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De største farer: de menneskelige fejl

De største farer, på hvis konto langt de fleste
dødsfald må skrives, findes hos os selv. Det
er uforsigtighed, uagtsomhed, ligegyldighed
over for reglerne og ligegyldighed over for
erfaringer, andre allerede har gjort. En af de
bedste menneskelige egenskaber bliver her
meget let skæbnesvanger: begejstringen.
Det, man får at se i havets afgrunde, er så
fængslende og usædvanligt, så nyt og frem-
medartet, at man i sin begejstring tit glemmer
at tænke sig om. Man får øje på noget inter-
essant, mens ens meddykker er optaget af
noget andet, man forlader ham, og pludselig
er begge helt alene. Eller man ser et koraldyr,
man absolut må have, og uden at tænke dyk-
ker man alt for dybt. En vældig fisk viser sig,
den må jeg bestemt fotografere. Jeg farer af
sted efter den og er pludselig guderne må vide
hvor langt borte fra båden. Navnlig den ruti-
nerede dykker er udsat for fare. Han formaner
alle begyndere om at være forsigtige, men

overholder ikke selv de samme anvisninger.
En lang række fremragende dykkere har mi-
stet livet på denne måde.
Man må især tage hensyn til strømmen. Alle-
rede i Middelhavet er der masser af steder,
hvor man hurtigere, end man regner med, bli-
ver ført langt ud i havet. I de tropiske koralrev
er denne fare endnu større. Hvor de er gen-
nembrudt af åbninger, optræder der i forbin-
delse med tidevandet ofte pludselige og meget
stærke strømme. Ved østkysten af øen Bonaire
i Det Caribiske Hav udforskede vi et særligt
smukt rev og jagede i den kanal, der forbin-
der bugten med det åbne hav - uden at lægge
mærke til, at det blev ebbe. Nu strømmåde
bugtens vand ud i havet gennem 6n eneste
smal åbning, og f ør vi vidste af det, var vi
allerede flere hundrede meter borte fra ky-
sten og blev med uimodståelig kraft tvunget
endnu længere ud. Det var håbløst at forsøge
at svømme mod denne strøm. Det vand, der
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Udrustet med svømmefødder, maske
og i ltapparat b e gynder o pd age I se rne
på det dybe.

En dykker må komme til hjætp, når kammeratens l/tflaske er tom. Så sklftes
de til at trække vejret gennem it apparat.



kom ud fra bugten, var uklart, og vi kunne dår-
ligt se noget i det. Nu blev vi alligevel bange.
Vi havde ingen anelse om, hvilke hajer der
fandtes her, og kunne ikke engang se, om no-
gen nærmede sig. Heldigvis bevarede vi roen.
Vi opgav det meningsløse forsøg på at svømme
mod strømmen og prØvede i stedet for i store
buer at komme sidelæns ud af hovedstrøm-
men. 2-3 km fra udgangspunktet nåede vi om-
sider ind til kysten. Men det kunne godt være
gået helt anderledes.
I en bugt i nærheden af Melbourne forulykkede
den australske premierminister Harold Holt,
der var en ivrig sportsdykker. Man fandt aldrig
hans lig, og der gik rygter om, at han var ble-
vet ædt af en haj eller bortført af frømænd fra
en fremmed magt. Denne mystiske sag inter-
esserede mig, derfor rejste jeg derover og
optog sammen med min søn Hans en film om
vores undersøgelse. Så vidt vi kunne konsta-
tere, blev Holt hverken angrebet af en haj eller
bortført; han blev et offer for strømmen. Che-
viot-bugten, hvor ulykken skete, var hans ynd-
lingssted, og her i den australske sommer -
hos os er det da vinter - dykkede han næ-
sten hver weekend. Bugten er militært område
og ligger helt ensomt og forladt. Den er me-
get smuk: Stejle klipper omgiver i en vid rund-
kreds en klippeflade med damme og kanaler.
Ved ebbe er klippefladen lØr, og så kan man
dykke i disse damme og kanaler af hjertens
lyst. Holt brugte aldrig dykkerudstyr; han var
en dygtig svØmmer og jagede ivrigt fisk og
hummere. Ved flodtid skyller 4-6 meter høje
bølgebjerge hen over klippefladen. Holt ple-
jede dog kun at dykke i bugten, når der var
ebbe. På ulykkesdagen var havet særlig op-
rørl, bølgerne var 10 meter høje. Det var flod-
tid. Holt gik sammen med nogle venner langs
bredden for at se på dette skuespil. Da han
fik det for varmt, tog han badebukser på og gik
ud på lavt vand. Eftersom bølgebjergene brø-
des længere ude ved klipperne, regnede han
med, at sandstranden, hvor vandet kun var
0,5 meter dybt, var sikker. lngen kan forklare
hans uagtsomhed, men i hvert fald fjernede
han sig lidt for meget fra stranden. Pludselig
blev han grebet af strømmen og trukket ud på

dybet. Hans venner stod ved bredden, men de
kunne ikke hjælpe ham. Holt forsøgte at svøm-
me til siden for at komme bort fra hoved-
strømmen, men det var håbløst. Snart kom
han ind i den høje brådsø, som slyngede ham
mod klipperne. Sandsynligvis blev hans lig da
suget ind i et af de huller, som strømmen flød
igennem. Samme skæbne var nær overgået
mig ved denne undersøgelse. Skønt jeg var
forsigtig, blev jeg også uventet grebet af strøm-
men. Kun ved at klamre mig til bunden og
kravle tilbage, kunne jeg redde mig.
Når man har dykkerudstyr på, må man være
særlig forsigtig. Det sker ikke så sjældent, at
den slags dykkere af strømmen bliver drevet
langt væk fra båden, og så dukker op igen med
fuldstændig tomme flasker. Flaskernes og bly-
bæltets vægt volder dem besvær; de kan ikke
holde sig oppe ved overfladen, bølgerne skyl-
ler vand ind i munden på dem, og de gribes
af panik. lkke så få er druknet på den måde.
Derfor er det vigtigt, at man også ved dykning
med trykluftsflasker altid har en snorkel med
sig. Så spytter man slangens mundstykke ud
og ånder gennem snorklen, mens man svØm-
mer under overfladen. Også oppustelige red-
ningsveste er pålidelige i sådanne situationer.
Et tryk på en knap - og man flyder sikkert
op til overfladen. Man bør dog ikke straks an-
vende disse veste for at komme op, så når
dykkeren for hurtigt til overfladen, hvad der
kan medføre indre skader.
En af de farer, der også skyldes den menne-
skelige natur, er dybderusen. Den er så lumsk,
fordi den sætter fornuften ud af spillet. Det
eneste, der kan beskytte en mod denne fare,
er en stadig kontrol med den dybdemåler,
man bærer om håndleddet som et ur. Der er
også strenge regler for, hvor hurtigt man må gå
op, når man dykker.
Ved Maldiverne i Det lndiske Ocean foretog
den kendte adfærdsforsker Eibl-Eibesfeld og
jeg nogle eksperimenter med hajer, som jeg
senere skal fortælle om. I vores iver glemte
vi, at vores ophold under forhøjet tryk adde-
redes fra den ene nedgang til den anden. Da
vi kun dykkede i 30-35 meters dybde, bekym-
rede vi os ikke om dette, men skiftede blot
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udstyr i båden og steg så straks ned igen. Da
vi kom op den sidste gang, havde vi begge
smerter i arme og ben og andre symptomer
på dykkersyge. I en sådan situation skal dyk-
keren hurtigt bringes under tryk igen, for at
luftboblerne i blodet kan opløse sig. Vi havde
ikke noget trykkammer om bord, derfor var
der ikke andet at gøre end at tage udstyret
på en gang til, binde en livline omkring os og
dykke ned. Kun langsomt og gradvist, i løbet
af en time, turde vi komme op igen. Men nu
var det ved at blive mørkt. Eibl-Eibesfeld og
jeg hang ryg mod ryg tæt under vores båd og
holdt udkik efter hajer. Rundt om os var van-
det først dybt blåt, men blev så helt sort.
Også kulden er en mulig fare. Da vi i Græ-
kenland optog en film, dykkede vi i vulkanøen

Santorins krater, hvor lavavæggene går lodret
ned i vandet 200 meter. Det var sent om hø-
sten, vandet var ret koldt, men vi manglede
kun nogle få optagelser. Jeg filmede iført dyk-
kerudstyr og mærkede, at mit åndedræt stadig
blev hurtigere, uden dog at tage hensyn til det.
Da jeg 2 timer senere igen kom til bevidsthed
om bord på båden, hørte jeg, at jeg med nød
og næppe havde undgået døden. En medar-
bejder, der svømmede ved overfladen, så, at
jeg pludselig spyttede mundstykket ud og sank
til bunds. Det lykkedes ham med den største
anstrengelse at indhente mig og få mig hevet
op. Jeg var blevet angrebet af "kuldenarkose".
Hvis det menneskelige legeme bliver for stærkt
a'fkølel mister man pludselig bevidstheden. Jeg
nåede ikke engang at tænke en sidste tanke;
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Staerk strøm kan også bringe en dykker i livsf are. Under en tarlig aktion ved Cheviot-bugten i Austalien hiælper
Hans Hass jr. sin tar, som når strandbredden i sikkerhed.



det var akkurat ligesom når man slukker en
lampe.
En endnu mere kritisk situation oplevede jeg
med virkningen af ren ilt. Jeg var cirka 25 meter
nede - på et tidspunkt, da man endnu ikke
vidste, under hvor stort tryk en dykker kan ind-
ånde ren ilt. Pludselig så jeg hvide pletter for
øjnene. I den første skræk ville jeg svØmme
op, men blev så alligevel dernede for at stu_
dere mine symptomer nærmere. I stedet for
at.-svømme op, binde en line om livet og så
gdføre eksperimentet, var jeg uforsigtig nok
til at blive ved med at betragte de hvide plet_
ter. Heller ikke denne gang fik jeg tænki en
sidste tanke. Da jeg kom til mig selv flere timer
senere, lå jeg på dækket og var ude af stand
til at huske noget som helst. Jeg led af fuld_
kommen hukommelsestab. Jeg så ganske vist
omverdenen normalt, vidste også hvad de for_
skellige ting var, men anede ikke, hvem jeg selv
var, og hvad der tidligere var sket. Mine kam_
merater holdt mig groft for nar. De påstod, at
jeg var en græsk fisker, der havde en hæslig
kone og tolv små børn. Jeg vidste ikke, hvad
jeg skulle tro - jeg kunne blot håbe på, at det
ikke passede. Så faldt jeg i søvn igen, og i de
følgende 3 dage vendte min hukommelie til-
bage i ryk. Pludselig kunne jeg huske min tid-
lige ungdom - derpå fulgte alt det øvrige ind-
til de sidste øjeblikke inden ulykken, som jeg
kun overlevede ved et tilfælde. Jeg var dre-
vet op til overfladen, og en af mandskabet
havde set nogle fugle kredse omkring min ån-
desæk, der ragede op over vandet.

Dykkeren må kun tangsomt vende titbage til over_
fladen. Han må trinvis dekomprimeres.
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Undersøgelser på havbunden

'1943 påviste jeg hvilke usædvanlige mulig-
heder, der åbner sig for den naturforsker,
som anskaffer sig et dykkerudstyr og selv dyk-
ker ned til fiskene. Hidtil kendte man kun havets
dyr, når net og kroge bragte dem op fra dybet;
men man kendte næsten intet til deres levevis.
I dag, knap 30 år senere, er den nye forsk-
ningsmetode naesten en selvfølge.
Selv om forholdene altså har ændret sig, kan
det stadig ske, at man opdager nye havdyr.
Det held havde jeg, da jeg sammen med ad-
færdsforskeren Eibl-Eibesfeld dykkede i Det
lndiske Ocean ved Maldiverne i cirka 20 me-
ters dybde over en sandbund. Pludselig så vi
et stykke borte talrige ormelignende væse-
ner, der ragede temmelig højt op af sandet og
snoede og drejede sig som slanger. Den bage-
ste ende sad fast i sandet. Da vi svømmede
nærmere, trak disse ukendte væsener sig lang-
somt tilbage i sandet; til sidst var de alle for-
svundet, kun hullerne var tilbage, som vi så
ned i. Efter størrelsen at dømme måtte det
dreje sig om en endnu ukendt åleart.
Vi fjernede os og ventede, men det varede
temmelig længe, 'før de første hoveder stak
frem igen. Så fik jeg en ide. "Xarifa" var udru-
stet med et fjernsynsanlæg til brug under van-
det, som vi netop skulle prøve for første gang.
Et fjernsynskamera arbejder fuldkommen lyd-
løst, og hvis vi anbragte det på bunden ved
siden af hullerne, kunne vi sikkert betragte de
sjældne dyr i ro og fred.
lkke langt derfra lå der en lille ø. Vi bragte hele
udstyret i land og stillede fjernsynskameraet
op tæt ved hullerne. I et telt kunne vi så på
fjernsynsskærmen se, hvad der skete på bun-
den. I begyndelsen var dyrene ikke helt trygge
ved den nye tingest, men da den hverken be-
vægede sig eller udstødte lyde, vænnede de
sig hurtigt til den. Nu konstatered.e vi, at det
faktisk var å1. Med halen sad de fast i lodrette
huller, og deres kroppe svingede frem og til-
bage i strømmen, mens de snappede iforskel-
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Hans Hass udrustede tremasteren ,Xartta. til et mo-
derne forskningsskib for at udforske havets hemme-
ligheder.

lige retninger med deres ret store munde. De
ernærede sig af plankton, som drev forbi. For
at få fat i nogle eksemplarer, dykkede Eibl-Ei-
besfeld ned med en pipette og sprøjtede en
bedøvende væske ned i nogle af hullerne.
Snart kom dyrene tumlende frem og lod sig
fange; det var en endnu ukendt art. Fiskespe-
cialisten om bord på "Xarifa" gjorde skibet
og mig den ære at kalde den oXarifania hassi".
Blandt de utallige fisk, som har tilpasset sig
de mest forskellige livsformer i havet, indtager
disse 'rørål< en særstilling ved at have en
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næsten plantelignende fastsiddende levevis.
Den moderne forskning er ikke blot interesse-
ret i udseende og legemsbygning hos alle de
dyr, der lever på vores klode, men også i den
måde, de lever sammen på, og navnlig elen-
dommeligheder i deres opførsel.
Ejbl-Eibesfeld, der er specialist på dette om-
råde, gjorde f.eks. følgende iagttagelse: til
nogle ganske bestemte koralblokke kom man-
ge helt forskellige fisk svømmende, som så
blev stående stille oven over dem og spredte
deres gæller. Derefter kom der nogle orme-
formede fisk ud af huller og spalter i koral-
blokken og svømmede hen til de nyankomne
og begyndte at rense dem. De undersøgte
deres kroppe for snyltere, som de fjernede
ved at æde dem. De krøb endda ind i fiskenes
mundhuler og rensede også ud der. Vi så dem
svØmme ud og ind ad de åbne gællespalter;
somme tider svømmede en lille fisk ind via
gællerne og kom ud gennem munden.
Eibl-Eibesfeld gjorde følgende iagttagetse: når
fisken var blevet renset tilstrækkeligt, gjorde
den en hurtig lukkebevægelse uden dog at
lukke munden helt. Derpå ilede rengøringsfi-
skene ud ad munden og vendte tilbage til deres

Pudsefisken betrier større fisk for snyttere. De kryber
endog ind i munden og renser mundhulerne.

koralrev. Et medfødt signalsprog! Når en fisk
anbringer sig over en sådan koralblok, åbner
munden og spreder gællerne, så betyder det:
"Jeg vil gøres ren!< Og når den senere fore-
tager lukkebevægelsen, betyder det: >Det er
nok, nu lukker jeg snart munden igen og svøm-
mer videre!"
Eibl-Eibesfeld lagde mærke til endnu mere.
Somme tider så han, hvordan nogle andre

Hans Hass opdagede en hidtil ukendt tiskeart
blev den kaldt.Xaritania hassi".

Rørålen. Efter ham og hans skib

ormelignende fisk kom
strømmende til og frækt
tog en bid af de stiltestå-
ende gæster. De var med
andre ord en slags ulve
ifåreklæder, for de ligne-
de rengøringsfiskene til
forveksling i udseende,
men deres opførsel var
ganske anderledes. Dis-
se fisk benyttede sig af
det medfødte signal-
sprog for let at skaffe sig
føde.
Er man først en gang ble-
vet opmærksom på en
sådan sammenhæng,
ser man meget i naturen
med andre øjne. Vi iagt-
tog mange former for
samliv, der var til nytte
for begge parter; det
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kalder man >symbiose". Således opdagede vi
i en bugt ved en af Nikobarerne i Det Bengalske
Hav på en sandbund nogle store sorte sø-
pindsvin, mellem hvis pigge der svømmede en
masse små fisk rundt. Søpindsvinene bevae-

Meltent pigtrgene pa delte søpindsvln lever taltige små flsk, som her er
hcd for deres fjender. Til gengæld betrier de søpindsvlnet for snyltere

gede sig forholdsvis hurtigt hen over den f lade
bund, de lignede skibe fulde af passagerer.
Det stod os snart klart, hvad dette mærkelige
samliv gik ud på.
De små fisk var rovfisk, der ernærede sig af
smådyr, som drev om i vandet. Oven over
sandbunden var der rigeligt med bytte; men
de kunne normalt ikke vove sig ud i dette
område, fordi de her var prisgivet de større
rovfisk. Der var ingen skjulesteder, hvor de
kunne flygte hen, men søpindsvinenes pigge
beskyttede dem, blandt dem var de sikret mod
angreb. Ved at iagttage dem nøje, kunne vi se,
at søpindsvinene holdt deres pigge sådan, at
de små fisk nemt kunne bevæge sig imellem
dem. Aliså talte søpindsvinene ikke blot fiske-
nes tilsiecieværelse, de gjorde det oven i kø-
bet lettere for deml Men hvorfor mon? Også
her fandt vi svaret: vi sa, hvordan de små fisk

rensede søpindsvinenes tykke hud og piggene,
det var deres gengæld. Også i dette tilfælde
er denne opførsel medfødt hos begge dyre-
arter, det drejer sig altså ikke om et intelligent
arrangement. Søpindsvinet har et medfødt

kendskab til denne fiske-
art, derfor tåler det og
letter det dens ophold
mellem sine pigge. På
samme måde genkender
f iskene søpindsvinet,
svømmerind mellem dets
pigge og gør det rent. Fra
deres skjulested fore-
tager de små udflugter
i nærheden, snapper ef-
ter forbidrivende bytte
og vender hurtigt tilbage
til deres søpindsvin.
I Det Røde Hav opdage-
de vi nogle huller i sand-
bunden, hvori der altid
levede en fisk og en lille
krebs sammen. Mens fi-
sken for dei meste op-
holdt sig foran hullet og
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Sokoen er næsten uddod, fordi den pa grund af slt fedt/ag
er blevet meget stærkt jaget.

I slkker-



lurede på bytte, bevægede krebsen sig frem
og tilbage bag ved den. Den skovledd sand
ud af hullet med klosaksenel Krebsen var en
slags rengøringskone for fisken ved at holde
hullet frit for nedfaldende sand og klippestum_
per; til gengæld kunne den gøre sig til gode
med rester fra fiskens måltid. Også nei var
der tale om >et samliv", som åfterhånden
havde udviklet sig i jordens lange historie.

Et slae/dent møde mellem en dykker og en søko. Dlsse srore, sætagtige pattedyr tever i Det lndiske oceanDe lever af vandptanter.
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Et af verdens vidundere: koralrevene

På koralrev mødes dykkeren af et usædvanligt stort antar fotskeilige fotmer ogfarver. Mange koralter ser ud som kugter eilei hjortegevirer.

sig langt uden for kysten,
samt de ringformede a-
toller, om hvis opståen
der eksisterer adskillige
teorier.
Oprindelig antog man, at
den slags ringformede
rev var dannet over kra-
teret af sunkne vulkaner.
Så opstillede den store
engelske naturforsker
Darwin en anden teori;
han påstod, at der rundt
om øerne dannedes kyst-
rev. Hvis en sådan ø nu
efterhånden synker ned
i dybet, bliver kystrevet
samtidig højere. Til sidst
er Øen fuldstændig for-
svundet under overfla-
den, og tilbage bliver et
ringformet koralrev.

