end man havde ven-
tet at finde så langt nede
i det åbne hav. I 232 me-
ters dybde så han rør-
gopler og en herlig flok
salper; i 256 meters dyb-
de kikkede en 13 cm lang
glasål ind ad vinduet til
ham. På vejen ned til 500
meters dybde fulgte så
mange forskellige slags
fisk med farvede lysor-
ganer, en øregople og
talrige pilorme. I 512 me-
ters dybde ramtes ruden
af nogle rejer, der ud-
sendte lysskyer. Dette
var Beebes hidtil vigtlg-

ste opdagelse. Ligesom blæksprutter udspyr

"blæk" for at skjule sig, udsender disse svØm-
mende rejer lysskyer for at blænde en for-
følger. Så fik han øje på en fisk med lysende
tænder. I 580 meters dybde blev der "for-
bistret koldt" inde i kuglen. I 637 meters dybde
så han >>spøgelsesagtige væsener, der for om-
kring overalt som meteorer", 670 meter nede
noterer han: oJeg har endnu aldrig set et sted,
hvor der var så mørkt". Senere viste der sig
en 6 meter lang fisk eller hval uden for vinduet
samt ribbegopler og rørgopler, talrige lygtefisk
og en fisk med stilkeøjne. Tilsidst, i 923 meters
dybde, så Beebe >noget langt spidst noget...
Det mirrdede om en salpe med et stort hoved".
Denne form for dykning blev vanskeliggjort ved
stålkablets enorme vægt. Den schweiziske
stratosfæreforsker, Auguste Piccard, som med
sin ballon havde sat højderekord med 16.940
meter, fandt frem til en anden løsning. Lige-
som en ballon kunne en dybhavsgondol jo og-
så holdes oppe af et flydelegeme, dermed
blev kablet overflødigt. Men flydelegemet måt-
te være lettere end vand! Som indhold i sin

"ballon. valgte han derfor let benzin, og ved

Den amerikanske forsknings-undervandsbåd "Deep Star 4000" trænger ned i
de store områder i det ukendte dyb for at udforske det.
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tlJ?rf ,l1ri.r".:i iiteFl;f .:: f. ! 4

?] jrig?lu_sig for bailast, kunne man stige opadrgen. I 1953 tykkedes oet virtetig pi""""rå"på 0""ne måde at nå ned i en oybJe"påt.jiår#u,",
Med en forbedret mooåt naåJJ |å"n" ""rn,
j,i:!::r, det dybeste steo i verdånsÅJve"t, va_rranerdybet på 10.g16 meter.rra vrnduet ser han og hans ledsager en 30cm tang søtunqe oq. en rirre åJ-[å"os"åamthutter i dyndet,-somivo". på, Jåår"JÅa. n",
|lndes dyr. Et historisk øjebtikt fr"rå"uå r,ur.mennesket nået det fti.or",J"-,iff j;:,;:",i:5'j?;l,li.iili?"xl;:l
opstået i havet, først i ruuuånoJo"å irnlio"r.
11,*9:_l:ft:' at spredes i o" .LÅie1;,o1",.Damrrdrg trængte havdyr ir"rn på'å"i'iårr"
l_1nd.og erobrede det r mangfotdige skikkelser.tt af disse - mennes,ket _ i;st;;å'å.iiå 

",udvide sine muliqhedmidler. _ rer ved tekniske hjælpe_

tidige blot trak nå skulderen og lo ad dem.Den franske forfatter Jules Vernå forestittede
ils:,19r_*nkte. og drømr" 

"rr"r"i" råi'åver rooar srden om det fartøj, vi karoer en'ilåi. U"nforudså også, at mennesket vttle iiyvå irlnan"n, os. i-sin bog ,En verdenror.";[nå underhavet" fortatte han om 
"t 

oårv. jårri,gi."rri,vr",.pr j virketighede_n itte var--noååi"rnur",>FØrst ved Austratiens kyst, o"rpå"iåo.rrritfra dette sted, i Stittehavet, årr"ij"iå"poug"taf to forsketrise skibe. I tØ;;i åi'r,ir',y5 oun"
l,1r_ 

d"t tit bagelast d"nn"_ u*r j,gå".rån, 
nn,Man anstog dets tængde tir roo ååtår.-^En korvet btiver sendi ui 

"t"-ol 
å,i't""not nuu_forsker tager det i ekspediiio;n],iriå;,åå, 

"u_Igl ftg'." måneder, rri_'.nån1Å;ij;;';,;;r",
:,T:?j"ft med uhyret, D"t "iJ;;;,3[" nrr,_
?ln9rr der får øje på der ved m;;kei;;;;brudet stykke ud for Jaoans kyst. i ;";;; åi.tunofra skibet er havei optyst-""oåiå'!l,"stort,
lansgtrakt tegeme svæver iuroi svnjrgj'*0"r.overfladen d6r...
H,erpå føIger en eventyrlig jagt _ hvorunderuhyret snart forvandtes tit ;#;L"r.';åiål"uren kaster sin haroun... d"r. ;;;;;;'ri|",,,.nklang, som om den var stødt mod jern. Skibet
ll"g y,"o et kraftist.rug u*ri"i;;';;:;"n,og torskeren, hans ti
s å, i nå";tt' 3 ;;?i"Ji:i Tå% iå'$3"J3i få11_melighedsfulde "dvrn hvis hud de nu kan se
le_står a.f ståtptade-, en rugu åri"", aåiåf,å,,"mennesker kravler uo og itæber-0" ,ti"nirro_
::,:9:"f9, i den vætdise riop.'our]åiJl o"oens mærketige ejer at tenOe,-t<ap-t;;;N;r"bom hans gæster oq fanger nfivJr'ie uiånu,tit e_n, uatmi ndelis evåntyrris ru;;å-i Å"u"iJ'"ugrunde...<
Der er ikke gået mere, end 100 år, men ingentænker mere på at le ad nr.lure's i"rn"i'l,Oror_strende fantasi". Hans opdigt"o" ,ioiå ,,Ifao,
"Nautitus" var g4 meter tang"o;;;;;;; åråo _de amerikanske atom_u_både er 110 meter lan_ge og 9 meter brede I 1958 rvtt"oå.'å1.i"" 