Jeg tror ikke, der findes nogen større ople_
velse for en dykker end første gang at opleve
et koralrev og at lære dette vidunderlandskab
af en undersøisk have at kende. Fra Europa
set er revene i Det Røde Hav de nærmesie;
herfra strækker de sig langs alle kyster og Øer
nord og syd for ækvator i Det lndiske Ocean
og Stillehavet. I Det Caribiske Hav findes der
også herlige koralrev, men de er dannet af
andre koraldyrearter.
Ud for kysten ligger der for det meste et tem_
melig lavvandet område, kystrevet, hvor der
kun findes få koraller. Derefter følger enten en
skrænt, der efterhånden fører ned i dybet,
eller også går klippen lodret ned mod bunden.
På en del øer kan klippevæggen gå mellem
1.000 og 2.000 meter lodret nedad. Andre rev
vokser som ensomme tårne op fra havbunden.
Desuden findes der barriererev, der strækker

Andre forskere forsøgte
at forklare atollernes dannelse ikke ved en
sænkning, men ved en hævning af havbunden.
Hvis en undersøisk bjergryg - efter denne
teori - når 50 meter undei overfladen, be_
gynder koraldyrenes revdannende virksom-
hed. De har de bedste livsbetingelser ved de
yderste rande af bjergryggen, og således op_
står ringen.
Man har også sat atollerne i forbindelse med
sænkningen af vandspejlet under istiden. Da
vandet blev koldere, uddøde koralrevene,
brændingen førte dem bort, og siden skulle
platformene være opstået. Da vandspejlet igen
hævedes, dannedes nye koralrev iortrinjvis
langs randene, og sådan skulle ringene være
opstået.
Mine egne undersøgelser ved Maldiverne førte
til, at jeg selv opstillede endnu en teori. Jeg
konstaterede, at revene der ikke er massive,

46 Koralrevet er samlingspunktet Ior liver under vandet. Overalt vrimler det med slo/e og små fisk. F
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men består af løse sten med mange hulrum
imellem. Når revet bliver større, synker det
sammen i midten som en kage. Hver gang,
det er flodtid, dæmmes vandet op i midten af
forsænkningen og presser endnu mere mod
den løse undergrund. Midten synker altså sta-
dig længere ned. På den anden side tror jeg
ikke, atollerne er opstået på samme måde
overalt. Nogle kan godt skyldes hævninger og
andre sænkninger af bunden, mens atter andre
er opstået ved, at det løse lag i revets midte
er sunket.
Vi svømmer langs med et koralrev og ser et
utal af højst usædvanlige former. En del koral-
ler ser ud som store kugler, andre som bord-
plader der sidder rundt om en sokkel, atter
andre danner høje gærder og ligner hjorte-
gevirer... og alt dette er af kalkl
Det hele er skabt af små dyr, der har brugt hav-
vandets kalk som byggemateriale til deres rev.
Hos ædelkorallen er "skelettet< mørkerødI;
men den tager ikke del i opbygningen af revet,
den lever alene i større dybder. Hos revkoral-
dyrene er kalkdannelserne snehvide, det ene-
ste farvede ved dem er de dyr, der dækker
kalkdannelsen som et slimet lag. Det er i mil-
lionvis af små polypper, der vokser ved siden
af hinanden og ved hjælp af deres fangarme
ernærer sig af forbidrivende plankton. Da fø-
den kommer til dem helt af sig selv, har de
ikke brug for nogen bevægelsesorganer for

Koraler og koralfisk - en fortryllende verden, som
begejstrer fotografen. Motiver i overllod.

at kunne søge bytte. De sidder fast på stedel
som planter, og havet skyller næringen ind i

munden på dem.
Også hos disse små dyr, der bygger så kæm-
pemæssige rev, findes der en yderst interes-
sant form for symbiose. De lever i nært fæl-
lesskab med andre væsener, nemlig alger, som
de huser i deres egne kroppe. Det har den
fordel for polypperne, at algerne - som alle
planter - udånder ilt, som polypperne således
får leveret direkte i deres kroppe. Kun sådan
kan det vældige iltbehov hos disse millioner
af dyr, der vokser tæt over hinanden, tilfreds-
stilles. Men algerne må have lys, og allerede
i 50 meters dybde bliver det meget mørkt i

havet. Af denne grund kan de revdannende
koraldyr kun trives i op til 50 meters dybde.
Vi svømmer altså hen over brogede enge af
sten, når til en stejl væ9, spejder ind i sprækker
og svØmmer gennem en kløft med lodrette
sider. Overalt vrimler det ryed store og små
fisk, der som regel er meget brogede. Hvert
koralrev kan sammenlignes med et stort hotel
eller måske snarere med en storby fuld af høj-
huse. Mellem korallagene er der mange spalter
og skjulesteder, somme tider er der også dybe
huler og grotter; her kan store og små havdyr
finde glimrende gemrnesteder. Hvis man tager
en koralblok med op om bord og slår den i styk-
ker med en hammer, kommer der i hundredvis
af orme, krebs, snegle, slangestjerner og lig-
nende væsener til syne. Det er de logerende
i koraldyrenes "storby"' de bliver spist af små
fisk, som bliver spist af større fisk osv.
Det er slet ikke så let af finde sig til rette i

denne stimmel. Man bliver hele tiden distra-
heret af noget nyt, og det kræver beherskelse
at koncentrere sig om et bestemt dyr, f.eks.
en bestemt fiskeart; men det betaler sig. Hvis
man iagttager 6n og samme fisk og på en alu-
miniumstavle med en undervandsblyant tegner
dens rute op, så viser det sig, at mange fisk
har et bestemt territorium som de aldrig for-
lader, mens andre er ægte nomader, der svØm-
mer fra det ene rev til det andet uden nogen
regler. De, der har et territorium forsvarer det
også; hvis en artsfælle trænger ind på deres
enemærker, jager de den straks bort. I koral-



revene findes der altså rettigheder ligesom i

menneskenes verden; men her er ingen ad-
ministrative myndigheder, som forsvarer ejen-
domsretten. Hver fisk må stadig være på vagt,
og hvis der dukker en stærkere op, bliver den
selv fordrevet, mens den anden indtager terri-
toriet.
En del forskere har spekuleret på, hvorfor de
fleste af de fisk, der lever i koralrevene, er så
brogede og påfaldende mønstrede. Først
troede man, at det var camouflage, for efter-
som korallerne jo også er brogede, ville deres
farverige udseende gøre dem usynlige for rov-
f isk. Dette passer dog ikke, hvad enhver, derselv
har prøvet at dykke i et koralrev, kan konsta-
tere. Korallerne er ikke nær så brogede som
fiskene, der altså tydeligt kan ses på lang af-
stand. Derfor mente nogle andre forskere, at
der ikke var tale om camouflage, men at far-
verne skulle virke advarende. Mange af disse
fisk, især de brogede papegøjefisk, lever af
koraldyr. I disses fangarme er der en nælde-
gift, og cia fiskene derfor æder en mængde gift,
kan deres eget kød ligeledes blive giftigt. Den
lysende farve kunne derfor sige til rovfiskene:

"Se dig for, æd mig ikke. Jeg er giftig eller
smager i hvert fald temrnelig dårligtl" Men
heller ikke dette passer. I dag ved vi, at de
påfaldende farver og mønstre har forbindelse
med "retssystemet" i koralrevet. Det er sig-
naler, som på lang afstand siger til artsfæller:

"Pas på, det her er mit territorium! Hold dig
hellere væk, ellers får du med mig at bestille!"
Desuden hjælper de parrene med at finde
sammen.
Vi sidder altså på koralrevet og ser os om og
trænger langsomt ind i dette brogede sam-
funds hemmeligheder. Hver enkelt dyrearts
udseende og opførsel kan man kun forstå, når
man studerer deres omgivelser. Hvert enkelt
væsen er på mangfoldig måde tilpasset om-
givelserne.

Koralfiskenes iøjnetaldende farver og mønstre ad-
varer alle artsfællerne: Het er mitterritorium.
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Indtrængen i undersøiske grotter

Allerede første gang, vi anvendte dykkerud-
styr, gjorde vi en forbavsende opdagelse. Ved
de nordlige Sporaders stejle klippekyster i Det
Ægæiske Hav stødte vi på indgangen til under-
søiske grotter, der gik dybt ind under klipperne.
Jeg husker stadig tydeligt min angst, da jeg
vovede mig ind i en sådan grotte. Efterhånden
vænnede øjnene sig til mørket. Grotten var
meget større, end jeg havde ventet. Den lig-
nede en høj, rummelig sal, hvis vægge var for-
synet med en usædvanlig udsmykning. Jeg
svømmede nærmere; på væggene bredte ko-

raller og svampe sig, som jeg endnu aldrig
havde set det. Hver eneste centimeter .var
dækket af dem. Om aftenen skrev jeg i min
dagbog: "Den lignede en gotisk domkirke, der
var overlæsset med besynderlige udsmyknin-
ger, eller måske snarere en festsal i et orien-
talsk palads. Der kom en smule lys ind gen-
nem to små åbninger. Midt i denne sal svæ-
vede jeg i tusmørket og betragtede andæg-
tigt, hvad næppe nogen tør jeg havde set; en
endnu fuldkommen ukendt svampe- og koral-
fauna udfoldede sig for mig på disse vægge.
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Havets levende v?Esener er ufattelige i deres mangfoldighed i form- og farverigdom. Denne slimtisk set ud
som den foftryllede frøkonge. Den lever i huler eller spalter.

< Grotter har for alle dykkere en særlig tiltrækning. De drages af ønsket om at afsløre grotternes hemmettg-
heder.
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Grottevæggene er taet bevokset med skønne koraller
og svampe.

I kuplen over mig fik jeg Øie på strålende per-
ler... og en stor, strålende plet. Jeg svømmede
op mod den - men veg forskrækket tilbage.
Et uhyggeligt væsen med kyklopøjne og en

rynket dobbeltsnabel kom imod mig! Det var
mit eget spejlbillede. De strålende perler var
luftbobler, der blev fanget i denne hvælving,
og den strålende flade var en større luftsamling

af hulrum. Alle de omkringsvømmende smådyr,
der på denne måde kommer ind i svampenes
indre, bliver fordøjet d6r som i en mave.
Jeg blev navnlig interesseret i en korallignende
dannelse, hvis udsøgte skønhed fængslede
mig. Den lignede en rose, hvis blade bestod
at iint tyl. I virkeligheden var den dog af kalk
og sikkert også meget skrøbelig, men alligevel
hård. Dagen før havde vi skudt nogle vildæn-
der, som vi nu havde haft et ordentligt fest-
måltid på. Vi havde hver spist en hel and!
Min tyngede nu som bly i maven. Nogle meter
under mig så jeg en rose, der var smukkere
end alle de andre; men selv med den bedste
vilje kunne jeg ikke komme ned til den. Min
trykken i maven var nær ved at få mig til at
besvime. En af mine medarbejdere nærmede
sig den allerede, jeg havde mistet den for altid!
Jeg bed tænderne sammen; om det så skulle
blive min død, ville jeg have den. Det lykkedes
mig også på en eller anden måde at komme
derned. Jeg frigjorde forsigtigt rosen og kom
op igen mere død end levende. Hermed var
min kærlighed til disse skabninger, hvis vækst-
betingelser jeg dengang havde beskæftiget

under loftet. Set nedefra
spejlede den på samme
måde som vand gør det,
når man ser ned På det
oppefra".
I de følgende dage un-
dersøgte vi denne og fle-
re andre grotter nærme-
re. Med hammer og mej-
sel slog vi stenstYkker
med alle de dertil hæf-
tede organismer ned fra
væggene. Her levede
koraller, som ikke bYg-
gede kolonier! Deres fø-
letråde var lYsende gule.
Desuden var der svamPe
i mærkelige former og
farver. Svampe er også
dyr, der lever af Plank-
ton. De har ingen fang-
arme, men suger vandet
ind i et forgrenet sYstem
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på fotojagt foran en gtotte. t koralrcvenes sider tører vidtforgrenede huler olte
dybt ind under rcvet.



mig med i to år, endeligt
beseglet. Det var o.gså
meget interessant at
konstatere, at der i så-
danne grotter lever or-
ganismer, som man nor-
malt ellers kun finder på
langt større havdybder.
Disse organismer skyr
lysetl Således viste grot-
tevæggene os fra ind-
gangen af en lignende
række organismer, som
slæbevoddet bringer op
fra stadig større dybder.
Noget lignende har vi set
i sunkne skibsvrag. De-
res indre rum er som
kunstige huler, hvor der
også holder lyssky væ-
sener til. I Det Røde Hav
fandt vi ud af, at man i

et vrags mørke kroge
kan finde prægtige piggede østers, som man
ellers aldrig ser i klipperevene. For naturfor-
skeren er grotter og sunkne skibe steder, hvor
han kan studere dyr, som han normalt næppe
kunne dykke ned til. Også i koralrevenes sider
fører vidt forgrenede huler ofte dybt ind under
revet. Vi har gjort mange interessante opda-
gelser i den slags grotter ved hjælp af blitzlys
og projektører. Som en af vores allerførste
blitzlysoptagelser viste, svømmer hulefisk med
ryggen nedad, når de befinder sig nær hulens
loft. Det beviste, at disse dyr indretter deres
stilling efter den nærmeste klippe. Ved hjælp af
bevægelser ivandet mærker de, hvor de er, og
denne retning er så for dem onede*.
I dag er i tusindvis af undersøiske grotter ble-
vet undersøgt af dykkere, og ikke kun dem
der ligger i havet. Cousteau og hans team var
de første, der gjorde en stor indsats for at
udforske en vandfyldt hule, som allerede var
blevet besunget af mange digtere: kilden ved
Vaucluse i Frankrig. Denne hemmelighedsfulde
kilde bruser voldsomt op hvert år på et ganske
bestemt tidspunkt i marts; Cousteau og hans
dykkerkollega Dumas ville løse denne gåde.

Lotte Hass ved et skibsvrag. Her tinder man ligesom i gtotterne sjældne hav-
beboere.

Gennem en klippespalte nåede de med dyk-
kerudstyr en nedadgående grotte, hvor de
nær var omkommet. I 60 meters dybde blev
Dumas dårlig, desuden tabte de i mørket den
line, der angav tilbagevejen til grottens udgang.
Her reddede Cousteau Dumas' liv. Som det
senere viste sig, var kompressorens udstød-
ning ved påfyldningen af trykluftflaskerrte ble-
vet blandet med indåndingsluften, og de to
dykkere havde begge indåndet den giftige
luft.
Siden disse pionerdage er talrige undervands-
søer og flodløb blevet udforsket af dykkere.
I Saudiarabien lykkedes det endog nogle dyk-
kere gennem et borehul at nå ned til en sø
nede under ørkenen og at undersøge dens
størrelse og tilløb.
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De fortryllede øer- GalaPagos

Blandt de mange steder i alle have, som vi
har besøgt, indtager Galapagos-øerne en sær-
stilling i min erindring. De ligger i Stillehavet'
tre dages sejlads fra Panama. Det er vulkan-
kegler, der ensomt hæver sig af havet tæt ved
ækvator. For havforskerne er de interessante
på grund af de strømme, som her møder hin-
anden. Det iskolde vand fra Humboldtstrøm-
men mødes med vand, der er fuldt af plankton
og opvarmet af ækvators sol. Det pludselige
temperaturfald dræber planktonet, og resulta-
tet er en rigdom på fisk, som lukrerer på denne
massedød.
Det oprindelige navn "De fortryllede øer" fik
denne øgruppe, fordi det før i tiden var van-
skeligt at finde den. De stærke strømme førte
nemlig sejlskibene mod nord eller syd, hvorved
de sejlede forbi øerne, uden at man fik dem
i sigte.
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Gennem kikkerten så vi de temmelig øde ky-
ster: lava bevokset med tornet krat. Vulkankeg-
lernes toppe var indhyllet i tåge. Vi vidste, at
det ofte regnede deroppe, mens der var varmt
og tørt ved kysten. De første gæster havde
våret pirater, og efter dem fulgte hvalfan-
gerne. Grunden til deres besøg var altid det
samme: elefantskildpadderne. Disse kæmpe-
store dyr havde dengang gennem krattet banet
sig hele veje, som man kunne se på lang af-
stånd. Piraterne og hvalfangerne behøvede
blot at følge disse veje for at fange de klodsede
skildpadder. De slagtede dem og tog deres
kød og fedt. Mange medførte dem også le-

vende, så de havde frisk kød om bord i lang
tid. I dag er disse skildpadder næsten fuld-
stændig udryddet.
Vi var ålle meget spændte, da vi om bord på
oXarifa* nærmede os denne øgruppe. Også

I Stillehavet ved Gatapagos-øernes kyster lever hundreder af søløver, som er helttamme



her var vi de første dykkere, der skulle fore-
tage undersøgelser.
Det store øjeblik kom, og vi dykkede ned i

disse farvande. Alt efter hvor strømmene net-
op mødes, er der på et sted varmt og et
stykke længere borte iskoldt; vandet kan des-
uden et sted være giumset, mens det et andet
sted er helt klart. Vi var så heldige at finde
usædvanligt klart vand ved øen Hood. Et ufor-
glemmeligt øjeblik! Aldrig hverken tør eller si-
den har jeg set så mange fisk på samme sted.
Klippegrunden, der var slebet temmelig glat
af strømrnen, var som dækket med et tæppe
af fisk, og de var absolut ikke små, men ret
store. Der var flokke af gulhaler og kejserfisk,
der i hundred- og tusindvis samledes i en le-
vende sky. Der stod 40 eller 60 tykke barser
tæt ved siden af hinanden og ligesom svan-
sede i takt med deres gatfinner. Papegøjefisk,
hajrokker, læbefisk, aftrækkerfisk, kirurgfisk -
alle svømmede rundt mellem hinanden på
kryds og tværs. Også et par af de større hajer
kom til syne, men tog sig ikke af os; de svøm-
mede bare ganske uinteresserede videre. Her
havde de bestemt også føde nok. Lotte puf-
fede til mig under vandet og pegede mod ven-

stre. lkke mindre end 10 prægtige ørnerokker
nærmede sig fra denne kant, idet de regel-
mæssigt bevægede deres lange, spidse finner
op og ned. Kun den, der selv er dykker og film-
fotograf, kan forstå, hvordan man føler det,
når man får sådan nogle motiver i søgeren. Jeg
bad i det stille: lad blot denne ene gang ikke
min film slippe op! Lad der blot denne ene gang
ikke ske noget med mit kamera! Og det snur-
rede roligt og regelmæssigt, og jeg fulgte den-
ne usædvanlige havdyr-ballet. Så fik jeg øje
på en kæmpestor pigrokke, der lå og sov mel-
lem klipperne. Lotte pirkede til den med sin
harpun, jeg begyndte at filme igen. Rokken
vågnede og blev så forskrækket, at den ikke
vidste, hvor den svømmede hen. Den stødte
hovedkuls mod en koral, der knækkede af
under dens vægt. Rokken drejede opskræmt
af og flygtede bort i modsat retning.
Et andet sted, hvor vandet var mindre klart,
dykkede vi ved nogle lavavægge, der var gen-
nemskåret af dybe spalter. Da vi spejdede der-
ind, så vi en mængde store langustere. Her
sad de tæt ved siden af hinanden, ofte 8 og
10 i ån bunke, så kun deres lange følehorn
ragede ud. Vi skyndte os at hente nogle hand-

sker, stak resolut en
hånd ind og hentede fle-
re dusin frem fra deres
skjulested. Om aftenen
spiste alle 25 mand om-
bord et festmåltid. Lige
så let var det at fange
nogle store, lysende rø-
de krabber, der sad alle
vegne på lavaklipperne.
De viste ikke tegn på
angst for os; vores ma-
troser hentede sække,
klatrede over klipperne
og samlede dem ind.
Også under vandet lag-
de vi mærke til, at dyrene
viste langt mindre angst
end normalt. Hvordan
skulle det forklares?
Fuglene og de andre dyr,
der holdt til oppe på øer-

Hans Hass fodrer en søløvehun, som nysgerrigt svømmede hen til ham og
hentede denne lækkerbisken.



ne, viste heller ingen frygt for mennesker' Vi

kunne gå ganske tæt hen til fregatfugle, hav-

suler o! finker og næsten røre ved dem med

vores liænder. Grunden til disse paradisiske

tilstande var simpelt hen, at der ikke findes no-

gen landrovdyr på "De fortrylle de øer"; derfor
iiser oe dyreårter, som lever her, ingen angst'

Nede i vandet var der dog nok af rovdyr - her

kunne føderigdommen ellers have tilladt en

sorgløs tilværelse.
Derlvar også søløvekolonier her, direkte ved

ækvator. Om dagen jagede og legede hun-

nerne og ungerne i vandet; et pragtfuldt film-
motiv. Men så snart vi nærmede os, svøm-

mede de store hanner brølende imod os' Hver

åt O"t havde et harem af hunner og passede

godt på, at ingen kom hen til dem' Vi iagttog

åem nøjere. fi-Otigt om morgenen, når kolonien

vågned'e, svømmede hannen frem og tilbage
larigs kysten og brølede, så det kunne høres

tanlt væk. Sådan tilkendegav den, at her var

denls territorium, og advarede derved andre

Åunn"t mod at komme for nær. Derpå ammede

hunnerne ungerne og legede med dem i vand-

det. Senere, ved middagstid, så vi hannen flyde

bobler - da hørte vi et højt brøl under vandet'

Den gamle han var vågnet og nærmede sig.tru-

ende. Vi måtte give den flere stød med har-

punen, før den meget fornærmet trak sig til-

bage. Damerne fulgte pligtskyldigt efter, 
.

Få"r"n Narborough filmede vi i tusindvis af

havleguaner. De levede på kystklippe.rne og

svømitede langt ud i havet, hvor de under van-

det åd algerne, der voksede på lavaklipperne'
Her var også pingviner; vi fangede en for at

tage den med til en tysk zoologisk have' .Den
va-r snart herre om bord på "Xarifa", hvor

den selvsikkert vraltede rundt på dækket' Da

ui pa titnugevejen krydsede Det Caribiske

Hav, slap vi den flere gange løs, for at den

kunne jage, så meget den ville. Fiskenes reak-

tion der [å.t"O"t var meget pudsig; aldrig før

navde en pingvin jaget i disse farvande, så

de flygtede forfærdede til alle sider' Benny -
såOan-t<atOte vi den - kom hver gang tilbage
til skibet igen af sig selv og lod sig indfange
af os. Den var det morsomste ekspeditions-
medlem, som vi nogen sinde havde haft om

bord På oXarifa".

sovende i vandskorPen.
Det benyttede vi os af -
Lotte, Hodges, en kendt
engelsk dYkker, og jeg.
Med dykkerudstyr På
nærmede vi os svøm-
mende kYstkliPPerne og
brølede ved vandover-
fladen sådan, som unge
søløvehanner gør. lnte-
resserede kikkede hun-
nerne på landjorden oP'

så gled de ned i vandet
og svømmede imod os.

Hurtigt dYkkede vi til 12

meters dYbde. Et ufor-
glemmeligt sYn! Hunner-
ne svØmmede tæt hen
til os og betragtede os
uden skyhed. En ung sø-
løvehun standsede foran
mig og blæste luftbobler.
Så blæste jeg også luft-
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Havskitdpadder må op tit overftaden tot at trække veiret' Den behændige dyk-

kir kan iage tat i rygskioldet og lade sig ttække af sted'

Galapagos er et slarctfenland lor alle havdyt' Her er mad i overtlod' V
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Det største rovdyr i verden: kaskelotten

Havets sagnagtige kæmpedyr har altid i sær-
lig grad fængslet mig. En indre stemme sagde
mig, at de slet ikke ville vise sig så farlige og
angrebslystne over for mennesker, som man
i almindelighed troede og påstod. Med hensyn
til hajerne viste min formodning sig at være
rigtig; men hvordan ville kaskelotten, det uhyg-
geligste af alle havdyr, reagere, når det lille
menneske mødte den under vandet? Dette
monstrum bliver cirka 20 meter langt og kan
veje op til 60 tons. Det har en 2 meter lang under-
kæbe med 40-60 store tænder. I overkæben

har dyret ingen tænder, men blot nogle for-
dybninger, som underkæbens tænder passer
ind i.

Jo mere jeg læste om dette monstrum i for-
skellige bøger, jo mere følte jeg mig fristet til
selv at møde det engang nede under vandet;
det havde endnu ingen dykker vovet. Det var
ganske vist ikke så let at bringe et sådant møde
i stand. Kaskelotten lever i det åbne ocean,
hvor den kan dykke f lere hundrede meter lodret
ned for at jage store blæksprutter. Hvordan
den der, i det evige mørke, bar sig ad med atfin-
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Så store kan hvaler blive: 1) grindehval 6 meter 2) narhval g meter incl. horn 3) marsvin 2 meter 4) spækhugget9 meter 5) grønlandshval 20 meter 6) kaskelot 23 meter 7) ørcsvin s meter B) finhval zs metei s1 øtiiva,t
30 meter.



de sit bytte, vidste man
stadig ikke. Ved repara-
tionen af et transatlan-
tisk telefonkabel, der lå
i 1.000 meters dybde,
havde man fundet en
kaskelot viklet ind i det,
da det blev bragt op. Den
var blevet hængende
fast med sin savlignende
underkæbe og omkom-
met. Således blev det
bevist, at kaskelotter
kan dykke ned til så e-
norme dybder. Som de
andre hvaler er kaskelot-
terne varmblodede pat-
tedyr, men ernærer sig
ikke som de fleste andre
af plankton. De kan blive
under vandet i cirka en
time og er altså i stand
til at holde vejret så længe. Hvordan var dette
muligt?
Jeg har flere gange læst Melvilles berømte
bog "14s5y-Dick". Den handler om den be-
satte kaptajn Akabs jagt på en kæmpestor,
hvid kaskelot, der angreb fiskerbåde og knuste
dem med slaget af sin vældige halefinne. Hvor-
dan mon det forholdt sig med intelligensen
hos disse ejendommelige uhyrer? Ville kaske-
lotten ikke, når jeg lille dværg svømmede den
i møde under vandet, på grund af mine arme og
ben, der ragede ud fra min krop, tage mig for
en blæksprutte og sluge mig? Ville jeg som en
moderne Jonas ende i bugen på sådan et mon-
strum? Man har fundet vældige blæksprutter
og over 3 meter lange hajer i maven på kas-
kelotter; de var simpelt hen blevet slugt hele.
Alle disse for mig så kritiske problemer skulle
løses ved Acorerne i Atlanterhavet. D6r fore-
går hvalfangsten endnu som på kaptajn Akabs
tid: fra hurtige robåde og ved anvendelse af
håndharpuner. Vi ankrede op med oXarifa" ud
for la Capallas lille havn. Da vi gik i land, lærte
vi roerne og harpunererne at kende. De lo og
puffede hinanden i siden, da de hørte, at vi
under vandet ville svømme hen imod en ka-

Kaskelotten bliver ca. 20 meter lang og kan veje op til 60 tons. Den lever i de
åbne oceaner og dykker mange hundrede meter ned tor at jage.

skelot. Men de var villige til at tage os med i

deres både, og det var hovedsagen.
En enkelt stor hanhval var blevet set cirka 15
mil fra kysten. Vi skyndte os til bådene og sej-
lede med størst mulig fart ud på havet. Himlen
var skyfri, alt tegnede godt for udførelsen af
vores forehavende. Da vi kom ud til stedet,
havde de første både optaget forfølgelsen af
hvalen. Mændene vinkede over til os; hvalen
var allerede blevet ramt af en harpun og var
dykket ned. Hvad nu? Dyret var endnu ikke
såret, harpunen sad blot fast i spæklaget, men
det var sandsynligvis tirret. Roerne i båden
kikkede på vores spinkle dykkerudstyr, på min
lille hajstok, på mit undervandskamera og lo.
Så tændte de sig en cigaret. Alle ventede på,
at hannen igen skulle komme op til overfladen.
Min ledsager var den fremragende engelske
dykker, Jimmy Hodges, som deltog i denne
ekspedition. Det første forsøg ville jeg gøre
alene. Mit kamera var parat, alt var klart. Plud-
selig lød der råb fra alle sider: hannen var
kommet til syne igen. I nogen afstand til ven-
stre for os kunne vi se dens udblæsningsstråle
over vandet. Nu opdagede jeg, at dyret åben-
bart styrede lige i vores retning, direkte hen

J
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Som den første vovede Hans Hass at svømme hen til
verdens størcte rovdyt. - Der skal en god porlion mod til
at nærme sig kaskerottens 2 meter storc underkæbe'
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imod os. En enestående lejlighed. Ja eller nej?
Jeg tog min beslutning og sprang i vandet.
Hurtigt svømmede jeg cirka 50 meter ved over-
fladen for at komme ind i kæmpens svØmme-
retning;jeg så, hvordan dens vældige ryg hvæl-
vede sig højt over vandet. Hastigt dykkede jeg
8 meter ned og ventede. Endnu kunne jeg intet
se under vandet. Jeg svævede over en endeløs,
dybblå afgrund. Pludselig så jeg kaskelotten.
En kæmpemæssig, svajende masse kom hen
imod mig fra det fjerne og nærmede sig hur-
tigt. Den var uformelig og kantet fortil, bagtil
slog en enorm halefinne op og ned. Uvilkårligt
ledte jeg efter dyrets øjne, men kunne ikke
se dem nogen steder i denne masse. Det var
et højst uhyggeligt syn; et monstrum, der var
større end et lokomotiv, men ingen steder
kunne jeg finde øjnene. Jeg tvang mig til at
holde kameraet stille og knipsede. Hurtigt dre-
jede jeg filmen frem; nu var uhyret cirka 10

meter fra mig. Jeg knipsede en gang til. I det
samme forplantede en forskrækket bevægelse
sig gennem hele massen. Hvalen drejede ned-
ad og svømmede lodret mod dybet. Uhyret
var blevet bange for mit kameras klikken; det
havde ikke angrebet mig - tværtimod!
Efter dette første møde fulgte talrige andre.
Nu dykkede vi to mænd sammen, og snart
deltog også Lotte i disse eventyr. Vi filmede
denne hvals og andre hvalers dødskamp og
filmede også kaskelotter, der endnu ikke var
blevet ramt. Dødskampen var et skuespil, som
ingen af os nogen sinde vil glemme. Så snart
lungen er ramt, strømmer der en uhyre mæng-
de blod ud i vandet. Dette lokker hajer til,
som styrter sig over den døende hval og bider
stykker af dens krop. Vi fastholdt disse fryg-
telige scener på film. Til vores forbløffelse op-
dagede vi, at disse kolosser også i dødskam-
pen undgik os og aldrig angreb os. Hvis de kom
i vores retning, drejede de til side for os.

Vi beundrede Lotte, fordi hun havde mod til
at hjælpe Jimmy og mig under optagelserne
af disse uhyggelige situationer.
Nogle år senere optog dykkere fra Cousteaus
team lignende film og bekræftede dermed vo-
res erfaringer. Det kan nu fastslås, at man uden
større risiko kan nærme sig kaskelotter under
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Den grådige spækhugger, der kan
blive indtil 9 meter lang, bliver i fan-
genskab tam og hengiven.

vandet; her undgår verdens stØrste rovdyr
mennesket.
Ved vores første mØder så jeg, hvordan nogle
af disse kaskelotter smækkede deres lange,
tandbesatie underkæber skråt nedad, og jeg
hørte en dyb, knagende lyd, som når en gam-
mel dør knager. I dag ved vi, at hvaler udstø-
der meget forskellige lyde. På denne måde gør
dyrene i flokken slg forståelige for hinanden;
de svømmer jo med så stor afstand imellem
sig, at de ikke kan se hinanden under vandet.
Sådan finder hanner og hunner også sammen,
når de skal parre sig.
Ved at udstøde lyde finder de endvidere deres
bytte i dybet. Ekkoet vender tilbage til dem;
de orienterer sig ikke efter radarprincippet li-
gesom flagermusene. Hos flere hvalarter er
undervandslydene ret melodiske, man har op-
taget dem på bånd ved hjælp af en under-
vandsmikrofon, og en amerikansk komponist
har endda benyttet hvalstemmer i en symfoni.
Spækhuggeren, der sluger hele marsvin og
sæler og anses for at være særlig grådig,
viste sig også at være ufarlig for mennesker.
Ved USA's og Argentinas kyster har dykkere

Dette billede giver et tydeligt indtryk af kaske/ottens overvældende stør-
relse. Billedet går som en sensation over hele verden: l.otte Hass på
dettc mægtige rovdyrs kæmpestore hatefinne.

svømmet tæt ved siden af disse dyr og foto-
graferet dem. De findes i fangenskab og hol-
des i kæmpemæssige akvarier, hvor dykkerne
som passer dem der, er blevet helt gode ven-
ner med dem.
En tilføjelse: kaskelottens øjne, som jeg ikke
kunne se under vandet, ligger flere meter til-
bage og er ganske små. Det viser mine un-
dervandsoptagelser, mens jeg selv ikke kunne
se dem på det kolossale hoved.
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Kan man tjene penge som >fiskemenneske<?

Mine mange avisartikler og foredrag, bøger og
film har givet mange lyst til at følge i mine
spor og selv dykke ned i havets hemmelig-
hedsfulde afgrunde for at se de skjulte vid-
undere. Jeg har især fået utallige breve fra
drenge, som bad om at komme med På en
ekspedition eller spurgte om, hvordan de el-
lers skulle bære sig ad med at blive dykkere.
Man må naturligvis have penge for at kunne
dykke, der skal skaffes udstyr, og rejser med
tung bagage er ikke billige, navnlig ikke hvis
man vil dykke ved koralrevene i de tropiske
have.
Mine første penge tjente jeg på en hemmelig,
ja faktisk forbudt måde. Jeg satte mig på min
cykel efter at have anbragt de harpunerede
fisk i en sæk på bagagebæreren og kørte til
de store hotellers bagindgang. Det var i 1937
ved den franske riviera. Jeg måtte gå hemme-
ligt til værks for at de lokale fiskere, som jeg

konkurrerede med, ikke skulle opdage noget;

Besyæretmedbtyskoogvægtudretterhjelmdykkerensithårdearbejde.Han
må hete tiden være i forbindetse med overlladen gennem en luttslange - i

modsætning tit den trit bevægelige lrcmand.

de var ikke til at spøge med. Men da jeg ned-
lagde mange meget eftertragtede fisk, som de
kun sjældent fangede med deres metoder, fik
jeg for det meste hurtigt afsat mit bytte til en
god pris. Som regel var det hotellets eller re-
staurantens ejer, der personligt købte fiskene
af mig. Med disse penge betalte jeg mine før-
ste udgifter.
Så skrev jeg min første artikel til et illustreret
blad og fik 42O kr. for den. For mine senere
artikler fik jeg ofte omkring 2.100 kr. pr. side.
Nu sparede jeg sammen, så jeg kunne udruste
mit eget skib; det ville koste mindst 840.000
kr. Jeg spekulerede på, hvordan jeg nogen
sinde skulle blive i stand til at skaffe en så
stor sum penge. Nu holdt jeg lysbilledforedrag
om mine oplevelser under vandet - flere hund-
rede. For de første fik jeg gerne kun 400-650
kr., senere op til 2.100 kr. eller mere. En end-
nu større indtægtsmulighed blev filmene -
først til biograferne, senere til fjernsynet. Pro-

duktionsomkostningerne
til en sådan film var ret
store: medarbejderne,
bådene, udstyret, rejse-
udgifterne, filmmateria-
let og meget andet måtte
betales. Men hvis filrnen
blev vellykket, hvis folk
syntes om den, og den
også blev solgt til udlan-
det, kunne den til gen-
gæld give et stort over-
skud. Min film "Eventyri Det Røde Hav" fik 1.

pris ved festivalen i Ve-
nedig og blev derefter
vist i næsten alle dele
af verden. Ved hjælp af
denne succes kunne mit
ønske endelig gå i op-
fyldelse: jeg erhvervede
den tremastede skonnert



"Xarifa" og ombyggede den til et moderne
havforskningsskib med alt det nødvendige ud-
styr. Det kostede mig over 1 million kroner,
og blot vedligeholdelsen og besætningen på
12 mand kostede dengang cirka 100.000 Mark
om året. Når jeg foretog ekspeditioner, ko-
stede det 840.000 kr. om året; så I kan tænke
jer, at jeg måtte være temmelig flittig for at
tjene alle de penge.
Fra staten og videnskabelige fonds fik jeg se-
nere tilskud, men de dækkede aldrig mere
end en femtedel af mine udgifter. Jeg gav
også udkast til svømmef ødder og til et under-
vandskamera, der blev solgt med mit navn på;
af indtægterne fra salget fik jeg 5-10%.
En anden mulighed for at forbinde dykning og
fortjeneste er at arbejde for militæret. Allerede
i oldtiden fandtes der "kampsvømmere<. Da
perserkongen Xerxes truede de græske ky-
ster, skar to dykkere ubemærket ankerkæderne
på de fjendtlige skibe over, så de knustes
mod klipperne. Under anden verdenskrig sæn-
kede italienske svømmedykkere ved Gibraltar
engelske krigsskibe ved at anbringe miner på
skrogene. Det var utvivlsomt heltemodigt gjort,
men intet intelligent menneske kan rigtig glæ-
de sig over sådanne handlinger. Oprustning
for at udslette andre mennesker er som en
kræftsvulst, vi stadig ikke har kunnet befri os
for. Men enhver stat, der føler sig truet af en
anden, er altid parat til at ofre betydelige sum-
mer på den slags formå|. Efter krigen var Fran-
krig det første land, der forstod dykningens
fulde betydning for den moderne krigsførelse.
Man kan oprette støttepunkter under vandet
og skibe og lande kan angribes fra dybet.
I krigshavnen Toulon oprettede marinen et dyk-
kercentrum. For krigsførelsen under vandet
var det vigtigt nøje aI udforske alle dykningens
muligheder, havbundens beskaffenhed og
andre forhold under vandet. I dag er der til-
knyttet frømænd til næsten et hvert lands f låde.
For atgøre dykkerteknikken mere fuldkommen
biiver forskningsprogrammer gennemført af
mange lande for store omkostninger.
Hvilke andre faglige muligheder er der for et
"fiskemenneske"? I Middelhavet er det et me-
get gammelt erhverv at dykke efter svampe

Mange usædvanlige opgaver bliver udført af dykkere.
Man kan endog syelse under vandet.

og koraller. I Den Persiske Golf, i Sydhavet og
andre tropiske have dykkes der efter perlemus-
linger. Det er klart, at dykkere med aqualunge
her kan opnå bedre resultater end folk, der
dykker nØgne eller med hjelm; men det er et
anstrengende arbejde. Ved perlef iskeri kommer
det ikke an på at finde perler, det sker kun i

sjældne, heldige tilfælde; man indsamler der-
imod muslingerne for at fremstille knapper af
deres skaller. Alligevel kan en dygtig svampe-
dykker tjene op til 50.000 kr. om året.
Bjergning af skibe giver større fortjeneste. Og-
så i dag synker der langt flere skibe, end
man skulle tro, og mange af dem er fulde af
værdifuld fragt. Man skal først finde vraget
og eventuelt hæve det igen eller også lave
huller i det med skærebrændere, så alt af
værdi så vidt muligt kan blive bragt op til et
bjergningsskib. Selv melsække beholder deres
værdi, fordi vandet danner en skorpe uden
om dem, som helt beskytter melet. Dette er-
hverv er hidtil blevet udøvet af mænd iført
tunge dykkerdragter, men de svømmende dyk-
kere med deres lette udstyr vil efterhånden
kunne hævde sig på dette område.
Politiet råder i dag alle steder over uddannede
frømænd, der leder efter druknede, biler som
er kørt i vandet eller efter spor af forbrydel-
ser.