",disse både at otrænoe i,;;:',.:^;:.:^1::t "t .

oærte b Jr;;,i; ;,..% :?#; i il: l:ff J:_
:*," _: gåd9n sis isen-ne;;;il'il""bålJr"o,
melem havbunden o^s- o,qt ,"t"rtvtl<"e irr"gog nåede således under polen. En anden atom_

Forskeren var trænqt ned ide mørkeafgrundei en dykkerrugre, d:f rrans-i;i";iååil:, 
"shan fortsatte tænsere nqg-i en "åuOnåilnon_

9.?r:. 
r9"1 noset besv.ærrigt [åtei,fi"i"i1,,",

lff i;å,*l;]:^ å1iå | "ual mu n ii r.ii*r'r" 
r i g

v is t o åv æ J å i J o åo 
"i',i"dd1jåi 

;H"lå r;H:i
lid-t_til siden. på srund åf rrvo"rbs";"i;,å;å;r"
,:ylr"t:" kunne "oybhavsså;ili;;:-å;,b"_væse sis med en hasrisheå 

"ir,e [r'iii;"".Det er ikke så siætden-t .k"t ul;;;i"r,o"n"vede mennesker har forudset opfindelser, læn_ge før de blev reatiseret, ,"J;;;;r;';;r_
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u-baci gennernførie iinap to ar senerc cn rejso
iie;e vercien rundt under r.,andet - a!isa uden
e.i i;a op til overfladen cir encstc cjatig - pa
83 dage og 10 tirner. iules Vernc hai' cEsa
besi<revet "Jorden rundt i 80 dagc,,... og oES.r
ciengang lo man. I dag er cn sacian rclsc aiie-
recle gcnneinført u nclei" vande'Ll
i-lvor ciybt kan disse u-bade ciyl<xc : rlaE? Dot
er en sirengt bevaret hemmeiigiteo. Dci cjr.c-

jer sig; crn kr!gsskibc, derfor hemmeiighoides
dcres konsirul<tion. V! vcd kun, at et af disse
"iioocrnc uciruslccie sl<ibc i 1963 kcm for langt
:red og blev iirusi a{ iryfiksi i dyber. lvlen hvenr
vcd -. raisl(c '{umier en forbeciret udgave af
,,Nauiiit.'s., sig alrei'cdc nu i cie samrne dybcier,
son: ?icca.ros !iiodscdc i3aihyscapi"i (sacian
ireo .rals "r,iVblla,",sEonool")'yar den iørsic,
dcr na;ccie.

For ari a//IJ.risa siq .r!
ilsl<c-':rircr u tiv i l|l ct :: i g

for;kalligc livsiarnc:r I h..ivct, Ilar dc ba::ytidtrliglte
.-' i..l(., .l.r)ric tLtd!.fisl<

2.1
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Hans Hass' vigtige opdagelse: Når man ikke viser nogenangst for hajen, men svømmer hen imod den, gribei dentil flugt.
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De frygtede hajer

Jeg må vel hellere først forklare, hvorfor jeg
i så høj grad var interesseret i hajer på alle
mine dykkerture, og hvorfor 1eg måO forkær_
lighed dykkede på steder, hvor vi kunne vente
at støde på hajer. Når den lokale befolkning
sagde: >På dette sted må De endelig ikke gå
i vandet, der bliver De straks ædt op med hud
og hår!" så plejede jeg at svare: "blimrende,
fanSg tak for oplysningen" og gik så netop
i u3n.99t der. Eventyrtyst, dumdristigheO, pra_
leri, tåbelighed? Jeg må indrømme, at even_
tyrlysten spillede ind. Men jeg søgte en ganske
særlig oplevelse. Fra mit førstå mød6 med
hajerne fængslede de mig, jeg syntes om dem,
de forekom mig sympatiske. Jeg beundrede
deres fuldkomne form, deres Åajestætiske
kraft, deres smidighed, når de svævånde nær_
mede sig for så at vende om og forsvinde igen.
Det har vakt latter, når jeg somloredragsho'lder
har sagt, at hajen er et meget interesjant dyr;
men jeg sagde kun, hvad jeg virkelig mente og
stadig, efter 35 års erfaring, mener.
Den anden grund til at jeg med forkærlighed
valgte steder, hvor hajer holdt til, var dog'gan_
ske saglig. Mit mål - som jeg fortalte orÅ i-rnin
magisterkonferens 1943 - var at udvikle en
forskningsmetode, hvorunder man kunne
svøm.me frit omkring. I praksis betød det, atjeg ville føre videnskabsmænd fra forskeliige
fagområder ned på havbunden - mænd, der
som regel er alt andet end sportstrænede!
Og det oven i købet i de berygtede tropiske
have. Hvis jeg ville sætte mit eget liv på spil,
måtte det være min sag, men hvis jeg ville
føre andre mennesker ned på bundenåt O"
tropiske have, måtte jeg først nøje vide, om det
var forsvarligt. Flest mulige møder med for_
skellige hajarter var altså ikke blot en nerve_
pirrende fornøjelse, men også en nødvendig_
hed for min plan. En tungtvejende grund var,at næsten alle, der boede ved de tropiske