lnden for industrien kan
uddannede dykkere fin-
de mange gode indtje-
ningsmuligheder: anlæ9,
som befinder sig under
vandet, skal kontrolle-
res, repareres eller om-
bygges. Sidst i denne
bog skaljeg fortælle om
de storslåede projekter
til en videnskabelig ud-
nyttelse af havet, der er
under forberedelse, eller
allerede realiseret. Den-
ne proces af hængig af en
videreudvikling af "f iske-
mennesket(, og frem-
skyndes af stormagter-
ne både af millitære og
af videnskabelige grun-
de. Her findes der store
muligheder for uddanne-
de svømmedykkere. I

USA har man allerede dykkerskoler, hvor man
uddanner dykkere til specielle opgaver. Disse
byder ganske vist kun på få lejligheder til at
lære havets skønhed og hemmeligheder nær-
mere at kende. Derimod giver det stigende
antal turister, der dykker for sportens skyld,
muligheder for at få sådanne romantiske øn-
sker opfyldt. Luksushotellerne ved de sydlige
haves kyster ansætter hyppigt dykkerlærere,
som skal forsyne gæsterne med udstyr, un-
dervise dem og føre dem til interessante om-
råder under vandet. Mange af de bedste sports-
dykkere og undervandsfotografer har taget
imod den slags stillinger, hvor de tjener godt
og samtidig kan dyrke deres hobby så meget,
de har lyst. Ligeledes findes der ved de fle-
ste kyster videnskabelige laboratorier, hvor
professorer og studenter dyrker deres faglige
interesser under vandet. Også her ansætter
man dygtige dykkere som instruktører og med-
hjælpere.
lndfangningen af højt betalte tropefisk til akva-
rister er en særlig erhvervsgren, der udøves
i de smukkeste koralrev. Man fanger dem ved
hjælp af net eller bedøvende midler, hvoref-
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Langusterfangst er en temmelig ind- Dykkeren henter de eltertagtede
bringende forretning. Abalonesnegle op til gourmeterne.

ter de forsendes pr. fly i plasticposer; dette
kan indbringe ca. 2.000-4.000 kr. om ugen. Li-
ge så godt lønner det sig at dykke efter sjældne
muslinger eller koraller, som samlere betaler
høje priser for. Da jeg kørte rundt på min cykel,
var der ikke alle disse muligheder, og det va-
rede længe, tør jeg kunne give de unge, der
skrev til mig, nogle tips.
For sølle 70 kroner havde jeg engang nær
mistet livet! Episoden indtraf på vores første
ekspedition til Vestindien kort efter krigens
udbrud. På det tidspunkt lå flere tyske skibe
i den hollandske by Willemstads havn, og for
at undgå at blive opbragt af engelske krigs-
skibe, besluttede kaptajnerne sig til at blive i

denne endnu neutrale havn. Vi blev selv af
politiet henvist til at bo på et af disse skibe.
Om dagen måtte vi dykke så meget, vi ville;
men hver aften skulle vi vende tilbage til ski-
bet. En aften kom barberen på vores skib
hemmeligt hen til os og betroede os, at han
havde forsøgt at smugle nogle dunke maling
i land. Hans båd var imidlertid vippet om, og
dunkene, der hver vejede cirka 10 kg, lå nu
på havnens bund. Vi måtte for himlens skyld



Dykkersken er beskættiget i den japanske peilekultur - en anstrengende
beskæftigelse tordi hun er nødt til at svømme op og ned i timevis.

hjælpe ham, han ville give os 70 kroner for det.
Vi lod som om, vi ville dykke om natten i havnen.
Det var nymåne og helt mørkt. Jeg forsøgte
som den første. Der var cirka 12 meter ned til
bunden. Jeg var ærlig talt bange, for jeg svøm-
mede i fuldstændig sort vand. Mit hjerte stod
stille af skræk, da der pludselig blev lyst om-
kring mig, efter at jeg havde svømmet lidt. Tæt
over havnens sandbund var der et område,
som blev svagt oplyst af talløse ganske små
lysende dyr. Jeg fik øje på tre dunke, greb om
hanken på to af dem og svømmede op med
dem. Den lyse zone forsvandt under mig, der
var igen helt mørkt omkring mig... jeg svøm-
mede og svømmede. lntet viste mig, om jeg
svømmede opad eller ej. Dunkene kunne jeg
umuligt give slip på, men til sidst begyndte
det hele al køre rundt for mig. Da jeg kom
til mig selv igen, lå jeg på kajen.
Jeg var dukket op et øjeblik og straks sunket
ned igen. En af mine venner havde fået fat i

mig og bragt mig i land. Mine hænder holdt
krampagtigt fast i dunkenes hanke.

Man tror det ikke muligt, men spe-
cielle lakler kan btænde under van-
det
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Skattejagt på havbunden

Der findes endnu en mulighed for at tjene
penge ved at dykke, ja endda for at komme til
store formuer, nemlig ved at søge efter skatte,
der er sunket til bunds sammen med skibene.
En uhyre mængde guld, sølv og ædelstene er
gået tabt på denne måde og venter på den
lykkelige finder. Et særlig godt område er Det
Caribiske Hav og kysterne ved Brasilien og
Ecuador. I det'16. og 17. århundrede sejlede de
prægtige spanske og portugisiske skibe her
bort med det guld og sølv, man havde røvelfra
inkaerne og aztekerne, tværs over Atlanterha-
vet. Mange af disse rigt ladede galeoner sank
i hvirvelstorme ved de lumske klipperev. På
grund af den stadige fare for pirater samledes
skibene en eller to gange om året i havnen i

Habana på Cuba og blev så på hjemvejen led-
saget af krigsgaleoner. Men også denne frem-
gangsmåde slog ofte fejl. I 1628 blev en skatte-
f låde kapret af hollandske krigsskibe, 1657 blev
en anden angrebet af engelske krigsskibe i

havnen i Santa Cruz på Teneriffa, og 1702 gik
det en tredje på samme måde i bugten ved
Vigo. Også under disse kampe endte meget af
det omstridte guld på havbunden, man anslår
værdien til næsten 3,5 milliard kroner. Alene i

året 1572 mistede portugiserne 35 skibe med
en ladning til en samlet værdi af 840 millioner
kroner, og højst en tredjedel af disse skatte
blev straks bjerget igen. Forholdene var næ-
sten de samme på de gamle handelsruter langs
Kinas og lndiens kyster. På grundlag af alle
kendte tab skønner man, at der i alt ligger
over en million kg guld og sølv i vrag på hav-
bunden - men dette er sandsynligvis for lavt
anslået.
Der er naturligvis gjort mange forsøg på at
hæve disse rigdomme. I 1680 hørte en eng-
lænder, William Pitt, om nogle spanske galeo-

ner, der var sunket med deres skatte ved Baha-
maøerne. Hans første ekspedition, der blev
understøttet af kongen selv, mislykkedes.
Hans mandskab gjorde mytteri, og ved det ene-
ste vrag han fandt, var en anden allerede ifærd
med at plyndre, og han forsvarede energisk sin
førsteret. Men Pitt lod sig ikke afskrække. I her-
tugen af Albermarle fandt han en ny financier,
og denne gang havde han heldet med sig. Han
opdagede et af de sunkne skibe, det lå på kun
10-15 meters dybde. Lokale nøgendykkere
bragte de første guldstykker op. Nu lod Pitt en
stor dykkerklokke bygge af træ og sænke ned
ved skibet, så at hans folk, der indåndede al-
mindelig luft, kunne nå skibets skrog. I løbet af 3
måneder blev der bjerget guld og sølvbarrer til
en værdi af 540.000 kroner, dengang et astro-
misk beløb. Pitt måtte ganske vist dele med
sin financier og mandskabet, men alligevel
blev han en hovedrig mand.
Efter de 16 skatteskibe, som englænderne
havde sænket i bugten ved Vigo ledte man med
mindre held. Først forsøgte englænderne sig,
men de blev drevet bort af spanierne, som så

< Skatte for mange millioner kroner ligger endnu på havbunden. Man forsøger stadig at tinde dem. Men kun siældent hal
dykkere held til at bringe guld og sølv op.
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i 200 år arbejdede på at hæve skibene. Vragene
ligger dybere her og er efterhånden sunket
ned i slammet, så det er vanskeligt at fastslå
deres nøjagtige position. Her sank 10 gange
så meget guld og sølv som der var i de skibe,
William Pitt plyndrede, nemlig 54 millioner
kroner; heraf er der endnu kun blevet bjerget
en ringe del. På samme måde forholder det sig
med "Lutine", der i 1799 løb på en sandbanke
ud for den hollandske kyst. Også her er der
under flere forsøg blevet bragt guld- og sølv-
barrer op, men en del venter stadig på den
heldige finder.
Mange af de gamle vrag kunne i dag let nås af
sportsdykkere, men de er svære atfinde. Træet
rådner, kun anker og kanoner bliver tilbage som
vejvisere. Guld- og sølvbarrerne ligger ligesom
skatkisterne med mønter og juveler i dag skjult
under sand og slam, eller også er de blevet
dækket af hårde koraller. Da vi i 1957 med

"Xarifa" kom til Ceylon, boede forfatteren Ar-
thur Clark og hans ven Mike Wilson der, og de
var begge ivrige dykkere, der kendte kystom-
rådet som deres egne lommer. En dag opda-
gede Mike i 18 meters dybde en lille bronze-
kanon. De to venner svømmede nu rundt i nær-

Selvom dykkeren siældent bierger skatte, er skibsvrag stadig ef interessant mål
for dykkere, der har et godt udstyr.
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heden, Mike kradsede uden nogen særlig hen-
sigt i en klippe og så pludselig noget blinke.
Det viste sig, at hele denne klippe bestod af
sølv; det var fast sammenklumpede mønter.
Endnu heldigere var amerikaneren Kip Wag-
ner, der ved Florida efter en hvirvelstorm fandt
flere gamle spanske mønter på stranden. Han
rejste til Sevilla, studerede i gamle arkiver og
fandt ud af, at en flåde af spanske skatteskibe
var sunket i dette område med guld, sølv og
smykker til en værdi af 14 millioner guldpesos.
Kun en fjerdedel var blevet bragt op igen.
Bjergningsmandskabet byggede et lille fort på
stranden, og nu gav Kip sig til at lede efter
resterne af denne bygning med en minesøger.
Flere måneder senere opdagede han nogle ru-
stede kanonkugler og entrehager under san-
det. Nu havde han fundet stedet. Sammen med
en ven kredsede Kip derefter ietsportsfly rundt
om havet udenfor, indtil han endelig i det ikke
særligt dybe vand opdagede en oval ophøjning,
hvorfra der stak noget frem, som lignede stave.
Straks efter dykkede de med aqualunger ned
til stedet; ostavene* var kanonrør, der var dæk-
ket af en skorpe af koraller. De så ikke flere
mønter, men de kunne jo ligge langt nede under

sandet. Kip fik fat i en
sugepumpe, installerede
den på et skib og foran-
krede dette over stedet.
I flere måneder blev der
nu suget sand op fra hav-
bunden, og koralblokke,
der lå i vejen, blev slæbt
bort. Endelig stødte de
på f lere mønter, først
kun nogle få, så på to
klumper, der hver vejede
25 kg. Skibets skatkam-
mer var fundet! Guld og
sølvbarrer, smykker og
gammelt kinesisk porce-
læn kom nu for dagens
lys. Den samlede værdi
var 7 millioner kroner!
Siden fulgte andre fund
i nærheden.
Opmuntret af dette og



andre store resultater forsøger i tusindvis af
dykkere sig i dag som skattejægere. En del af
fundene er blevet offenfliggjort, men mange
er sandsynligvis blevet holdt hemmelige, da de
juridiske forhold vedrørende sådanne fund er
uklare. Alt, hvad der bjerges inden for tre-
milezonen, tilhører principielt staten, derfor tier
man ofte hellere stille. Jeg har selv modtaget
talrige breve fra skattejægere, der tilbød mig
dette eller hint gamle kort og ville føre mig til
en eller anden sunken skat. De havde alle
først og fremmest brug for et egnet skib, for
eksempel for at kunne bjerge kaptajn Kidds
sagnagtige skat eller for at hæve lige så store
rigdomme ud for Kinas kyststrækninger. Men
vi havde nok at gøre med andre ting. En gang
kunne vi alligevel ikke modstå fristelsen. Da
vi besøgte Galapagos-øerne, gjorde vi på til-
bagevejen en afstikker til øen Cocos, hvor der
ligger hele 3 berømte skatte skjult. 2 af dem
stammer fra pirater, som kaprede galeoner
og her bragte guld til en værdi af mange mil-
lioner kroner i sikkerhed. Den 3. skats værdi
er eventyrlig. Under belejringen af perus ho-
vedstad, Lima, blev samtlige skatte fra kirken
og byen bragt om bord på et engelsk skib, som
stak af til øen Cocos, hvor værdierne blev
skjult. Øen er stejl og dækket af uigennem-
trængelig urskov; utallige ekspeditioner har
allerede søgt efter disse skatte her, men for-
gæves. Jeg tænkte mig, at en af skattene må-
ske lå i en eller anden hule under vandet.
Men havbunden der er helt glatskuret af den
voldsomme brænding. Vi så nogle pragtfulde
fisk og filmede to store tigerhajer; disse opta-
gelser blev den skat, vi bragte med hjem fra
Cocos.

Denne u-båd har allerede tigget tænge på havbunden
Hvad mon den indeholder at interessante ting?
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Arkæologer med svømmefødder og dykkerudstyr

Hvad skulle jeg gøre med "Xarifa", mens vi
mellem ekspeditionerne bearbejdede resul-
taterne af vores undersøgelser? Ved!igehol-
delse og mandskab gav høje, faste udgifter.
En italiensk filmproducent henvendte sig for
at sikre sig min og "Xarifa"s medvirken nogle
uger. Hvorfor ikke? Og sådan gik det til, at jeg
blev konsulent ved undervandsoptagelserne
til en spillefilm. En de! af filmen blev optaget
ved Abukir ved den ægyptiske Middelhavskyst,
os jeg benyttede mig af lejligheden til at under-
søge dette område. Man mener, at Nilens ud-

munding tidligere var ved Abukir, og der skulle
de sunkne rester af et lsis-tempel endnu ligge
på havbunden. I det temmelig grumsede vand
fandt jeg forskellige fundamenter og store
kvadersten, og så opdagede jeg på et sandet
sted en cirkelrund, muret form. Det var åben-
bart en gammel brønd, der nu la 5-6 meter
under vandets overflade. Jeg dykkede, grave-
de med hænderne i sandet og fandt straks et
enestående smukt antikt kar, der var cirka 25
cm højt, sort og fuldkommen ubeskadiget.
Oppe i båden sad Dawn Adams, cier spillede
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For mangc ar sidcn sank her et handelssklb. Træet er fotlængst rådnet op
til vin, olie og korn er blevet tilbege på havbunden.
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hovedrollen i filmen, og grebet af et pludseligt
galanteri overrakte jeg hende mit fund, idet jeg
sagde: >Det første giver jeg til Dem<. Men trods
min fortsatte søgen fandt jeg desværre ikke
flere kar, kun nogle skår. Dawns mand, den ita-
lienske fyrst Massimo, glemte senere det an-
tikke kar på en stol i lufthavnen, hvorfra det
forsvandt. Jeg har sjældent ærgret mig så me-
get over et galant indfald!
Enhver dykker, der er interesseret i arkæologi,
vil i den østlige del af Middethavet finde et
nærmest ideelt arbejdssted. Mange kystom-
råder er her sunket langsomt eller brat, så at
resterne af antikke bygningsværker i dag lig-
ger skjult af vandet. Ja, hele byer forsvandt i

bølgerne, blandt andre det romerske bade-
og forlystelsessted Baiae, der nu ligger på bun-
den af en bugt ved Napoli. Vandet er for det
meste grumset; men på klare dage kan man
iført dykkerudstyr her svømme gennem de
forhenværende gader, hvis brolægning har
holdt sig så godt, at der stadig kunne køre vog-
ne på den. Luksuskvarteret, hvor de riges pa-
ladser, termer og forlystelser lå, adskiller sig ty-
deligt f ra ruinerne af den bydel, hvor arbejderne
boede i deres ganske små huse.
lkke så langt fra nutidens Venedig ligger byen
Netauarco, der sank i året 1110. Her i det grum-
sede vand er mange rigdomme skjult dybt
under slammet. På Jamaica, i Det Caribiske
Hav, sank den berygtede pirathavn port Royal
i 1692. Her var jeg så hetdig i det forholdsvis
klare vand at kunne svømme mellem de for-
faldne mure på havbunden. lført dykkerudstyr
nåede jeg det sted, hvor den kendte sørøver
Morgan på åben gade med sin pistol tvang folk
til at drikke sig fra vid og sans sammen med
ham.
Man anslår i dag, at der ud for Middelhavets
kyster ligger flere tusind vrag af antikke fragt-
skibe, der er sunket i stormvejr, og deres lad-
ninger er i vid udstrækning bevaret. De er af
største interesse for undervands-arkæologer-
ne; ved deres hjælp kan man forestille sig,
hvordan folk levede før i tiden, og de rummer
også en del kunstværker af stor værdi. Vin,
olie og korn samt hasselnødder og fisk i lage
blev opbevaret i store lerkrukker, de såkaldte

Mindst 2000 år har denne skønne amfora tigget ube-
skadiget på havbunden. Et værdifuldt fund.

amforaer. De blev snart fundet i stort tal af de
første sportsdykkere nede på havbunden. Det
viste sig hurtigt, at hvert amfora-område røbe-
de et antik vrags position. De gamle skibes
træværk var rådnet op, og tusinder af amforaer
spredtes så over havbunden. Cousteau var den
første, der i stort omfang satte dykkere ind på
at bjerge en hel ladning og alle endn-u bevarede
skibsdele.
Ved yderligere undersøgelser af antikke vrag,
især langs Lilleasiens kyster, fortsatte andre
pionerer undervands-arkæologien - bl.a. Fre-
deric Dumas, Peter Throckmorthon og George
Bass. De anvendte samme metode som ved
udgravn.inger på landjorden. lntet bliver berørt
Iør all er grundigt fotograferet og målt op. Så



bliver ladning og skibsdele stykke for stykke
omhyggeligt bragt op til overfladen, hvor alt
nøje beskrives, mærkes og nummereres. Ved
Jassi Adda, en lille ø ud for den tyrkiske kyst'
stødte Peter Throckmorthon på et sted, der er
en hel skibskirkegård. En klippe, der ragede
op tæt under overfladen, var en fare for sejlad-
sen her. Throckmorthon kaldte med rette ste-
det en "skibsfælde". Resterne af over 20 an-
tikke skibe ligger her på den skrånende bund'
Efter ikke mindre end 3.575 dykninger blev et
byzantinsk vrag fra det 7. århundrede som det
første udforsket. For at de rådne trædele ikke
skulle drive bort, så snart de blev frilagt, fast-
gjorde dykkerne dem ved hjælp af cykelhjul-
åger til havbunden. Denne gang lykkedes det
nøje at undersøge det gamle skibs form og

bygningsmåde. Et stykke længere henne langs
kysten fandt Throckmorthon et vrag, der viste
sig at være det ældste hidtil opdagede' Det
ståmmede fra bronzealderen, omkring år 1200
f.Kr. Også her arbejdede undervandsarkæo-
logerne iflere måneder med den største omhu.
Foluden talrige bronzebarrer og bronzered-
skaber fandt man også service og andre gen-
stande af største interesse for videnskaben.
Endnu i dag grunder arkæologerne over en
del af disse funds oprindelse og betydning;
de har sat et spørgsmålstegn ved visse teorier
om forholdene dengang. Nu kunne nogle ame-
rikanske arkæologiske institutioner mobilise-
res; de stillede betydelige summer til rådighed'
så man kunne forisætte bjergningsarbejdet'
1967 kunne George Bass igen foretage en ek-
spedition med dyrt teknisk udstyr til "skibsfæl-
den" ved Jassi Adda. Der var 45 deltagere'
som man indrettede boliger og arbejdssteder
til på den lille, golde ø. For at kunne foretage
en endnu bedre fotografisk opmåling - denne
gang af et romersk vrag - havde Bass ladet
fremstille en u-båd til to mand; den sejlede
langsomt hen over vragdelene og fastholdt
dem på talrige fotos. Et kugleformet apparat
bragte de videnskabelige dykkere bekvemt og

tørt op igen fra dybet. I stedet for at hænge
frysende i vandet, kunne de nu tilbringe de
nådvendige venteperioder med at læse avis
eller spille kort. Desuden blev der installeret en
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"undervands-telefonboks". Dykkerne kunne
svømme ind i en lille dykkerklokke, hvor de

kunne ånde normalt, tale med hinanden og

være i telefonisk forbindelse med folk på land-
jorden. Desuden havde de søgeudstyr, der
kunne opspore metalgenstande dybt under
sand og slam.
George Bass fortsatte med at forbedre efter-
søgningsmetoderne efter de gamle vrag. Først
blev undervands-fjernsynskameraer kørt hen

over bunden, så fulgte en lille u-båd, hvori der
sad en observatør. Men på denne måde kom
man langsomt frem til målet, navnlig ved dår-
lig sigtbarhed. Ekkoloddet viste sig at være
OåOre. Ved hjælp af lydbølger bliver havbunden
nu undersøgt for uregelmæssigheder, og så

dykker den lille u-båd ned til disse steder
for at måle op.
Dykkere har allerede sprængt en del antikke
skibe for at bjerge kobber- og bronzebarrer.
Mange sportsdykkere opdagede antikke vrag

og ledte efter skatte og ting, der kunne pynte

o[ i deres eget hjem. Arkæologerne er fortviv-
lede over disse pirater, for ved enhver forkert
berøring går videnskaben glip af uvurderlige
oplysninger. Man opfordrer stadig folk til at

meide alle fund uden at røre ved dem, og for-
skellige lande griber ind over for disse plyn-
dringer. Jeg kender dykkere, der kom i fæng-
sel iGrækenland, fordi de lod sig friste til at

overtræde de meget strenge, men nødvendige
bestemmelser.
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lusfqe af undervandsgrotter er i tidens tøb blevet udforsket at fiskemennesker, men også tatrige under-jordiske søer og tlodløb er btevet opdaget.







morsomme møder med delfiner. For eksempel
stod vi en dag iforstavnen på den store damper

"Caribia" på vej til Vestindien. Havet var fuld-
stændig spejlblankt. Det var tidligt om morge-
nen, og pludselig dukkede der i hundredvis af
delfiner op, som sprang 3-4 meter op i luften.
Noget mere elegant eller graciøst end denne
leg havde ingen af os nogen sinde før set.
Det blev aften, og havet lyste. Foran boven
på vores skib blinkede milliarder af bitte små
lysende dyr; de lyste så stærkt, at man midi i

den mørke nat kunne læse en avis oppe på
dækket. Foran skibet svømmede delfiner, de-
res kroppe var oplyst af lyset fra de strålende
havorganismer.
Den næste skueplads var kysten ved Suakin
i Det Røde Hav. Hver gang vi om bord på vores
motorbåd kom gennem et bestemt område,
svømmede delfinerne os i møde og legede om-
kring stævnen. Jeg sprang over bord med mit
undervandskamera, men allerede før luftbob-

Delfiner lever sammen i flokke. Når en deltin er i nød, skriger den. Tilkaldt
af skriget kommer de andre delfiner til hjælp.
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Vores mest sympatiske slægtninge i havet: delfinerne

I det gamle Baiae, fortæller den romerske for-
fatter Plinius, boede der en dreng, som hver
dag gik til skole langs havet; en temmelig lang
vej rundt om en bugt. Denne bugt var adskilt
fra det åbne hav ved en dæmning, og her var
østersbanker og mange fisk. Også en delfin
havde forvildet sig ind i denne bugt, der den-
gang blev kaldt Den Lukriniske Sø. Drengen
fodrede delfinen ved at kaste brødstykker ud
til den fra bredden, han gav den navnet Somo,
og dyret kom snart svømmende, når drengen
kaldte, selv når det opholdt sig ved søens mod-
satte bred. Pludselig satte drengen sig en dag
på delfinens ryg; det blev begyndelsen til et
usædvanligt venskab, der varede længe. Del-
finen lod drengen ride på sin ryg og svøm-
mede fra nu af hver dag med ham tværs over
bugten til skolen - sådan fortæller Plinius i

hvert fald. Da drengen døde, kom delfinen
stadig hver dag og så efter ham og ventede.
Kort efter døde også den. Noget lignende skal
være sket i Lilleasien ved
kystbyen Jasos. Også
her blev en dreng ven
med en delfin og legede
med den i vandet. En
dag svømmede delfinen
ind mellem hans ben og
løftede ham op på sin
ryg. Den svømmede hur-
tigt ud mod havet, men
bragte senere drengen
velbeholden tilbage til
landjorden igen. Dette
gentog sig nu hver dag
og lokkede mange nys-
gerrige til. Desværre
kom dyret ved en fejlta-
gelse en dag for langt
op på strandbredden og
døde. Fantasi eller virke-
lighed?
Jeg har selv haft mange
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Delfiner og marsvin er se/skabsdyr og overordentlig smidige. De ledsager gerne skibe, svømmer omkring
dem og springer 3-4 m op gennem luften.

lerne var forsvundet, var delfinerne altid borte.
Derfcr forsøgte vi noget andet. For at kunne
finde stedet, kastede vi en tom flaske i vandet,
derpå sprang to mand med dykkerudstyr i van-
det og ventede i 20 meters dybde. lmens sej-
lede båden hen til delfinerne for at hente dem
og satte kursen mod flasken, altså mod det
sted, hvor vi ventede i dybet for at kunne filme
de legende delfiner nedefra. Men det var for-
gæves! Vi prøvede tre gange med samme re-
sultat. Delfinerne lod sig hente, men i en af-
stand af 100 meter fra det sted, hvor vi ventede,
forlod de båden. De kunne ganske vist ikke se
os på denne afstand, men de kunne mærke os.
I dag ved vi, at delfinerne er udstyret med et
slags radaranlæg. De udsender lyde, hvis ekko
de opfanger med høresansen. På samme måde

orienterer de sig også i uklart vand og om nat-
ten, når de jager. I et amerikansk akvarium kon-
staterede man, at lydene mindede om en kna-
gende dør - ligesom de lyde, vi havde hørt de
døende kaskelotter udstøde.
Plinius påstod, at delfiner elskede musik, og
især skulle tonerne fra et vandorgel henrykke
dem. Det er dog temmelig sikkert, at denne op-
lysning ikke passer. Den græske filosof Aristo-
teles hævdede, at delfiner kunne springe over
masten på et skib; også dette er utvivlsomt et
eventyr. Men i Sydhavet oplevede Conor O'
Brien, da han sejlede med sit lille skib tilTonga,
at en hel flok delfiner sprang i vejret tæt ved
skibets side - og en af dem sprang tværs over
den 3 meter høje storbom. Dette tror jeg uden
videre på. I det store akvarium i Marineland i
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Californien springer mange af delfinerne 5 me-
ter højt.
Fra gammel tid har man berettet om, at delfiner
har begået selvmord af sorg; dette er sikkert
heller ikke sandt. De lever i flokke, gør sig for-
ståelige ved hjælp af skrig og hjælper hinanden.
Hvis en delfin af en uventet bølge bliver skyllet
op på land, udstøder den skrig om hjælp; dette
kan medføre, at de andre følger efter, og at alle
mister livet. Desuden fortælles der fra arilds tid
om, hvordan delfiner har reddet skibbrudne.
Faktisk er det sket, at en amerikanerinde, som
besvimede ude i havet, blev bugseret ind til
land af en delfin. Forklaringen må findes hos
de instinkter, som disse dyr har. De hjælper
også sårede artsfæller og løfter dem op på
ryggen af sig, så de kan få luft, for delfiner ån-
der ligesom vi med lunger. En delfinhun viser
samme adfærd over for sin unge. Hvis den dør,
kan man se hunnen blive ved med at skubbe
den foran sig i lang tid og stadig bringe den op
til overfladen igen, når den synker. Et hjælpe-
løst menneske kan udmærket godt udløse en
lignende instinktiv adfærd.
Endelig har man fra gammel tid beretninger
om, hvordan delfiner har hjulpet fiskerne med
at fange fisk. Dette skal have fundet sted ved
Nimes ved den franske kyst, ved den græske
ø Evvoia, ved australske bugter samt ved Ama-
zonas og lrawadi, hvor der lever floddelfiner.
Man siger, at delfinerne jagede byttet ind i fi-

Fra Flipper-tilmene kender ethvert barn delfinerne
som kåde og venlige fyre.

skernes net, og at f iskerne til tak gav dem deres
andel af fangsten. Dette er i princippet muligt.
Delfiner plejer at jage i flokke og indkredse fi-
skene fra flere sider. For deres adfærd under
jagten betyder det ingen større forskel for ud-
løsningen af deres instinkter, om partnerne er
andre delfiner eller mennesker. Hvis de bliver
belønnet, vænner de sig til denne metode. Man
ved nu, at delfiner har en hjerne, der er på stør-
relse med menneskets, og at deres hjernebark
ligner vores meget. De er overordentlig kloge
dyr, det er der ingen tvivl om. Hvor iet de kan
dresseres, kan man bl. a. se på f ilmene om den
tamme delfin, Flipper, og af de muntre kunst-
stykker, som delfiner i kæmpeakvarier rundt
om i verden udfører på kommando.
I 1956 vakte en delfin opsigt i byen Oponomi på
New Zealand, fordi den tillod nogle børn at lege
med sig i vandet. Den blev især gode venner
med en pige, der hed Jill Baker, som den lod
sidde på sin ryg, mens den svømmede omkring
med hende. Beretningerne fra oldtiden om ven-
skaber mellem drenge og delfiner kan altså
godt være sande; men det er forkert at tro, at
der skulle ligge en bevidst intelligenshandling
bag. I disse specielle tilfælde bliver bestemte
instinkter hos delfinen simpelt hen udløst af
mennesker.
I det antikke Hellas anså man delfiner for at
være mennesker, der havde antaget fiskeskik-
kelse og taget bolig i havet. At de er nære
slægtninge til os, der tra landjorden er vendt
tilbage til havet, er imidlertid sandt.



Kæmpeblæksprutter og ))mordermuslinger<

Da jeg som dreng en
sommer var med mine
forældre i Dalmatien,
lærte jeg en gammel fi-
Sker at kende, der for-
talte mig nogle fantasti-
ske historier om havets
kæmpedyr. lsær fortalte
han mig tit om en kæm-
peblæksprutte, der om-
klamrede et helt skib
med sine lange fangar-
me og sugede sig fast
med sine mange hund-
rede sugeskåle for til
sidst at trække skibet
med sig i dybet.
I 1928 fortalte den pro-
fessionelle dykker A. E.
Hook fra Charlottensund
i British Columbia om en
frygtelig kamp, som han
havde udkæmpet i 25 meters dybde med en
kæmpeblæksprutte. Den havde viklet en 5 me-
ter lang fangarm omkring hans venstre ben,
mens en anden arm omklamrede hans krop.
Det lykkedes ham at skære to arme over og
blive trukket op efter at have afgivet sit nød-
signal. De to arme, der stadig sad fast på ham,
snoede sig bagefter et stykke tid på dækket
osom slanger<. At dømme efter dem, måtte
dette dyr i alt have været 8-10 meter langt. -
Fantasi eller virkelighed? Fantasi er det i hvert
fald ganske bestemt, at sådan et dyr >udsuger<
mennesker med deres sugeskåle, sådan som
mange gamle beretninger fortæller. Den otte-
armede blæksprutte, som også kaldes octo-
pus, holder sig kun fast med sine sugeskåle;
næringen indtager den gennem munden, der
sidder mellem fangarmene.
Den ottearmede blæksprutte bliver ofte for-
vekslet med den tiarmede, der lever i det åbne
hav. Blæksprutterne er bløddyr, som er islægt

med muslinger og snegle. Disse dyr er overor-
dentligt højt udviklet, og deres intelligens er hø|
Dette har man konstateret ved eksperimenter,
og vi har selv med egne øjne set et bevis for
det hos en lille blæksprutte, som jeg opda-
gede på sandbunden af Det Bengalske Hav i 20
meters dybde. Den var krøbet ind i en tom
muslingeskal og havde indvendigt suget sig
så godt fast med sine fangarme, at den kunne
åbne og lukke skallerne, ligesom muslingen ple-
jede at gøre det. Jeg blev meget overrasket, da
jeg hos denne musling mellem de let åbnede
skaller så et højt udviklet øje kikke frem. Oppe
på skibet opdagede vi, at det var en hunblæk-
sprutte, der havde lagt sine æg i denne store
muslingeskal, som den nu så dygtigt benyttede
sig af. Ganske forbavsende er også farveæn-
dringerne både hos de otte- og de tiarmede
blæksprutter. De kan nøje tilpasse sig enhver
farve og ethvert mønster på havbunden. Når
der er fare på færde, udstøder begge en "blæk-

At møde en blæksprutte er lor enhver dykker den mest fasclnerende optevelse
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sky<, hvorved vandet forplumres, så angribe-
ren ikke kan se dem. De bevæger sig også på
en højst mærkværdig måde. Ved at udstøde det
vand, som passerer gennem gællerne ad en
tragt, svømmer de baglæns. Når de drejer trag-
ten til den ene eller den anden side, kan de lyn-
hurtigt ændre retning.

Den otteatmede blæksprutte et ganske vist ikke angrebslysten, men den for-
svarcr energisk sin botig. Derfor klamrer den sig til dykkeren. Det et ikke helt
utarligt.
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Men bliver blæksprutter nu også så store?
Sportsdykkere har i det kolde vand ved Alaska
harpuneret eksemplarer med 2-3 meter lange
arme; sådan et dyr vejer 20-30 kg. At tiarmede
blæksprutter kan opnå en usædvanlig størrelse,
er blevet bevist ved døde eksemplarer, som
man har fundet i kaskelotters maver. Disse dyr

lever i 200-300 meters
dybde i det åbne hav.
Deres øjne er kæmpe-
mæssige, otte af fangar-
mene er forholdsvis kor-
te, mens to derimod er
usædvanligt lange og har
meget store sugeskåle
for enden. I 1933 fan-
gede man endda ud for
NewZealand en kæmpe-
blæksprutte, der var hele
22meler lang. De største
sugeskåle havde en dia-
meter på næsten 25 cm
og øjnenes var næsten
40 cm. Om de kun jager
i det åbne hav eller også
af og til nærmer sig ky-
sten, ved man endnu
ikke, men der er i hvert
fald ingen sportsdykkere
iført dykkerudstyr, som
har set sådan et dyr i

nærheden af nogen kyst;
derfor kan muligheden
naturligvis alligevel ikke
udelukkes. At et dyb-
havsdyr som den tiarme-
de blæksprutte skulle
holde sig skjult i et vrag,
er derimod usandsynligt.
Heri adskiller den sig fra
den ottearmede blæk-
sprutte, der altid kravler
rundt i hulrum og også
tit søger skjul i en am-
fora. Den er specialist i

jagt i store farvande.
Det er langtfra alt, hvad
der skrives, som er



sandt. Og det er langtfra alt, hvad der vises på
fotografier og film, som er ægte. Tit er forfalsk-
ningerne dog så gode, at selv erfarne dykkere
lader sig tage ved næsen af dem.
Bevæbnet med mistro betragtede jeg også be-
retningerne om >mordermuslingerne". Efter
hvad jeg læste, skulle de kunne blive 2 meter
lange, og deres skaller skulle veje flere hun-
drede kg. Endvidere skulle de ligge med halvt
åbnede skaller som en fælde på havbunden.
Hvis en dykker kom til at stikke en hånd eller et
ben ind i sådan en fælde, ville den klappe
sammen om ham og holde ham fast, så han
umuligt kunne befries. Den eneste udvej var,
at dykkeren selv skar armen eller benet af.
Navnlig ved Det Store Barriererev ud for Austra-
lien skulle man ofte træffe på denne kæmpe-
musling.
Kæmpemuslingen fandtes virkelig; ganske vist
fandt vi trods lang eftersøgning ingen steder
noget eksemplar, der var større end 1,5 meter.
Skallerne vejer over 200 kg.

"Mordermuslingen" lever på ret lavt vand, men
kan også findes i 30 eller 40 meters dybde.
Den ser pragtfuld ud. Skallens rande er bølgede
og står temmelig vidt åbne; kappens rande, der

Den tiarmede blæksptutte kan opnå en usædvanlig størrelse. Man har
set eksemprarer, det målte op til 22 m i læhgden.

rager frem oven over, har brogede farver. For
at modbevise de bloddryppende historier ville
jeg stikke et ben ind i sådan en musling; Lotte
skulle fotografere det. Hun foreslog dog, at vi
først prøvede med et kunstigt ben. Udmærket,
men sådan et var ikke let at opdrive, til sidst fik
vi fat i et hult plasticben i en forretning, der
handlede med damestrømper. Jeg fyldte gips
i det og stak det så ind i en mellemstor >morder-
musling". Muslingen lukkede skallerne så hur-
tigt og kraftigt, at jeg ikke kunne få plasticbenet
ud igen. Skallernes kanter skar godt 1 cm ind i

den hårde gips. Herefter tror jeg absolut, det
er muligt, at en dykker kan blive holdt fast på
denne måde.

Verdens største musling - "morder-
muslingenn. Den kan veje over 200
kg.

83



'l:!*{

Den sagnagtige >diævlerokke<

Da jeg i 1949 for første gang kom til Det Røde
Hav, vidste man kun lidt om mantaen, den
største rokke i verden. Den kan blive 8 meter
lang og veje op mod 2 tons. Man havde iagt-
taget dette kæmpedyr f ra skibe og somme tider
ogiå harpuneret en; men ingen dykker havde
endnu nærmet sig den under vandet og foto-
graferet den.
De lokale fiskere fortalte mig mange mærkelige
ting. De påstod, at der her var et kæmpedyr'
som allerede havde bragt flere fiskerkuttere i

havsnød. Uhyret havde to horn foran og var
umådeligt stort og tungt, det fløj under vandet
som en fugl. Hvis denne "djævel" kom til et
sted, hvor en fiskerkutter lå for anker, så svøm-
mede den hen til ankerkæden, tog den mellem
hornene og rev ankeret op fra bunden. Derpå
trak den af ren og skær ondskabsfuldhed ski-
bet ud på havet. En del fiskere var kommet i

alvorlige vanskeligheder på denne måde. De

sagde, at jeg absolut ikke r-nåtte gå i vandet her,

det ville være den visse død. Hajerne ville

straks kaste sig over mig og æde mig, og de
turde slet ikke tænke på, hvordan "djævelen"
ville opføre sig over for et menneske.
Hvad hajerne angik, lignede disse beretninger
nøjagtigt dem, vi så tit havde fået fortalt af folk
ved Det Caribiske Hav. Jeg var alene på denne
ekspedition, men jeg var nu engang ikke bange
for hajer, hvis vandet blot var klart nok til, at
jeg tydeligt kunne se dem. Disse prægtige dyr
fængslede mig, og jeg brændte efter at se dem.