haves kyster syntes at
være uenige med mig.
De badende vovede sig
kun ud i havet bag be-
skyttende jerngitre. I avi-
ser og bøger læste jeg
alle vegne om "disse u-
hyrers mordlyst". Den
amerikanske dykker J.D.
Craig skrev isin bog: "En-
hver haj angriber menne-
sker, når den er sulten,
såret eller begge dele
samtidig". Det var den
almindelige opfattelse
dengang - og er det mær-
keligt nok den dag i dag -
at der for en haj ikke f in-
des nogen større lækker-
bisken end et menneske,
og at dens tilstedeværel-
se i nærheden af en
svømmer derf or uvæger-
ligt medfører et angreb eller et dødsfald. Det
tog ikke modet fra os i 1939. Vi dykkede trods
alle advarsler i koralrevene i Det Caribiske
Hav. Det første møde med en af de større hajer
var en enestående oplevelse for mig, en over-
raskelse uden lige og retningsgivende for alt,
hvad jeg senere gjorde. Det var en haj på om-
trent 4 meters længde. Den kom hen imod mig.
Den var så smuk, at jeg kun var opfyldt af det
ene ønske at fotografere den. Med kameraet
presset mod øjet svømmede jeg hen imod den.
Den standsede op, vendte om og flygtede.
Min opførsel havde skræmt den. Dette var en
uhyre vigtig opdagelse: når man ikke viser
nogen angst for hajen, men svømmer hen imod
den, griber den til flugt. Dette fik vi bekræftet
i de følgende måneder og år gang på gang, og
i mellemtiden har tusindvis af undervandsjæ-
gere, der fulgte vores spor, gjort den samme
erfaring. Hajer er over i købet i høj grad sky;
det er temmelig svært at komme dem på nært
hold med et kamera. Problemet er altså ikke:
hvordan holder jeg hajerne borte fra mig? Hvis
man vil se dem og filme dem, lyder spØrgs-
målet: hvordan skal jeg finde dem og komme

De f/este hajarter er bange. Når man møder dem under vandet, vender de om

og flygter ligeså hurtigt, de dukkede op.

dem på nært hold? Man træffer dem oftest ved
åbningerne i koralrev, fordi der er megen føde
i det indad- og udadstrømmende vand. Kaster
man anker her og skynder sig at springe ned,
har man en chance for at se hajer. Disse dyr
opfører sig som politiet: hvis der sker noget
et eller andet sted, er de der straks. De kan
høre lyde på stor afstand.
Hvis man vil filme dem, må man være hurtig.
Hajen kommer, kredser nysgerrigt rundt en
eller to gange - og er så væk igen. Det passer
absolut ikke, at den betragter et svømmende
menneske som en uventet lækkerbisken. De
angriber af og til mennesker - dette vil jeg for-
tælle om senere - de er ikke små uskyldige
lam; men den slags angreb hører til sjælden-
hederne. Ved 200 møder med mennesker an-
griber kun cirka een haj ifølge statistikken.
Allerede i denne første tid, i sommeren 1939,
gjorde vi endnu en opdagelse. Hvis vi harpu-
nerede større fisk ved stejle klipperev, altså
i nærheden af dybt vand, for hajerne ofte løs
på os i en fantastisk fart. Også dette har tal-
rige sportsdykkere imellemtiden erfaret, og en

del er blevet bidt af hajerne. Angrebet gælder
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var vænnet til voldsom_
me lyde. Desuden findes
der hajarter, som over_
hovedet ikke reagerer.
Hvrs man har dykkerud_
styr på, kan man heller
ikke skrige så højt, som
nvts man dykker uden
udstyr, fordi mundstyk_
ket virker hindrende.
Endnu en opdagelse
glorde vi i polynesien:
også ved hjætp af btitz_
lys kan man skræmme
hajer bort. De ser åben_
bart ikke så dårligt, som
man ofte hævder.
Til de farligste hajer reg_
nes den hvide haj, tiger_

Hajer har ingen svømmeb.tære. Derfor må de fra der rorsre minut af deres 
hajen, blåhajen, håm-bevæse sis forsistist ror ikke 