Hrrad "djævelen" angik, så formodede jeg, at

der kun kunne være tale om en manta. At denne
kæmperokke fandtes i Det Røde Hav, havde
jeg i mellemtiden konstateret. Jeg kunne ikke
-begribe, 

hvorfor dyret skulle optræde så uven-
ligtover for fiskerkuttere, og jeg var nysgerrig
efter at finde ud af det. Jeg var klar over, at

mantaen ikke betød nogen virkelig fare for et

menneske, for den lever af plankton. Jeg var

altså ved godt mod. Snart skulle jeg som den

Djævlerokken som trækdyr: Dykkersken tader sig trække af en manta. Hun holder

sig fast ved den forreste kant af munden.

første dykker se koralre-
vene i Det Røde Hav, der
er helt anderledes end
dem i Det Caribiske Hav,

og strejfe om i dem,
os jeg skulle ikke blot
gense mine venner, ha-
jerne, men også lære
den sagnagtige "djævel"
at kende. Da min arabi-
ske bådsmand, Mach-
moud, hørte det, gav han

sig til at rulle med øjnene
af ophidselse.
I min bog "l ukendte dyb-
der", hvori jeg har sam-
menfattet de vigtigste
erfaringer fra alle mine
ekspeditioner, skildrede
jeg mit første møde med
denne rokke. Det fandt
sted i temmelig uklart



vand: >Jeg opfattede den med min krop, før
jeg overhovedet kunne se noget. Så dukkede
et omrids op, der mere lignede et kæmpe-
tæppe end et levende væsen. Hele min op-
mærksomhed var rettet mod dette monstrum,
der langsomt nærmede sig. Midt på den uhyr-
lige krop gabte en firkantet, kæmpemæssig
mund ubevægelig... Netop da, i det mest uhel-
dige øjeblik, måtte jeg absolut have luft. Jeg
svømmede op til overfladen og var straks nede
igen og stirrede videre. Det, jeg nu så, kunne
jeg næsten ikke selv tro på. Uhyret var kommet
endnu nærmere og havde vendt sig lidt, jeg så
et øje og oven over det - to fremadragende

"djævlehorn"l
Ved dette første møde i det uklare vand så jeg
kun dyret nogle få øjeblikke. Så blev vandet
forvandlet "i en stor, skummende bevægelse,
en svingende, mægtig vinge pressede mig til
side, og fænomenet forsvandt i en strøm af
bobler".
En uge senere havde jeg det held sammen
med Machmoud, som var ude af sig selv over
min dåd, at støde på en sværm på ca. 40 af
disse kæmpedyr. "Hele havet syntes at koge."
Først så jeg bare utallige fisk, som sværmede
i oprørte stimer på kryds og tværs. De blev
ikke bare jaget af mantaerne og fuglene, men
samtidig også af makreller og lange sølvglin-
sende fisk. Til venstre for mig delte fiskestimen
sig pludselig, og en stor manta svømmede di-
rekte imod mig. Tilsyneladende lagde den slet
ikke mærke til mig. Den kom flagrende som
i en salig drøm. Jeg tog flere billeder - stillede
ind på nærbillede - filmede den firkantede
mund... men kæmpen svømmede bare roligt
videre. Med glasagtigt stirrende øjne svøm-
mede den hen over mig. Den kom til al røre
mig... og i samme øjeblik rullede den sig rundt
med piskende finner og ramte mig med et slag
over ryggen. Det gjorde så ondt, atjeg troede,
den var brækket. Men det må bare have været
skrækken for denne kæmpe, for jeg havde
undersøgt det forinden - den var ganske ufar-
lig; den har kun en sparsom tandrække på
underkæben.
Men ufarligt var det trods alt ikke. Hvis den
havde slået mig bevidstløs, havde jeg været

En sugefisk lader sig transportere af denne herligt
plettede panterrokke.

fortabt. Der, hvor jeg svømmede, var havet
bundløst. Et halvt år senere kom vi tilbage igen
til det samme sted. Dennegang var vi ialt seks -
Lotte var også med. Et af mine ønsker var at
få Lotte og en manta på samme billede. Blev
filmen vellykket, ville den bringe mig betydeligt
nærmere til mit længselsfuldt ventede forsk-
ningsskib.
Jeg havde sagt til Lotte, at hun skulle prøve
at forskrække lodsfiskene, som svømmede
foran mantaen, for at filmen kunne vise, hvor-
dan de ville reagere. Lotte har i sin bog "En
pige på havbunden", i hvilken jeg ikke altid
bliver fremhævet som lige heldig, beskrevet
oplevelsen på følgende måde: "Nu kommer
mantaen< råbte Xenophon ophidset. "Hop i!<
skreg Leo. Altså dykkede jeg. Mantaen kom
som en gigantisk flagermus direkte imod mig,
svingede hovedfinnerne frem og tilbage, rul-
lede dem ind og strakte dem ud igen. Leo var
dykket ned på den anden side af mantaen og
holdt kameraet parat. Den var imponerende!
Jeg tog mig sammen og svømmede skråt hen-
imod dens hoved... Jeg var to meter fra den og
til min egen overraskelse turde jeg stadig svøm-
me videre. Leo skimtedes utydeligt i baggrun-
den. Nu var jeg lige foran dens hoved... jeg
strakte hånden frem så langt jeg kunne hen-
imod lodsfiskene og så ikke andet end dem.
De så til gengæld min hånd. De standsede
op og forsvandt ind i munden på mantaen.
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Kæmpen bevægede sig. Jeg følte et slag ram-
me min skulder. Alt var fyldt med luftbobter.
Jeg rullede rundt, vidste overhovedet ikke
mere, hvad der var oppe eller nede - en stærk
strømhvirvel greb mig, trak mig til siden... og
så blev det igen lysere. >Er du kommet til
skade?" spurgte Leo mig, da jeg kom op til
overfladen. Jeg kunne ikke få vejret. "Jeg tror
det ikke, men mit hjerte banker, som om det
er ved at sprænges. Fik du det hele med på
filmen?"
Leo jamrede, at hans kamera havde strejket
og ikke havde fået den vidunderlige optagelse
med. Han vinkede til Hass, der var dukket op i

nærheden af os. >Så De dette pragteksemplar?
Alt er som forhekset, også dette kamera...<
)Jeg jagede lodsfiskene ind i mantaens mund!"
råbte jeg til Hass, endnu helt åndeløs. ,De
svømmede bare lige ind, de er ikke spor ban-
ge". "De må ikke svømme for nær", sagde
Hass, >De kan komme galt afsted. Helt så harm-
løse er de nu ikke. Forresten bløder De på
skulderen". Først nu lagde jeg mærke til en
hudafskrabning men det var ikke særlig slemt.<
På denne uforglemmelige dag lykkedes det os,
på trods af alle strejkende kameraer, at få

Den elektriske rokke lammer og gør de mindre fisk
værgeløse ved elektriske stød.

nogle optagelser, som senere hjalp min film
til at opnå verdensberømmelse.
Deres gådefulde adfærd over for fiskerbåde
fandt jeg forklaringen på allerede under mit
første ophold på stedet. Mit udgangspunkt
var lodsfiskenes mærkelige opførsel; de svøm-
mede tæt foran den åbne mund på disse kæm-
per og skjulte sig i den, når jeg nærmede mig.
Der var en slags symbiose mellem disse små

blå- og gulstribede fisk
og den kæmpemæssige
manta. Fiskene søgte til-
flugt i dens mund, hvis
rovfisk dykkede op. Når
de svømmede foran
mantaens mund, kunne
de få del i den rigelige
planktonføde uden at
behøve at frygte nogen
fare. Til gengæld rense-
de de mantaens mund
og holdt dens små tæn-
der rene. Det lykkedes
mig at svømme så tæt
hen til munden på nog-
le mantaer, at jeg kunne
filme lodsfiskene inde i

det store gab. Det var
ganske vist ikke helt
ufarligt. Mantaer ser ikke
så godt, og hvis man

Ørnerokken ,fryver" forbi. Dens malestætiske svømmebevægetser tår den tir
at ligne en langsomt flyvende fugt - et fantastisk syn.
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kommer for nær på dem, bliver de bange og
rulier rundt. Samtidig slår deres vingeagtige
finner højt op over vandet - jeg måtte flere
gange hurtigt kaste mig tit side for ikke at bti-
ve ramt. Men jeg så mere endnu. Også inderst
på de hovedlapper, der sidder på hver sin
side af munden, var de små fisk på færde. Ved
hjælp af disse lapper kan mantaen >skovle<
planktonet direkte ind i munden, de er meget
bevægelige. Dyret strækker dem ofte fremad,
og så ser det virkelig ud som om, det havde et
par horn. På indersiden af disse lapper opda-
gede jeg, at nogle små krebs sætter sig fast.
De irriterer mantaen, den vil af med dem, og
lodsfiskene kan åbenbart ikke rigtig klare disse
snyltegæster. Når mantaen ser en forankret
fiskerkutter, svømmer den hen til ankerkæden,
tager den mellem sine ohorn* og rutscher langs
kæden; på denne måde forsøger den at slippe
af med de ubehagelige snyltere! på grund af
kraften i rokkens vældige krop kan det nok ske,
at ankeret bliver hængende i dens gab. Dyret,
der nu bliver skraemt, flygter derpå ud mod det
åbne hav og trækker fiskerkutteren med sig. I

dette tilfælde er ondskabsfuldheden hos disse
harmløse kæmper fantasi; derimod er det sandt,
at de som tølge al deres adfærd kan bringe
forankrede fiskerbåde i uventede vanskelig-
heder.
Når de med deres kæmpefinner "flyver" gen-
nem vandet som fugle, er de et både impone-
rende og smukt syn. Lotte fandt på at dykke
skråt ned på dem, holde sig fast i den øverste
del af deres mund og lade sig trække af sted
af dem et stykke tid.

riti;
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Savrokken kan blive op til 10 m lang. Dens takkede
sværd er et f arligt våben.
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Den omstridte søslange

Findes der endnu helt ukendte kæmpedyr i

havet? Gang på gang i tidens løb har kaptajner
fortalt om forbavsende ting, som de har set
dukke op af havet; er det altsammen kun skip-
perløgne og udslag af en overdreven fantasi?
Folk kan lide det gyselige, det aldrig før sete, det
overraskende, derfor er der nok af opmærk-
somme tilhørere til alle fortællingerne - og
undrende tilhørere er mange glade for at have.
Er det den enkle og eneste forklaring på alle
disse beretninger? Som man måske har for-
stået, er jeg selv ikke ligefrem godtroende,
tværtimod har jeg sat spørgsmålstegn ved me-
get, som var almindeligt fastslået. Men hvad
den sagnagtige søslange angår, vil jeg dog
slutte mig til dem, der anser det for overfla-
disk at afsige nogen endelig dom over den
endnu. Havene er for store og dybe, vi har knap
nok begivet os ned i disse umådelige områder
og udforsket dem. Da Eibl-Eibesfeld og jeg
på Maldiverne opdagede rørålene, var der
ingen, som havde nogen anelse om, at der
fandtes fisk med en så planteagtig levevis;
ingen medekrog og intet net havde nogensinde
bragt dem for dagens lys. Endnu mere sensa-
tionelt var det, da man i 1938 ved Comorerne
fangede den blå fisk på 200 meters dybde -
et dyr, som man ganske vist kendte fra forste-
ninger, men som man almindeligvis antog var
uddød for 60 millioner år siden. Da dette dyr
hørte til de pionerer, der engang som den første
fisk slog sig ned på landjorden, var det særlig
spændende for videnskabsmændene, da man
trak et muntert sprællende eksemplar af dette
levn fra fortiden op i solskinnet. - Hvem kan
med sikkerhed sige, om den store hvide haj,
carcharodon megalodon, der antages at være
uddød for nogle millioner år siden, ikke stadig
huserer et eller andet sted i dybet? Når man
går ud fra størrelsen af dens tænder, der ofte
findes, var den over 25 meter lang, og dens
gab var så stort, at der var rigelig plads til, at et
menneske kunne stå oprejst inde i det.

Den 6. august 1848 fik man fra den britiske kor-
vet >Daedalus" øje på et søuhyre. Dette skete i

den sydlige del af Atlanterhavet på vej fra Kap
Det Gode Håb til øen Sankt Helena. Klokken var
5 om eftermiddagen og mandskabet var ved at
spise, da en underløjtnant så det usædvanlige
fænomen. Han meldte det straks til den vagt-
havende overløjtnant Drummond, der netop
gik frem og tilbage på agterdækket sammen
med navigationsofficer Barnett og kaptajn
M'Quhaes. "Efter at vores opmærksomhed var
blevet vakt", skrev kaptajn M'Quhaes i sin ind-
beretning til admiralitetet, >fastslog vi, at vi
havde en kæmpemæssig slange for os, der
holdt hoved og skuldre cirka 1,25 meter op
over vandet. Desuden kunne man mindst se 18
meter af dyrets krop, men ingen synlig le-
gemsdel tjente åbenbart til at drive det fremad.
Vi så hverken lodrette eller vandrette bølgebe-
vægelser. Dyret svømmede hurtigt, men så tæt
forbi vor læside, at jeg, hvis det havde drejet
sig om et menneske, jeg kendte, med det blotte
øje uden videre havde kunnet genkende dets
ansigtstræk. I al den tid, vi betragtede det, veg
det ikke en hårsbredde fra sin sydvestlige kurs,
som det opretholdt med en hastighed at 12-15
sømil. Dyret havde ingen skæl, men nok noget,
som lignede en hestemanke eller en dusk tang
på ryggen, og som bevægede sig frem og til-
bage". Om hovedet fortalte M'Quhaes, at det
'uden al tvivl lignede en slanges". Eftersom
3 officerer og 4 af mandskabet i 5 minutter så
dyret på nærmeste hold - de anslog dets fulde
længde til cirka 30 meter - kunne denne be-
retning ikke uden videre henvises til fantasi-
ens verden. Nu huskede man talrige rapporter
af samme slags, som ligeledes havde vakt op-
sigt, da de kom frem. Således havde man i1817
fra Gloucesters havn set et lignende kæmpe-
dyr svømme omkring i 14 dage, mens mange
mennesker iagttog det. Somme tider dukkede
det kun op nogle minutter, til andre tider var
det synligt i over 2 timer. En enkelt gang kom

4 Hvalhajen - den største og mest sjældne hai er også den mest harmløse. Den lever kun af ptankton gg



det tæt på en båd og blev beskudt derfra med
et gevær. 2 år senere i det nærliggende Nahant
så 200 personer et cirka 18 meter langt, slan-
geagtigt havdyr. Politimester James Prince
ilede til stedet og erklærede i sin rapport:

"Synet af hvaler, hajer, nordkapere, marsvin og
andre dyr er jeg fortrolig med, men her drejer
det sig absolut om noget helt andet".
Lignende iagttagelser fulgte senere, de kom
som oftest fra kaptajner. En dag blev det med-
delt i New York, at man imod at betale entr6
til en hal på Broadway kunne se skelettet af
en søslange. En enorm mængde mennesker
betalte billetprisen og strømmede ind ilokalet.
Her var der faktisk udstillet et 35 meter langt
skelet, der så nøjagtigt sådan ud, som man på
grundlag af forskellige skildringer forestillede
sig søslangen. Men en zoolog konstaterede, at
det var humbug. En smart forretningsmand
havde sat ryghvirvlerne fra en uddød hvalart
sammen, så de dannede en godt 30 meter
lang rygrad, og kraniets knogler stammede fra
en ligeledes uddød Øgle.1892tog den holland-
ske naturforsker, Oudemans, fat på det om-
stridte spørgsmål og gennemgik kritisk samt-
lige eksisterende beretninger. Efter hvad han
konstaterede, havde dyret, hver gang det duk-
kede op, en lang, tynd hals med et slangelig-
nende hoved, som det ofte holdt højt hævet
over vandet, og det havde tilsyneladende 4
korte ben med store finner eller luffer og en
lang hale. Oudemans registrerede ikke mindre
end 163 nedskrevne beretninger og undersøgte
23 forskellige teorier om, hvilket væsen det
kunne være. Det mindede mest om den for-
længst uddøde havøgle, altså om et stort kryb-
dyr. Han tilføjede selv en ny teori: efter hans
opfattelse var dette endnu ukendte kæmpedyr
beslægtet med sælerne.
Under første verdenskrig indløb der to over-
raskende meldinger. Friherre von Forstner, der
var kommandant på den tyske u-båd, "U-28",
sænkede den 30. juli 1915, 60 sømil sydvest for
lrland den engelske damper, olberian<. Cirka23
sekunder efter skibets sænkning, f ulgte en eks-
plosion under vandet, hvorved et 20 meter
langt, krokodilleagtigt dyr blev slynget op i

luften, så man tydeligt kunne se det. Foruden
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Forstner så 5 officerer og matroser i klart sol-
skin dette skuespil, som varede 10-15 sekun-
der. Dyret blev slynget 20-30 meter op i luften
og "sprællede", som alle enstemmigt forkla-
rede. Den anden melding stammede fra kom-
mandanten på den engelske krydser, "Hilary",
kaptajn Dean, der den 22. maj1917 sejlede ved
lsland. Det var en så usædvanlig smuk forårs-
dag med strålende solskin, at man tilstyrbords-
side i nogen afstand lik øje på en langstrakt
krop med en rygfinne, der ragede højt op. Kap-
tajn Dean lod skibet vende og styrede hen mod
dyret, der nu langsomt satte sig i bevægelse og
gled forbi "Hilary,. i cirka 30 meters afstand.

"2 eller 3 gange løftede dyret hovedet, som om
det ville tage os nøjere i øjesyn. Fra nakken til
rygfinnen var intet af kroppen synlig over
vandet; men man kunne se den slangeagtige
hals, som i en halvcirkel drejede hovedet, da
dyret så efter os<. Kaptajn Dean bad begge
sine officerer om at anslå halsens længde:

"Hver af dem skulle skrive sit eget tal ned". Den
ene officer anslog den til 8,5 meter, naviga-
tionsofficeren til 4,5 meter, kaptajnen selv til 6
meter. Så gav han ordre til, at man skulle be-
skyde dyret med hurtigt skydende kanoner. De
første to salver ramte ikke, og dyret tog ingen
notits af dem. Derpå fulgte en træffer, havuhy-
ret vendte om og forsvandt.
Under min anden ekspedition til Det Røde Hav
så vi en tidlig morgen, da havet var spejlblankt,
nogle mil før Suakin fra vores skib en langagtig
streg, hvorover der flagrede et utal af fugle. I

midten ragede en høj, mørk spids op af vandet.
Den lignede en rygfinne, men var alt for stor til
at kunne være det. Da vi kom nærmere, be-
vægede denne sorte trekant sig langsomt
fremad - så måtte den altså alligevel høre til et
levende væsen! Vi blev allesammen meget op-
hidsede. Hvad kunne det være for et mon-
strum? Vi sejlede nærmere med standset mo-
tor. Så lod jeg mig glide ned i vandet med mit
undervandskamera og svømmede hen mod fin-
nen; jeg havde svært ved at beherske min
hjertebanken. Over vandet så jeg den høje,
frynsede finne nær ved mig, men under vandet
kunne jeg stadig intet se. Endelig dukkede de
første omrids op foran mig. Det var en haj - en



hvalhaj så jeg straks. Dette dyr bliver 18 meter
langt og er overordentlig sjældent; det var kun
blevet set fra skibe cirka 60 eller 70 gange.
Denne den største af alle hajer er ufarlig, den
lever af plankton. Jeg kunne svømme helt hen
tilden og rørevedden; den godmodige kæmpe
svømmede roligt videre. Jeg var skuffet over,
at det ikke var den sagnagtige søslange - men
lykkelig over at være den første dykker, der
stødte på denne kæmpehaj. Vi filmede hajen
på nærmeste hold, ja vi red endda på den. Et
gammelt sagn fra Hawaii fortæller om to skib-
brudne, der klamrede sig fast til rygfinnen af en
stor haj og i flere timer blev befordret af den,
indtil de nåede en ø, som de reddede sig op på.
I dette tilfælde kan fantasien godt være virke-
lighed, for man kan faktisk holde sig fast i en
hvalhajs rygfinne - det har vi selv gjort.