"t "iix"" ,åå l! i'a'vets buna. - -' -- tiv mårhajen og torskettige
eksemplarer af slægtån

dos i disse tilfælde egentlig ikke mennesket de førstnævnte.rr4er?"*X1?3it" 
"i?,:1::

men den spræilende fisk. Fisk i tare tiåmkåtoer fordi de Iåver pa det dybe hav. Mån får demved deres sprællen svingni.nger i uunJåi,'rom lettest totket frem ved hjælp af blodet frahajer selv på lang atståc åptatiei, E' som dræbte fisk. De fteste af de hajer, som tevertilkalder dem' Fiskere i tropdein"nl ånJ"i i ttipper"uåÅ, er cirka 2-3,s meter range.også dette fænomen' Har oe få;i;; ilJx pa En tre meter iang haj er stor, en på fire ererkrogen' er det ofte kun noveoet,'oå"tiår.r.", fem meter er en sjældenhed. Når dykkere iop - kroppen er blevet bidt af af en Åirtigl deres erinoiinger fortæller noget andet, måsvømmende nai' Fol underva-ndsj*g"r" kå oet oetegnår'ror "lystdykkerhistorier*.hajer altså somme tider være iåirigå";å itk" Dg! er sånåi,'at.man atdrig bør tøte sig forfordi de vil æde dem, men foroi de"vil hå"u" t"t sikker ou"r. ior. hajer, og at man altid kan kom_i den sprællende fisk' nloo lokkeii"*iiå'år"o me ud for overraskerser. Der findes gamre er-hajer til' Hvis en undervandsj-gui når"nåsrå ter remræsteo1 oyr, 0",. oriuei 
'Ååioere 

tige-nedlagte og derfor også otøåe;de iirt Å*n_ som gamle tigre og forårsager flere dødsfaldgende ved sit bærte og,ikke passer såji ;a, i"t oi iao".'de freste urykker, som man medkan det ske' at en hal ikke oiol-tug"i;; bio futd sikkerhed har kunnet faststå var .orår-af fisken' men også af-dykkeren saget af hajei, har fundet sted ved Austra-En anden erfaring: hvii en Ååj tomm"r. t"- rieis r<vstei'-huo, d"r. gennemsniligt dræbesrende' efter at man har,harpun"r'"t 
"n 

ii"[,'krn 2-3 mennesier at hajei om året. Håien otivermanskræmmedenbortvedatudstøoeåi'rlrig ofte gjort tii synoeouk. Får en svømmer etunder vandet. Dette_fungerede il;;;;;; j 
1i;1t9"Jå,i, .ir";r"r. en detfin ham, så han bliverDetcaribiskeHav,mensenerevedGrætånta-no døderigt iår"r.år,t"t, 

"riå,- 
r,uir'rråiirrr.n",. pastødte vi pa hajer' der ikke tog rig ;i;år"r gruno åt trampe, så hører man kun art for tit,skrig' Forklaringen var, at hajerie iiir."å.n- at en brodpret'har.vist sig, og at en haj harråder, hvor man ofte sprængte meo oynamit, trutket- JeÅ iiykkerige med sig i dybet. Man
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bør altid være forsigtig og aldrig letsindig, når
man dykker; men på den anden side - og det
kan i tusindvis af sportsdykkere bekræfte -
er hajfaren betydeligt mindre end nogle
mennesker vil binde et sensationshungrende
publikum på ærmet.
Som sagt findes der undtagelser, hajerne ud-
steder ingen fripas. I tropiske have må man
altid have en lille stok på cirka en meters læng-
de med sig som våben; skulle en haj virkelig
blive ubehagelig, kan man jage den bort med
stokken.
Cousteau havde jernbure til dykkerne med sig
på sine ekspeditioner; vi har aldrig anvendt
den slags. Han hævder, at den hvidfinnede haj
altid går til angreb og aldrig lader sig skræmme
af en dykker. Heller ikke her er jeg enig med
ham. Vi har set disse dyr angribe døende hvaler,
og de er sikkert nærgående, men absolut ikke
direkte mordere. Alligevel er det bedst at være
to sammen og se sig godt for.
Jeg må indrømme, at jeg ikke altid har fulgt
denne regel, og en gang var det ved at gå galt
for mig. Vi dykkede ved et isoleret klipperev i

Det Røde Hav. På revet var der et fyrtårn, og
en anløbsbro førle ind til den lodrette klippe-
væ9. For at lokke hajer til skar vi nogle fisk i

stykker og kastede dem i vandet. Lotte og to
af mine medarbejdere svømmede oppe ved
broen, mens jeg med mit dykkerudstyr sank
ned langs klippevæggen. I cirka 15 meters
dybde satte jeg mig på et stykke korat, og i det
samme kom en 3 meter lang haj, som jeg let
kunne komme til at filme. Den blev ved med
at svømme rundt i cirkler, det gav mig tid til at
passe kameraet. Pludselig mærkede jeg noget
bevæge sig ved siden af mig, jeg vendte mig
om og så en stor lys haj, der allerede var ganske
tæt ved mig. Den svømmede ret langsomt, men
styrede tydeligt nok lige hen imod mig for at
tage en bid af mig. Jeg havde min harpun i en
strop om skulderen, men den svævede oppe
over mig, jeg kunne ikke nå at gribe den. Det
var en hvid haj - en af den farlige art, som man
kalder >den hvide død". Jeg skreg, men uden
resultat. Med hånden kunne jeg umuligt slå
den foran i hovedet, så ville jeg blot stikke hån-
den ind i dens gab. I en brøkdel af et sekund

Et farligt eventyr: To dykkere har tået fat på en be-
døvet hammerhaj. Men hvertøjeblik kan den komme
til sig se/v lgen.

Hos hammerhajen ligger øjne og næseåbning hett
ude på begge ender af "hammerenn.

\
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beherskede jeg mig. Jeg
ventede, til dens hoved
var Iigc foran rnig. sa;
slog jeg den mccj niu
knyttede hand bag veC
gabet og ramte gæilerrre.
Ovcrrasl<ct drcjcdc oer.
af. Den slog cn bue, nui
kunne ieg iycleiigt !a;gi-
iagc derr - clcn var gocir
l; meter lang, iy{.i o0 ki'af-
tig; øjnene var sortc ogl
onciskabs{ulclc. l)en fiorn
tiibagc. Nr-r liavdc jeg fa-
et fai i rnin irarnun, som
jeg stødie i dens hoved.
irludsciig sa jcg den haj,
jeg havde fiiniet, komme
iri'loci ntig fra cjen anden
side. Den sa, ai den store
haj angreb mig og ville
nu ogsa have et stykke

[3lat]dt hajer rr].1 /]rilt jl<ka iala
pa dyrct, de r svcrritni:r talt f orbj

.ig for srkl<cr. iryllcbundet sI/rrJl dykkc/sl(.r,
Vil hajen angrilsc?

af mig. Mod dem begge to l<unne jeg umuligt
forsvare mig samtidig. Jeg stak harpuiren i den
første haj og ramte den store en gang til; derpa
lor jeg opad så hurtigt, mine svømhefødder
kunne baere mig. Jeg stødte hoved og skulcier.
mod den iodrette koralvæg, mens jeg forsøgte
at holde mine to forføigere på afstand. jeg
clukkede op taet ved sicien af Lotte og cle andre
kanrmerater. Vi skyndte os ind pa lavt vand,
iil alt hcid var det ebbe, så der kun stoci knao
cn iralrr meter vand over revet.
l'lajerne kom tæi hen iil kanten og svØmmecie
opiridsede frem og tilbage; så opgav de og
forsvandt i dybei igen. Men jeg blev ved med
la:nge eiter at se det store hoved for mig, somjeg pa en eiler ancien måde måtte nestytte
mig imcd rned minc bare hænder.



De farlige barracudaer og muræner

I alle tropiske have finder man barracudaerne,
der ikke er så store som hajerne, men ligeledes
er udrustet med et meget farligt gebis. De bli-
ver godt 2 meter lange, ligner store gedder,
er glinsende sølvgrå og i det hele taget meget
elegante. Langs mange kyster er de lige så
frygtede som hajerne.
Den kendte tyske sportsflyver Elly Beinhorn ba-
dede i1932sammen med to vennerfra en strand
med lavt vand på Bali i nærheden af byen Den

Pasar. Vandet var uklart og der var stærk strøm.
Mens de svømarede omkring, havde de fortalt
vittigheder om hajer. På vej tilbage til stranden,
cirka 30-50 meter fra den, skreg en af Elly
Beinhorns venner pludselig højl. FørsI troede
hun, at det var for sjov, men straks efter ilede
hun ham til hjælp. Hun så halefinnen på en
stor fisk slå op over vandet flere gange. "Vifik sammen slæbt den ulykkelige i land. Han
var frygteligt tilredt. Hele det ene ben var søn-

Barracudaen bliver over 2 m lang, skinner som sølv og er i det hete taget meget etegant. Med sit kraftige
bid kan den være meget tarlig. Ved mange kyster er den lige så frygtet som hajer.
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Harpuneret muræne angriber dykkeren og kan give
ham svære bidsår.

derrevet, og hans fingre var halvt afrevet. Vikørte ham i en bil til Den pasar, huoi-Oån"t
straks blev amputeret. Ailigevet dødå från toumer senere". på kødsårene kunne man se,at det ikke havde været en haj, for mens na.;erlaver ret regetmæssige sår, tiår oarråcuJu"n
hele kødstykker af sit offer.
Yi h."l truffet på disse dyr ved næsten ailetropiske kyster. Store bairacrOae. suåmm"r.
som regel alene. Deres store, mørke øine har
et. stift blik, og deres bevægelser virtcer ogsa
stive og anspændte. De glider treraO som iru_
ende pile. Alle dykkere, der for første gang serdem, føter sig itde tit mode; Oisse JVis'uis"_
ende virker uheldssvangert og trueÅOl.-Vun
dette indtryk narrer en. be toåråiittå når_mere. I begyndelsen, da vi endnu OytteOe
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uden udstyr langs kysten, fulgte barracuda_erne os ofte milevidt. De opfør1e sig som tro_faste hunde, som futgte ett'er os i iå"påniurO
afstand. Men det viste sig at være vanskeligtat komme i nærheden uJ oi.r" uuiå"uo"e,med harpuner eller kameraer. Såmm" tiO",spærrede de gabet vidt op, det er Oog ing"ntrussel, men snarere en slags gaOen. 