Hvalhajen er så harmløs, at dykkeren vover at svinge sig op på dens tyg og ride på den.
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Eksperimenter med ))havets tiger<

For enhver dykker, hvad enten han er sports-
mand, videnskabsmand eller udøver sit er-
hverv, er det et meget vigtigt spørgsmå1, om
hajer angriber, og hvordan man i så fald kan
beskytte sig. Vores iagttagelser, der har strakt
sig over flere årtier, har lært os, at der på dette
område findes en mængde helt forkerte opfat-
telser.
Det er også en skrøne, at hajer må vende sig
om på ryggen for at kunne bide. Ganske vist
sidder munden ikke forrest på hovedet, men på
dets underside et godt stykke bag snuden;
alligevel kan de strække den noget f rem, når de
æder. De bider praktisk talt i en hvilken som
helst stilling, alt efter hvordan de bedst kan
komme til på byttet. Det passer heller ikke, at
de hellere angriber lyshudede mennesker end
mørkhudede; statistikken over de mennesker,
der virkelig er blevet angrebet af hajer, viser,
at negre bliver lige så ofte overfaldet. At hajen
ser dårligt er heller ikke sandt. Man har under
eksperimenter med ha-
jer, bundet noget for de-
res øjne, og derefter hav-
de de ganske tydeligt
svært ved at finde byttet.
Derimod er hajer farve-
blinde. Deres nethinde
indeholder kun stavcel-
ler, men ingen tappe,
som er nødvendige for
farveopfattelsen.
Søfolk hævder gerne, at
hajen bliver ført til sit
bytte af lodsfisk. Også
dette er helt igennem
forkert. De fleste hajer
ledsages slet ikke af
lodsfisk, det gælder kun
nogle få arter. lfølge vo-
res iagttagelser renser
disse nydeligt mønstre-
de fisk hajens hud for

snyltere. Derfor tåler den dem på sin krop, hvor
lodsfiskene til gengæld har den fordel at være
i sikkerhed for rovfisk. Vi kom ud for, at flere
af disse fisk pludselig forlod deres haj og sær-
deles målbevidst skiftede over til os og svØm-
mede ganske tæt omkring os. Forklaringen på
denne opførsel er ikke videre dramatisk; den
skyldes konkurrencen. Når en haj er overfyldt
med lodsfisk, leder disse efter andre mindre
fyldte hajer og skifter over til dem. Lodsfiskene
ville altså tilbyde os deres tjeneste; de antog os
for at være hajer.
Også sugefisk, der langt oftere ledsager hajer,
har forvekslet os med dem og svømmet efter
os på lange strækninger. I de fleste videnska-
belige bøger bliver sugefisken brugt som ek-
sempel på, at nogle dyr anvender andre som
transportmiddel. Det er ikke forkert, for suge-
fisken suger sig sikkert fast på sin 'vært", når
den bliver træt; men denne forklaring rammer
ikke den egentlige kerne i forholdet. Her kom

En farlig situation: Haien angriber. Men til alt held kan dykkeren jage den bort.

4 Når man eksperimenterer med hajer et et bur sikker beskytterse for overraskelser.
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tilfældet os til hjælp. Vores kameramand Hir-
schel blev ledsaget af sådan en sugefisk, og
jeg filmede, hvordan dyret forsigtigt svøm-
mede hen over hans hud - akkurat som om
det ledte efter noget. Pludselig så jeg Hirschel
forskrækket tage sig til brystet; sugefisken
havde bidt ham i brystvorten - og den for-
søgte at gøre det igen! Forklaringen lå lige for.
Også sugefisken befrier hajen for små snyltere,
der sætter sig fast på dens hud, og nu havde
denne sugefisk antaget brystvorten for at være
sådan en snylterl
Der findes utallige fantasifulde beretninger om
hajangreb og forsvar mod hajer, man kunne
fylde flere bind bøger med dem. Alligevel er
nogle af dem - og det endda de mest utrolige -
sandfærdige. For eksempel har den australske
perledykker Jona Asai fortalt følgende: han

befandt sig på 4 meters dybde, da en stor haj

med opspilet gab kom hen imod ham. Dyret
var allerede så nær ved Asai, at han intet kunne
gøre. Hajen bed ham i hovedet, men da det
var for hårdt, smækkede den hele gabet om
det og bed dykkeren i halsen. I denne for-
tvivlede situation famlede Asai efter hajens
øjne og trykkede dem så kraftigt ind med sine
tommelfingre, at dyret gav slip og altså spyt-
tede hans hoved ud igen. En anden perledyk-
ker, der hed Treacke, sprang i Torres Strædet
i vandet fra en fiskerbåd og landede med ho-
vedet lige i gabet på en hammerhaj' Det lyk-
kedes også ham at finde dyrets øjne, trykke

dem kraftigt ind og således befri sig. Man har
svært ved ai forestille sig, at dette virkelig
skulle være sandt, men det er øjensynligt gået
nøjagtigt sådan til. De to dykkeres skrækkelige
ar efter de alvorlige sår, som de trods alt over-
levede, taler deres tydelige sprog.
Jeg ville gerne udnytte vores opdagelse af, at
hajer kan tillokkes ved hjælp af sprællende,
harpunerede fisk. Jeg gjorde følgende forsøg:
på et sted, hvor der fandtes hajer, sprællede
jeg voldsomt med mine egne svømmefødder
lige så hurtigt og vildt, som jeg kunne. Der kom
ikke en eneste haj. Så harpunerede vi en større
fisk, og straks efter viste hajerne sig. Derved
forekom det mig, at jeg havde fået bevis for'
at hajer ikke kan tillokkes af tilfældige lyde, men
kun opfatter den bestemte svingningsmelodi,
som en kæmpende fisk udsender. Den fortæl-
ler hajen, at en fisk er i nød, hvorpå den straks
svømmer til det sted, hvor den kan få sit lette
bytte. I Det Røde Hav forsøgte vi for første gang

at optage disse svingninger på bånd; men vo-
res tekniske udstyr var endnu for primitivt'
Vi fortsatte forsøgene på den første ekspedi-
tion med oXarifa", men der indiraf en dykker-
ulykke med dødelig udgang, derfor udskød vi

undersøgelserne på ubestemt tid. I mellemti-
den har de to biologer Nelson og Gruber haft
heldet med sig. De har bevist, at man faktisk
kan lokke hajer til på denne måde. Desuden
lokker blodet hajerne nærmere. Jeg delte ilang
tid med de fleste dykkere den anskuelse, at

det er livsfarligt at opholde sig i vandet i nær-

heden af hajer, der er ophidset af blodlugten.
Dyrene svømmer da væsentligt hurtigere, og
jeg mente, at de så også var langt mere opsatte
på at angribe mennesker. Men Eibl-Eibesfeld'
som jeg dykkede sammen med ved Maldiverne,
lærte mig noget andet. Ved et klipperev, hvor

vi iagttog mange hajer, så jeg ham pludselig
harpunere en stor fisk og skære den i stykker.
Det var at udfordre skæbnen! Men det gik an-
derledes, end jeg havde ventet. Allerede på

den første haj, som lod sig lokke til, så jeg, at
den overhovedet ikke interesserede sig for os,

men udelukkende for de blødende stykker fisk,
som vi havde gemt i koralrevet. Vi havde ingen
muligheder for at søge beskyttelse her, menNogte haiarter bliver til stadighed ledsaget af /ocJs-

fisk, som renser hajerne fot hudsnylterc.
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det viste sig, at vi heller ikke fik brug for det.
De blødende stykker fisk rundt om os beskyt-
tede os, fordi de optog hajernes fulde opmærk-
somhed. Vi filmede disse episoder i alle enkelt-
heder, de betyder en værdifuld hjætp for skib-
brudne.
I områder med hajer er et såret menneske,
der bløder stærkt, utvivlsomt i stor livsfare.
Men andre, ikke sårede personer, der svøm-
mer i nærheden, behøver ikke at fortvivle af
den grund. Angrebene rettes altid mod den i

forvejen sårede; når dennes krop er sønder-
bidt, falder hajerne til ro igen. Alligevel kan det
ikke nægtes, at der findes talrige dokumente-
rede eksempler på, at også ikke sårede per-
soner er blevet angrebet. Coppleson og Eibl-
Eibesfeld har udførligt fortalt om dette i deres
bøger om hajer. Det forsvarsmiddel mod hajer,
som det amerikanske f lyvevåben har f remstillet
til beskyttelse af nedstyrtede piloter, har skuf-
fet de forventninger, man nærede til det. Der er
stadig ikke fundet noget helt effektivt forsvar
mod hajerne.

Munden på hajen sidder ikke forrest på hovedet, men på
dets underside et godt stykke bag snuden. - Altigevel kan
de strække den noget frem, når de æder.
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Den moderne undervandssport - og dens følger

Sportsdykningens næsten eksplosionsagtige
udvikling i de sidste to årtier kan vel næsten
kun sammenlignes med vintersportens. Men
mulighederne for at udøve den nye form for
fornøjelse og afslapning fra arbejdet er ganske
vist langt større. Der findes et utal af kyst-
strækninger og Øer, der egner sig for den nye
sportsgren. De smukkeste steder, de tropiske
have, ligger jo langt borte, men de mange flyru-
ter og nye hoteller gør, al de hurtigt er ved at
komme inden for rækkevidde, ikke blot med
hensyn til rejsetiden, men også hvad angår ud-
gifterne. For 35 år siden måtte hver eneste af
de første dykkerpionerer ofte selv lave sit pri-
mitive udstyr, men nu er der som følge af ud-
viklingen opstået en hel industri, der forsyner
de talrige sportsudstyrforretninger med for-
skellige typer dykkermasker, svømmefødder,
snorkler, dykkerdolke, harpuner, vandtætte ka-
meraer, belysningsmålere, undervandslygter,
dybdemålere, redningsveste osv. Tiljagt på ha-
jer findes der harpuner med perkussionsbrand-
rør, der affyrer et dødbringende skud i dyrets
krop. Der er konstrueret vidvinkelobjektiver,
der på billederne får vandet til at virke langt
klarere, end det faktisk var. I faglige tidsskrifter
om sportsdykning kan den interesserede læse,
hvor de bedste dykkepladser i hele den vide
verden ligger samt hvor, man kan få sine luft-
flasker fyldt op igen. Har man en velspækket
tegnebog, kan man få dykkertorpedoer, som
man kan lade sig transportere i under vandet
eller benytte som en motorbåd hen over hav-
bunden. Til dykkere i polarhavene findes der
en speciel ,'hud.,, der helt omslutter dem og
oven i købet holder dem behageligt varme,
selv om de dykker ned mellem isbjerge. For
skattesøgere er der verdenskort med de vig-
tlgste skatteskibe og amatør-metaldektorer,
hvormed man kan opspore skatkister, der lig-
ger skjult i havbunden. Kvindelige dykkere
kan købe en undervands-læbestift. Som en
passende gave til en dykker foreslår forret-
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ningerne en dykkersignetring eller et dykker-
askebæger og meget andet.
Der findes en utrolig mængde sportsdykker-
klubber over hele verden. Der er opstået et
vældigt internationalt fællesskab blandt dyk-
kerne, der holder sammen som en stor familie,
forenet af de samme interesser og idealer. Der
afholdes konkurrencer i svømning med svøm-
mefødder og i forskelllge former for dykning;
her indtager russerne for tiden førstepladsen.
En franskmand og en italiener konkurrerer iøje-
blikket om verdensrekorden i fri dykning; den

For 35 år siden måtte dykkerpionererne selv f remstille
deres udtustning. I dag leverer specialforrctninget alt,
hvad man behøver.



ligger allerede på77 meter, en næsten utrolig
præstation. Klubberne arrangerer mødeafte-
ner, udflugter og fælles dykkerrejser. Hver sø,
hver vandfyldt hule bliver undersøgt. Man leger
bestemte lege under vandet, afholder under-
vandsselskaber, holder undervandsbryllupper.
På Hawaii er der en klub, hvor en undervands-
"påskehare< gemmer 24O æg imellem klipper-
ne, hvorpå samtlige medlemmer dykker ned og
konkurrerer om, hvem af dem, der kan finde
flest æ9.
For turismen er den nyvakte dykkerlidenskab
flere steder blevet en god forretning. I USA
tilbyder man selskabsrejser for dykkere tilfor-
skellige områder i Det Caribiske Hav, i Syd-
havet og ved Australiens kyster - ja endog til
Grækenland og Adriaterhavet. I Europa er for-
holdene næsten de samme. Man tilbyder ikke
blot dykkerrejser til Middelhavet, men også til
Det Røde Hav, til de østafrikanske kyststræk-
ninger, til Seychellerne og til Siambugten. Et
rejsebureau i MUnchen tilbyder allerede en 66
dage lang dykkerrejse verden rundt, som gør
ophold mange interessante steder, og som
koster en bunke penge.
Der findes også rigtige dykkerskoler talrige
steder, i Middelhavsområdet alene over 20.
Hvad sker der her? Uden for Bodrum ved den
tyrkiske kyst ligger der en dykkerskole, som
ledes af en tysker. Her kan programmet for
eksempel se sådan ud: de første 3 dage gøres
eleven fortrolig med brugen af svømmef ødder,
maske og snorkel. Han lærer at anvende de
rigtige bevægelser under neddykningen, at
blæse masken tom for vand, at springe rigtigt
i vandet ved at lade sig falde baglæns fra båd-
kanten eller ved at slå en halv forlæns kolbøtte.
I løbet af 4. og 5. dag lærer han dykkerudstyret
at kende, lærer at svØmme med det ved vand-
overfladen og dykker førsl 4 meter ned, derpå
i indtil 15 meters dybde. Den 6. dag lærer han
at tage masken af under vandet, tage den på
igen og blæse den tom for vand. Han lærer at
udskifte udstyret nede i vandet, at tage dykker-
udstyret af og svømme op til overfladen uden
dette fra 20 meters dybde eller endda fra 40
meters dybde. For de erfarne dykkere findes
der et specialkursus; optagelsesbetingelserne

I hele verden findes der dykkerklubber. Overalt udfor-
skes yerdenen under havet af spcrtsdykkere.

er fri dykning på 15-20 meters dybde og dyb-
dedykning på 50-60 meters dybde. Det be-
gynder med et spring fra klippen i 7 meters
højde fulgt af øjeblikkelig neddykning tit 45
meters dybde. D6r tages udstyret af, og man
foretager en nødopstigning med redningsvest.
2. dag tages udstyret af i 60 meters dybde,
man udskifter udstyret og 2 dykkere med eet
udstyr svømmer sammen opad, mens de skif-
tes til at benytte mundstykket. Viser det sig, at
en dykker ikke er modtagelig for dybderusen,
dykker han den 3. dag i 5 minutter til 85 meters
dybde med trinvise opadsvømninger, hvorun-
der dykkeren i.15,12,9, 6, og 3 meters dybde på
et tov finder forskelligt dykkerudstyr ophængt,
som han kan udskifte med sit eget. På disse trin
skal han overholde de foreskrevne ventetider.
Højdepunktet den 6. dag er hævningen af et
bilvrag fra 60 meters dybde ved hjælp af bal-
lonner. Hvert kursus afsluttes med et dykker-
selskab i 15 meters dybde omkring et bord,
som er monteret dernede. Man drikker af fla-
sker, spiller kort, cykler på bunden, ryger pibe
under vandet og lignende. Omkostninger, fuldt
udstyr og båd, beløber sig til 210 kr. om ugen.
Sportsdykningens overvældende udbredelse
har desværre også sørgelige virkninger. Un-
dervandsjagten er blevet for nem med de mo-
derne geværharpuner; ved flere kyster er fi-
skene næsten udryddet. Og hvis der skydes
for mange fisk, trækker de øvrige sig tilbage

ru
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fra området. Der findes ligefrem verdensme-

sårsXaner i undervandsjagt, hvor den vinder'

som dræber flest fisk. Sidste gang vandt sejr-

nåir"n med et bytte på 690 kg dræbte fisk'

Denne udvikling må der i sportsdykkernes egen

iniur"tt" sættås en bremser for' Jeg går selv

inJtot et generelt forbud imod tekniske under-

vanOsvanån, så at også kommende generatio-

nåi xun have glæde af at dykke og fotografere'
Hui. tun ginst<e meningsløst udrydder, fi-

.r."n", misier undervandsverdenen en ufor-

glemmelig fortrYllelse.
Hrf ån å"t år kun-et af problemerne' Vi må ikke

atene optræde mindre brutalt over for fiskene'

men også over for koralrevene, de krebs og

mustinder, som lever i dem, søpindsvinene -
selv ori de er ubehagelige - og søstjernerne'

åe forbisvømmende, pulserende gopler' or-

mene mellem stenene, Planterne'
Vi-i"u"t stadig i den tro, at verden er til for

menneskets skyld; dyr og planter er skabt'

iåiåt ui kan leveaf dem og glæde os over dem'

ttt"n O"nn" opfattelse holder ikke over for den

;i;;", vi er i besiddelse af i dag' Vi mennesker

er en' del af livets udviklingshistorie' dyr og

planter er vores slægtninge' Vi er klogere og

mægtigere, det er sandt. Ligesom den stær-

r.erJ åsten altid fordriver og udnytter den

svagere, fordriver vi alt, hvad der er svagere'

nviJdet generer os, og udnytter det til-eg.en

fordel og efter egne ønsker' I naturen findes

Oer inge"n sentim-entalitet, altså er den heller

ikke nådvendig, når det gælder os Når vijager
eller opdrætter dyr for bagefter at spise dem

eller med samme formål dyrker planter' kan

man vel dårligt komme med indvendinger' Men

nar Oet ikke ligef rem er nødvendigt' bør vi lære

åi respet<terJ naturen. På landjorden er der

n*pp" nok bevaret et stykke oprindelig natur'

Åår"t'i nauet er det anderledes Her har vi tid

til at tænke os om, før vi handler'
Jeg husker de mange timer, da jeg gik omkring

i xårutt"uene og samlede muslinger og snegle'

Grebet af samlermani vendte jeg sten' spej-

dede ind i spalter, gravede med hånden i san-

det. Jeg fandt muslinger og snegle og bragte

dem om bord - nogle få har jeg gemt' men

mange smed jeg væk igen. Jeg husker.nrange

viJuioertigt smukxe venusvifter, som jeg lyn-

rruriigt svåmmede hen til, så snart jeg fik øje

oå dåm. Jeg skar dem fri med stort besvær'

foår oe så årrede ind oppe i luften, mistede
de den Prægtige røde
farve, kalkskelettet gik

itu, de blev uanselige, og
jeg kastede dem bort
igen.
Men jeg husker også ø-

sters, langustere og f isk,

som vi bragte med os oP

fra havet og bagefter sPi-

ste i fællesskab' Vi var

lykkelige. Vi sad På en

ensom ø omkring et lejr-

bål eller På et gYngende

skib og følte, at vi levede
og var stærke, en del af

naturen. Hvor f inder man

den rette målestok?
Hvor går grænsen mel-

lem rigtigt og forkert?
Så længe jordens be-

folkning ikke var så tal-

rig, ændredes naturenPå dykkerskoler kan man lære sikrere omgang med svømmetødder' masKe og

andet dykketudsty, ro, 
",iu'nå 

dykkere flnåesipecialkurser: der er dog særlige

betingelser to r deltagelse
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Til undervandsfotoiagt bliver vandtætte beholdere og undervandsblitzlamper
solgt i specialforretningeL

ikke, selv om man tog det ene eller det andet.
Men hvis menneskene nu kaster sig over natu-
ren som en græshoppesværm, er det noget
ganske andet. Så viser der sig andre retnings-
linjer for, hvad der er rigtigt og forkert.
Hvad skal vi gøre i dag, da en stadig voksende
lavine af dykkere for deres fornøjelses skyld
begiver sig ned i havet? Svaret er enkelt: vi
må lære at respektere naturen bedre. lntet dyr
og ingen plante i hele verden er skabt for men-
neskets skyld. Hvis vi udnytter vores overle-
genhed, hvis vi dræber og ødelægger for vores
fornøjelses skyld - og det gør vi også, selv om
vi kun samler muslinger eller brækker en koral
af - bliver vi vandaler, som ødelægger noget,
der ikke kan genskabes hurtigt nok.
Sådan må vejen gå for fremtidige undervands-
turister. Devisen skal lyde: dyk ned i denne ver-
den - og respektår den. Det gør ingen forskel
om et dyr er stort eller lille, broget eller slimet,
om det har pigge eller smager godt; og det
samme gælder planterne. Vi er de overlegne,
men hører alligevel sammen med dem alle.
Mange af os kan kun glæde os, så længe de
stadig findes.

rrc
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Fiskemennesket bygger sig boliger

De første dykkerflasker, vi anvendte, var fyldt
med ilt, sådan som jeg allerede har fortalt. Vi
indåndede ren ilt, der var blevet renset ad ke-
misk vej. Da udåndingsluften ved dette system
ikke forsvinder i vandet, men befinder sig i et
stadigt kredsløb, kalder man denne type
"kredsløbsudstyr". Det var lille og praktisk,
men uegnet til dykning på mere end 20 meters
dybde, fordi ren ilt da bliver giftig. Det var alle-
rede dengang kendt, at man med en blanding
af ilt og helium kunne dykke i mere end 1OO
meters dybde; og vi spekulerede i 1942 over,
hvordan man kunne sikre sig det rette blan-
dingsforhold, for dette måtte nemlig ændres,
så det passede til den pågældende dybde. Der
blev taget patent på nogle specielle ventiler;
vi prøvede dem, men stolede ikke på dem.
Derfor overtog vi de franske apparater med
komprimeret luft - og disse bliver den dag i

dag over hele verden brugt af alle dykkere med
gode resultater. De bliver ganske vist også

For at undersøge havbunden tader dykkeren sig trække af en moderne under-
yandsscooter.
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farlige i over 50 meters dybde på grund af dyb-
derusen. Nu er man ved at vende tilbage til
kredsløbsudstyret igen. Problemet vedrørende
blandingen af helium og ilt er blevet løst; små
"f ølere" kontrollerer stadig procentindhol-
det af de enkelte luftarter, og en computer sør-
ger automatisk for det rette blandingsforhold.
I USA er dette nye udstyr, som man kalJer
>elektrolunge*, for nylig kommet i handelen.
Det muliggør en sikrere dykkedybde på 300
meter og en dykketid på 6 timer. Apparaturet
er endnu meget dyrt, det koster cirka 3.|.500
kr. For de fleste sportsdykkere vil aqualungen
fremover eller altid være mest egnet, de be-
høver jo ikke at dykke mere end 5O-gO meter.
Til de store projekter, som går ud på at erobre
havene, og som fremskyndes stærkt, bliver
elektrolungen dog sikkert mest anvendelig.
Et andet genialt fremskridt skyldes de to ame-
rikanere Edwin Link og George Bon, der fik
ideen til dykning fra undersøiske baser.