-"
Mindre barracudaer optræOlr-tit i sværme, såskyder en het ttok_ pit_tigneno"-r.iåp"p" g"n_
nem havet. At en sådan ftok kan tomåL une_hagelig.t 1ær på en svømmer, oplevede jeg ien bugt på Curacao og senere i det Røde Hav.Jeg gjorde noget, som man egenilig ikke bør
g91e: jeg dykkede atene. Foiat toile na;er
lil h3yO: jeg harpuneret en større iisx, men isredet to_r hajer kom der en sværm af barra_cudaer. Der var omkring tyrre siy[rer, Jg oerykkede stadig nærmere med deres stive blik_ke. Jeg havde en føletse af ikke åt .ri" 

"n1æk,ke enkelte dyr, men en enhed. Måske var
Jeg oare nervøs, men en indre stemme sagdemig, at der faktisk kun mangteOe J"n lio.t"
kommando, før denne formatLn uitte t a"1" 

"igo.ve1, mig. Jeg for fremad og stak ettåi tor_skellige fisk med min harpun. Suærmen-spr"O_
tes, men samledes et ølentit etter, åg nu-nær_
mede hete flokken meå de tirs stive] truenoe
!j19_11s 

isen. Så fik jes uventet hJærp. ro nayer
ouKKede op, hver af dem var kun cirka 2,5meter lang; jeg så dem tværs igennem Oensværm af barracudaer, som belejrede mig. Idette øjeblik forekom det mig, 

"t'n"rracuO"_erne skrumpede ind til dværge. VeO en otuO_
se,lig bevægetse for jeg frema-d, ,JrtåOt" lur_
1919 

brqlgnqe tuft, os denne sans sav jeg ikkeoyrene ttd til at samle sig igen; de språdtes tilalle sider. Havde Oe virketiglanår"Oåirts? out
1ed ieS ikke den dag i dag.
ugsa murænerne virker truende og uhygge_
lige. De tever som store stange. if,r-ip-pårååf t"l.eller i hutter i koratrev. Som åget;;;;; kr"hovedet, der stikker ud af et såAåni nui, ogdet er derfor svært at anslå, hvorstor tiop'pen
er.

.En.glnS harpunerede jeg en fisk, som flygtedeind i et hut. Jes trat år arte r.råiåi i i""ri"rn_
snoren, men det virliede, som om dyret var
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gjort fast med et gummibånd. Skønt fisken
overhovedet ikke bevægede sig, trak en ma-
gisk kraft den stadig tilbage i huttet igen. Så
stemmede jeg mine ben fast imod klippesiden
til højre og venstre for hullet og trak, alt hvad
jeg orkede. Stykke for stykke kom fisken ud -
da så jeg, at en muræne havde bidt sig fast
i dens hoved og af al kraft trak den ind i hullet.
Her findes den virkelige fare. Harpunerer man
fisk, som derpå flygter ind i huller, skal man
passe godt på, tør man prØver at trække dem
ud med hænderne. Hvis der lever en muræne
i hullet, kan man blive bidt af den; og når en
muræne først har bidt sig fast, slipper den ikke
så let igen.
Hen imod aften så jeg engang et kæmpestort
hoved stikke ud af et hul i et koralrev. Uden
at tænke nærmere over det stak jeg min har-
pun tværs igennem dette hoved. Det blev re-
vet ud af hånden på mig, og jeg forsøgte nu et
godt stykke tid at få denne muræne ud af sit
hul. Da jeg til sidst lagde alle kræfter i, spræng-
tes hele koralstykket, og det 1,80 meter lange
dyr for løs på mig. Det prøvede at komme til
at bide mig, og jeg kunne vanskeligt forsvare
mig; jeg måtte bruge min harpun som et fæg-
teredskab. Sandfladen mellem revet og stran-
den var oversået af søpindsvin. Gennem dette
stikkende bælte forsøgte jeg at slæbe det
vildt sprællende dyr op på land, men jeg snub-
lede over et koralstykke, gled og faldt så
lang jeg var oven på søpindsvinene. For at
beskytte mit ansigt holdt jeg hænderne foran
det. Da jeg befandt mig under vandet igen,
åbnede jeg heldigvis øjnene - murænen sty-
rede direkte hen imod mig; det lykkedes mig
med nød og næppe at komme fra den, hvis
den havde bidt mig i ansigtet, ville jeg have set
frygtelig ud i dag. Oppe på tand dræbte jeg
min ubønhørlige modstander; jeg var fuldkom-
men udmattet.

I huler og spalter lurer murænen på bytte. Den ligner
en slange, men er en flsk bes/ægtet med ålen.

Mindre barracudaer optræder tit i sværme - sa
skyder en hel flok pil-lignende kroppe gennem van-
det.
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Havdyr med specialvåben

Farligere for os end de hidtil omtalte dyr er
koraller, pighudede, bløddyr og fisk, som er.
udstyret med lumske giftvåben. Enhver dyk_
ker gør klogt i at skaffe sig gode oplysninger
om dem; deres berøring kan fremkalde vold_
:9mme smerter og sår, der vanskeligt læges,
til tider endda også medføre døden.
På koralrev er det formålstjenligt ikke uden
videre at sætte sig ned, når man vil filme og
leder efter en rolig siddeplads. For at være
helt sikker, er det praktisk først at banke med
hajstokken på stedet. Så kan det ske, at et
stykke koral gør sig fri og hurtigt svØmmer
bort _- det vil sige en stenfisk, som er langt
den farligste af de tropiske fisk. Dens camou_
flage er så fuldkommen, at den narrer selv en
erfaren dykker Dyret ligger helt ubevægeligt
mellem korallerne og lurer på fisk, som-nær_
mer sig, og som de derpå pludselig sluger.
Kommer man til at sætte sig på ayret, rårer
det sig ikke af stedet, men retter blot en at

piggene på ryggen i vejret. Giften i dens pigge
er dødbringende. Først hvis man støder tit Oen
med sin harpun, sætter den sig rnodvilligt i
bevægelse. Den svømmer temmelig uvilligfog
irriteret hen til en anden plads, og i saåme
1y den hotder op med at bevæge iig, er den
ikke til at tå øje på mere.
En anden, ikke helt så giftig fisk, er så opsigts_
vækkende hvad form og farve angår, åt man
genkender den på lang afstand. Oåt er drage_
fisken, der hører til de smukkeste fisk i de syd_
lige have. Dens bryst-, bug- og gatfinner er
vingeformet udvidede og prægtigifarvede og
mønstrede. Dens rygfinnestråler er forsynet
med giftkirtler. På et koralrev ligner dette far_
vestrålende dyr en udsprungen blomst eller
en tropisk sommerfugl. Hvis man svØmmer
nærmere hen mod den, spreder den sine finner
til alle sider og retter rygstrålerne lige op. Med
dette signal siger den til alle rovfisk: >Kære
ven, kom ikke for tæt hen til mig, hvis du bider i

,iti,Irq!ffi,+{ii*$!ffi 
il,*l

mig, dør du af min gift".
I løbet af jordens udvik-
lingshistorie har de fle-
ste rovfisk erhvervet en
medfødt evne til at ken-
de dette farlige dyr og
holde sig fra det. En del
giftige dyr udvikler sær-
ligt påfaldende former
og farver, for at rovfi-
skene skal undgå dem.
Hos andre skal camou-
flagen derimod tjene til
at overliste et bytte. Bli-
ver de alligevel genkendt
af rovfisk og angrebet af
dem, beskytter de sig
ved hjælp af deres pigge.
Somme tider får bryl-
lupsrejser et mærkeligt
forløb. Lottes og min gik
til Det Store Barriererev

Den gittige stenfrsk er en af,de grftigste fisk itroperne. Dens camoufrage etså fuldkommen. at se/y en ertaren-dyiker tet ove)lår aen.
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ved Australien, hvor vi som de første ville dyk-
ke på ydersiden. En læge fortalte os, at der
her levede et giftigt dyr, der var meget spe-
cielt, den såkaldte "havhveps". lntet menne-
ske vidste, hvordan disse ganske små skab-
ninger så ud, men man gik ud fra, at det var
nogle meget små og helt gennemsigtige gop-
ler. Enhver, der hidtil havde været i berøring
med sådan en, havde højst levet 9 minutter
til. Lægen, dr. Flecker, fortalte os om en nit-
tenårig ung mand, der havde badet ved stran-
den. Pludselig blev han stukket af et eller an-
det, det føltes som stikket af en hveps. Han
skyndte sig i land, men faldt straks sammen,
og i løbet af 7 minutter var han død. "Somme
tider går det endnu hurtigere", sagde dr. Flec-
ker til Lotte, som ikke var særlig henrykt ved
at høre det. "En soldat f ra den australske hær,
en ret kraftig mand, var allerede død efter 3
minutters torløb. Han nåede lige akkurat op
på stranden, så faldt han om og døde.< Disse
ulykker var alle indtruffet mellem den 13. de-
cember og den 10. april. Det var netop den
periode, vi havde valgt at tage på bryllups-
rejse i. Da vi sagde farvel til dr. Flecker, ønske-
de han os held og lykke med vores dykning.
Den yderste kant af bar-
riererevet ligger her cir-
ka 30 km borte fra ky-
sten, og den cirka 40 me-
ter dybe lagune, som lig-
ger der imellem, er fuld
af utallige koralrev. Da
forskellen mellem ebbe
og flod er 3-4 meter, er
der stærk strøm, og van-
det er ofte uklart. Ved
vores ankomst havde de
australske aviser allere-
de indgået væddemål
om, hvor hurtigt vi ville
blive ædt af hajer. Og
dertil kom nu også disse
usynlige giftige smådyrl
Vi sagde vittigheder,
men følte os ikke særlig
godt tilpas. Ved f lere klip-
perev kom vi ind i hele

sværme af bitte små gopler, akkurat som man
kan opleve det i Det Caribiske Hav. Man bliver
så pludselig stukket fra alle sider, og da man
ikke kan se dyrene, må man famle sig vej ud
af sværmen. Her var det blot langt mindre
harmløst, ved hvert stik tænkte vi uvilkårligt:
Lever vi nu kun 9 minutter til?
For nylig hørte jeg, at de gådefulde dyr var
blevet identificeret. De har en diameter på
4 cm og 20-30 cm lange fangtråde. Disse gop-
lers farlighed overgår enhver hidtil kendt gift-
slanges; man må jo huske på, at blot en ud-
vendig berøring kan overføre giften.
Mere kendt og udbredt er den portugisiske
orlogsmand, der flyder ved overfladen som
en blå plasticballon. Dens fangtråde er over
20 meter lange; hvis de rammer 6n, dør man
ganske vist ikke, men man får meget vold-
somme smerter. Ved Det Store Barriererev rnå
alle muslingesamlere også passe godt på, når
de leder efter deres brogede yndlinge under
sten eller i sandet. Den flot mønstrede conus-
snegl stikker en pig frem, hvis virkning skal
være dødelig. Den må man vælte om på siden,
så at piggen stikker op i luften.
Hvad findes der ellers af ondskabsfulde hav-

På den australske kyst er især den blåringede blæksprutte frygtet. Den er ikke
særlig stor, men meget giftig og farlig.
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dyr? Alle søpindsvin viser tydeligt deres uven-
lige hensigter; i troperne er der en art med
over 10 cm lange tynde og glashårde pigge,
der ved den mindste berøring trænger dybt ind
i kødet. Den femtenarmede tornekronesøstjer-
ne, der ernærer sig af koraldyr og kan tage livet
af et helt rev, har ligeledes talrige, meget gif-
tige pigge. Pindsvinefisk er nogle morsomme
skabninger; hvis man driller eller harpunerer
dem, puster de sig op. Det anbefales, at man
undlader al røre ved dem, piggene er hos
mange arter giftige. Man må også være forsig-
tig med al røre ved koraldyr. Hos ildkorallen
kan man brænde sig på de lysende gule plet-
ter som på en brændenælde. Den blåringede

Den australske dykkerske Eve Cropp værger sig mod
en angre bsly ste n havsl ang e.
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ottearmede blæksprutte ved den australske
kyst er særlig frygtet; den er ikke særlig stor
og karakteriseres af de prægtige blå ringe.
Jeg traf en dame, hvis svoger blev dræbt af
dette dyr. Et muntert selskab var gået i van-
det, og en af svogerens venner satte for mor-
skabs skyld en sådan blæksprutte på hans
nakke. D6r sugede den sig fast og bed ham i

ryggen. Knap en time senere var hendes svo-
ger død.
En særlig mærkværdig form for forsvarsmeka-
nisme finder man hos fisk, hvis kød er giftigt.
,€des en sådan fisk ef en rovfisk, hjælper for-
svaret ikke meget - den giftige fisk dør jo. Til
gengæld vil rovfisken få mavesmerter og -be-
svær, og i uheldigste fald dø af måltidet.
Overlever rovfisken, vil den sandsynligvis hu-
ske at holde sig fra netop denne fiskeart i frem-
tiden. Så selvom den enkelte, giftige fisk risi-
kerer livet, har dens forsvarsmekanisme altså
en beskyttende funktion for arten som helhed.
Dertil kommer, at der hos rovfisken og dens
artsfæller via en nedarvet mekanisme vil være
en tendens til en vis tilbageholdenhed overfor
den giftige fisks form og farvetegning.
Denne ejendommelige forsvarsmekanisme har
altså en dobbeltvirkning, idet den beskytter de
små, giftige fisk imod at blive ædt samtidig
med, at den beskytter rovfiskene imod at begå
fejltagelser, der kan få katastrofale følger.
Den allerførste fisk, som jeg nedlagde med en
harpun under vandet - det var med en godt
2 meter lang lanse med aftagelig spids - satte
en skræk i livet på mig, som jeg sikkert aldrig
glemmer. Alle mine jagtforsøg var hidtil slået
fejl. Når jeg forsøgte at fare efter fiskene, und-
veg de behændigt, og jeg blev ved med at ram-
me ved siden af. Engang traf jeg klippesiden,
så harpunspidsen gik i stykker. Smeden i An-
tibes lavede en ny til mig, og med den svøm-
mede jeg nu langs kysten af en lille klippeø.
Jeg havde en ven med mig, der også havde
undervandsbriller på; pludselig pegede han på
den jævne sandbund skråt under os. I cirka
8-10 meters dybde svømmede en mærkelig
flad fisk rundt som et stort blad, den var ret
mørk og havde en lille hale, som den slog
uroligt med. Jeg dykkede straks ned - og den-



ne gang ramte min harpun. Jeg gennemborede
fisken, harpunspidsen gik af, og jeg trak min
fangst op ved hjælp af linen. Triumferende trak
vi den på land hvor der stod nogle mennesker
og så til. Jeg løftede fisken op af vandet, men
da jeg rørte ved den, slap jeg den med et skrig.
Nu rørte de andre også ved fisken og skreg
op. Denne krabat gav elektriske stød! Det var
en elektrisk rokke, som på denne måde kun-
ne lamme mindre fisk. Endnu stærkere stød
giver den elektriske å1, der lever i Sydamerikas
floder. Hos denne fisk producerer bestemte
organer elektrisk strøm, og den kan give stød
på op til 500 volts styrke!
Andre rokker er udrustet med en meget lumsk
pig, som sidder ved roden af deres piskefor-
mede haler. Disse dyr kan nå en diameter på
hen imod 2 meter og en vægt på over 100 kg.
Hos sådan en kæmpe er piggen godt 10 cm
lang. Når man betragter den nærmere, forstår
man, hvorfor man især skal tage sig i agt for
den slags rokker: talrige bagudrettede mod-
hager danner et højst effektivt våben. Ve den,
der bliver ramt af sådan en pig, han kan umu-
ligt gøre sig fri af den igen. Ved Stillehavet
hørte jeg, at fiskere, som blev ramt i en arm
eller et ben, med en kniv skar et hul på den
modsatte side af lemmet, så at man kunne
fjerne piggen ved at trække den tværs igen-
nem dette sår. Om man også skal følge denne
fremgangsmåde, hvis piggen borer sig ind i

ens mave, er nok tvivlsomt.

Dragefisken er en af de smukkeste fisk i de sydlige
have. Men vær forsigtig - den er meget giftig.
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