Når man svømmer fra
overfladen ned i havet
og vender tilbage til
overfladen igen, må man
alt efter dybden overhol-
de stadig længere op-
dykningstider, selv ved
anvendelse af en blan-
ding af helium og ilt. Hvis
man derimod anbringer
dykkeren i et hus, der
er nedsaenket på hav-
bunden, og hvori han kan
ånde frit og foretage ud-
flugter fra, falder disse
besværligheder bort.
Der er ingen trykforskel-
le af betydning, derfor
kan dykkere arbejde me-
get længere og mere ef-
fektivt i store dybder på
denne måde. Først når



de efter dages, ugers eller måneders torløb,
skal op igen, må de opholde sig i trykkamre,
hvori trykket efterhånden sænkes, indtil det
er normalt.
For tiden undersøger man i mange lande, hvor
længe et menneske kan leve i den slags un-
dervandshuse, og i hvor store dybder vores
organisme kan holde til det. I USA kaldes disse
undersøgelseruSealab<, i Frankrig, hvor de
ledes af Cousteau, kaldes de "Precontinent".
Om Sovjetunionen ved vi blot, at man også der
ivrigt forsker på dette område, og også iTysk-
land er man i gang med lignende forsøg. Under
Edwin Links første forsøg blev dykkere først i

61 meters dybde, så i 130 meters dybde i 2
dage anbragt i et undervandstelt. Ved >Sea-
lab"-forsøgene brugte man af lange under-
vandshuse, der lignede u-både på stylter. De-
res beboere fik et nyt navn: analogt med astro-
nauterne kaldte man dem aquanauter. I "Sea-
lab l" opholdt 4 aquanauter sig 11 dage i 61

meters dybde, i "Sealab ll" opholdt 10 mand
sig 15 dage i 62 meters dybde (en af dem blev
der dog dobbelt så længe). I "Precontinent lll"
opholdt 5 dykkere sig 25 dage i 100 meters
dybde. I et andet amerikansk program, som hed

"Tectite", var der også kvindelige deltagere
med - de kaldtes aquanetter. I trykkamre på
landjorden levede mennesker som forsøgska-
niner under et tryk, der svarede til en vand-
dybde på mere end 500 meter. Ved hjælp af
blandingen af brint og helium er der åbnet mu-
lighed for, at et menneske endog kan leve un-
der 200-300 atmosfærers tryk, det svarer til
2.000-3.000 meters dybde.
Opholdet i disse huse er ikke ligefrem behage-
ligt. Der er temmelig fugtigt, hvad der frem-
kalder hududslet og ørebetændelse. Kulden
mærkes også tydeligt, den bekæmpes med
elektrisk opvarmede dykkerdragter og tæpper.
Når der kun er lidt ilt i større dybder, kan ingen
flamme brænde, altså heller ingen tændstik
eller cigaret. Det er umuligt at fløjte muntert,
for der fremkommer ingen hørlige toner. Man
kan ikke bage æbleskiver, for dejen vil ikke
hæve. Jo dybere huset ligger, jo mere uhyg-
gelige bliver udflugterne i det mørke, kolde og
ofte uklare vand, hvor aquanauterne som for-
søg må udf øre forskellige opgaver. Den største
fare er, at man kan fare vild og ikke f inde tilbage
til undervandshuset; dykkerne må famle sig
frem langs tove. I husene sidder de spærret

En dykkeftoryedo med elektromotor og indbygget projektør trækker dyk-
kersken gennem den interessante verden under havet.

I de lufttyldte "klokker" kan dykkerne
tale med hinanden.
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t det nyeste dykkerudstyt sørger en computet for den

rigtige iltblanding.

inde mellem udstyret, læser blade, spiller kort
og prøver på at lade være med at gå hinanden
på'netuerne. Man har kontakt med et skib
oppe på overfladen via telefon og fjernsyn'
Der er'bare den hage ved det, at man ikke kan

forstå den menneskelige stemme gennem

blandingen af helium og ilt. Snilde ingeniører
har dog fremstillet et apparat, der gør de for-
drejede stemmer forståelige igen. Særlig op-
sigi vakte en samtale, der blev bragt i stand
mettem et amerikansk hold ud for Californiens
kyst og et fransk hold i Middelhavet. Og astro-
nåuten Carpenter kom ned til aquanauterne
og førte fra 60 meters dybde en samtale med
Gbrdon Cooper, der i en afstand af 300.000 km
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kredsede omkring jordkloden i en Gemini-
kapsel.
Nogle delfiner kastede en venlig lysstråle ind

i dånne tilværelse fuld af teknik; de optrådte
som venner og blev tamme som husdyr' Når

de hørte en bestemt lyd, kom de aquanauterne
til hjælp og førte dem som førerhunde tilbage
til undervandshuset. Livlige og muntre bragte
de posten ned fra overfladen sammen med
nødvendigt værktøj. Ja, man konstaterede
endda, ai de ved den stadige omgang med

menneskene tilpassede deres lyde til men-
neskenes. Nu blev der konstrueret et apparat'

der skulle gøre denne tilpasning endnu bedre'
To af de dresserede delfiner har allerede lært

18 ord af det nye fælles sprog. Det forekommer
os utroligt og forbløffende, men kun fordi det
er undefoanåsdyr. Delfinen er sikkert lige så

intelligent som ulven, og der er altså.ingen
grund til, at menneskene ikke skulle kunne
i-æmme deres villige "undervandshunde"'
Man må antage, at vi engang i fremtiden på

undervandsgårde vil opdrætte havdyr, ligesom
vi på landjorden har opdrættet..kvæ9, svin og

tåi. oe nåturlige dyreformer vil blive ændret
ved tilsvarende biologiske udvalg; vi skaber
racer, der ikke kan klare sig i tilværelsen uden

vores hjælp, og føder og forsvarer dem, fordi
de på denne måde bedst kan tjene os som næ-

ringsmidler. For at kunne holde undervands-
fvåg er indhegninger nødvendige, et vanske-
ligt firoblem i havet. Men det lader sig også
lø'se'ad teknisk vej, og i havet er der den fordel,

at alting ikke behøver at foregå i samme plan,

100 meter under 6n bondegård kan der godt

ligge en anden.
Olt forefommer os sært, at delfiner så sikkert
vil være vogterhunde for os og forsvare vores
husdyr mod "ræve" og oulveo' Men meget af

det, åer i dag forekommer os mærkeligt, kan

allerede være blevet en selvfølge om kun 50 år'
Der findes et uoverskueligt antal undervands-
både, som i mange størrelser og former sejler
omkring i de mørke havdybder. Nogle ligner
store kiebs udstyret med gribekløer, andre er

flytbare undervandshuse, der kan stå hvor som

nåtst pa havbunden, hvorefter mennesker, der
indånder helium, stiger ud med elektrisk op-



varmet hud. Det dybe hav, der i millioner at år
har været fuldstændig uforandret og monotont,
er pludselig blevet skueplads for en højst for-
bavsende invasion.

Med den moderne torckningsundervandsbåd, >Techdiver<, kan yidenskabsmænd gennemkrydse store dele at
havdybet fot at afsløre dets hemmeligheder.
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Hvor vil denne udvikling tøre hen?

For over 30 år siden skrev jeg i en artikel, at
mennesket nu også måtte bosætte sig i havet'
og at vi også der skulle så og opdrætte kvæg
og gøde og høste. Havområderne er dobbelt
så store som landområderne i flademål og i.

modsætning til disse ikke blot frugtbare på et
plan, men fulde af liv helt ned til de største dyb-
der; de udgør altså en enorm reserve. Hertil
kommer, at havdyrene formerer sig langt hur-
tigere end de landdyr, vi holder, og som vi

hovedsageligt lever af. Min tilskyndelse den-
gang mødte ikke større opmærksomhed. En

G/as vll spitle en stor rol/e ved konstruktionen af
f remti dig e u ndervand sb åde.
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kendt fiskebiolog skrev, at denne unge student

"tog munden rigeligt fuld". I dag kan den ide'
jeg da fremsatte, ikke kaldes utopisk. Man
har allerede i nogen tid boret efter olie i lavere
havområder. En platform anbringes over ste-
det, hvorefter man sænker boremaskinerne
ned i vandet til havbunden. Ved hjælp af radar,
computer og motorer, der går i alle retninger,
bliver disse flydende boretårne allerede holdt
på plads uden ankertove. Trods strømme og
storme udlignes enhver forskydning automa-
tisk. I større dybder bliver det dog mere hen-
sigtsmæssigt at anbringe boretårnet på selve
havbunden og transportere den udvundne rå-
olie direkte derfra med undervandsbåde. En ko-
loni under vandet ville gøre dette muligt. Så ku n-
ne arbejderne blive en vis tid på havbunden og
foretage monteringen og sØrge for betjeningen
af anlægget. Naturligvis vil sådanne mænd
også have nogen komfort, derfor må der findes
forskellige former for underholdning, for ek-
sempel en undervandsbiograf, en undervands-
bar og måske også et lokale til gymnastik og
bordtennis. Hvis mændene bliver længere tid
dernede, vil deres koner vel også besøge dem
og blive hos dem en periode. Kolonier af denne
art kunne endvidere udnytte undersøiske mi-
neralforekomster, man har konstateret, at de
findes i vid udstrækning. Det samme gælder

"aquakultursp", defl rationelle avl af muslinger,
krebs, fisk og alger. Den slags findes der alle-
rede i dag ved mange kyster, og der kunne op-
rettes flere nede på selve havbunden.
En anden interessant mulighed er at "gøde"
havet. Opadgående strømme bringer minera-
ler fra havet op til overfladen - dem har plank-
tonet brug for, hvis det skal trives, og hvor disse
små alger findes i overflod, har de plante-
ædende dyr en "saftig eng". Samme sted er
der også rigeligt bytte for rovdyrene.
Vil der opstå byer på havbunden? Arkitekterne
arbejder alvorligt med sådanne projekter. Jeg
tror dog ikke, der vil komme større kolonier



Vinduerne i undervandshusene er bygget kugleformet
for at kunne modstå det store tryk og for at kunne
give et godt udsyn til alle sider.

I 1.500 m dybde blev dette levende væsen opdaget
af amerikanske dybhavsforskere. Det er stadig ikke
blevet identiticeret.

end de, der er nødvendige for udførelsen af
specielle opgaver; omkostningerne er simpelt
hen for høje. Men der vil sikkert før eller senere
blive opført undervandshoteller for de mere
forlystelsessyge, der vil en tur ned i det mørke
helvede. Til placering af befolkningsover-
skuddet, altså til kolonisering i ordets egent-
ligste betydning, er undervandsverdenen ueg-
net. Udgifterne til at sikre en nogenlunde ud-
holdelig tilværelse i dybet er alt for store.
Cousteau forudsagde for nogle år siden på
en kongres for undervandsspecialister, at man
inden for en overskuelig fremtid ved operative
indgreb kunne forvandle mennesker til ægte
undervandsvæsener. Deres lunger ville blive
sat ud af funktion og fyldt med en væske,
blodet ville blive ledt bort under skulderen og
ført gennem en vejrtrækningspatron, der skulle
bæres i bæltet. Sådan et undervandsmenneske
kunne da efter behag bevæge sig mellem over-
fladen og 1.000 meters dybde. Cousteau
mente, at disse operative indgreb allerede om
30 år ville blive udført'af undervandskirurger
i vandfyldte undervandshospitaler". Ja, under-
vandsmennesket ville se skuespil på under-
vandsteatre. Sådan en udvikling tror jeg ikke
på. Fremfor alt er den menneskelige hud og
det menneskelige øje ikke egnet til en varig
tilværelse under vandet. Hud og øjne måtte
altså også udskiftes på "undervandshospita-
let". De store tekniske landvindinger frister let
folk til at tro, at intet længere er umuligt. Men
den her skitserede proces må man efter min
mening principielt se helt bort fra.
Fiskemenneskets fremtrængen i havet tjener
ikke blot videnskabelige formål; de militære
interesser træder mere og mere i forgrunden.
De fleste penge til denne udvikling stammer
ikke fra erhvervslivet, men fra stormagternes
flådebudget. Ved hjælp af satelitter er enhver
stormagt i stand til at kontrollere, hvor de
andre opstiller raketter, og hvor der opstår nye
industrier og militære anlæ9. Derimod kan man
ikke holde kontrol med, hvad der sker under
vandet. USA er særlig udsat med sine 3 stor-
byer ved kysterne: New York, San Francisco
og Los Angeles. Hvis en fjendtlig nation hem-
meligt anbringer atombomber ud for kysten,
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fremkalder eksplosionen en flodbølge, der
skyller hen over disse byer og forårsager enor-
me ødelæggelser. Derfor oprettes der rundt
om kontinentet en spærrekæde af radarsta-
tioner under vandet, så man kan forhindre
uønskede besøg.
U-både med atomraketter har allerede længe
kredset rundt i de dystre afgrunde' Man har
sikkert allerede i dag planlagt eller anlagt støt-
tepunkter under vandet;, fæstninger på hav-
bunden med værksteder, sygehus, gymnastik-
sale og biograf. Det er ikke min mening alføre
nogen bag lyset med denne bog' Havets erob-
bring er en menneskelig stordåd' som man
udmærket godt kan begejstres over og gØre en
indsats for; men det er vigtigt at se kendsger-
ningerne i øjnene.
Menneskets fremtid ligger ikke i havet' Men-
neskets fremtid ligger ene og alene i menne-
sket selv. Alle vores dyre- og planteslægtninge
tjener os. Det kan man bedømme på den ene
eller den anden måde, men det er nu engang

sådan. Kun os selv er vi endnu ikke rigtig kom-
met til rette med. Til en løsning af dette det
største problem for menneskeheden - at nå til
en fornuftig ordning på vores tilværelse - kan

det moderne fiskemenneske næppe - eller
overhovedet ikke bidrage.
Næppe? Måske alligevel en ganske lille smule.
Eftersom vi i havet står over for en uberørt na-
tur, virker det stærkt på os. Her kan det måske
snarere end på landjorden gå op for os, at

dyr og planter ikke i princippet adskiller sig

fra os eller bare er til for vores skyld. Vi er alle
dele af en udvikling, hvis sidste betydning vi

ikke kender, og som vi - netop fordi vi ikke
helt kan udforske den - meget vel kan kalde
guddommelig.
Selv den mindste fisk, der nysgerrigt betragter
os, bringer os dette sidste, ubegribelige nær-
mere end den menneskelige hjernes dristigste
opfindelser. Vi og alle dyr og planter har, når

alt kommer til alt, samme skæbne. Måske er
denne beskedne erkendelse af allerstørste
vigtighed for omenneskets fremtid".

k
lnde i undervandshusene kan aquanauterne arbeide og bo uden iltudstyr. Alle

bor i et snævert rum, hvad man er nødt til tor at leve i dybet'
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Fremtiden
på havbunden

Den hurtigt lremadskridende
teknik bringer visionen i dette

i ndu stri land skab i nde nf or en
umiddelbar fremtid. Mellem

o/ieborlngsstede r n e (v e n stre
slde) og arbejdsstationen, der

står i forbindelse med over-
fladen, (midtfor og i bag-

grunden) beboe/seshuse og
dokker (i midten og i bag-

grunden), er undervandsbusser,
undervandsfragtskibe og mindre

arbe jd skap sler med gri bear me
i fart: tor- t g kaballcdninger
f orbi nder anl ægge ne. Aqu a-
nauterne og deres hiælpere,

delfinerne, udfører deres
arbe jde i dlsse omglvelser

(forgrunden til højre). En specle/
i ndretni ng er f i skeavlsanl ægget
(forgrunden til højre). Fiskebure

et ophængt som elevJtorer i
stl//ads - og kan sa/edes

bevæge slg op og ned. Derved
far tiskene adgang til deres
næring - nernlig den op- og

nedstlgende plankton samt de
mange snadyrssyaerme.

Tegning er venligst udlant fra
.Das grosse Reader's Dlgest

Buch der Ozeane.lllaus Burgle.
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Alle dyrebillederne cr selvklae-
bende og nummercrede.
Find dyrebilledets nummer
her i bogen og:

1. BØl billedet ved tekstsiden og
træk beskyttelsespaprret af .

il--/.,' - 2 Læg billedet pa de forlrykte
f?l \"/ hjørner i billedteltet sådan at

/ f: 
disse netop dækkes

,/,, '

-,(Q., - . - 3. Slryg billedet fast - fra ven-
INA\ stre mod hojre.
Y \ '\ (tndktæbede bilieder kan
\ ( \ ikke fjernes igent)

De srnå koralf isk, som sidder
forneden på billedarkene, hører
til på siderne 112,113,114 og
115. Her er de vist i sort/hvide
tegninger, så De kan se, hvor
de skal klæbes ind.

Udgivet af Dansk Esso A/S,1972
Oversat fra tysk efter "VorstoB in die Tiefe".
Oversætter: Birte Svensson. Fotosats: Askbo.
Trykt i Danmark af Vang Rasmussen A/S, København.
Alle rettigheder forbeholdt udgiveren.
Eftertryk - selv i uddrag - kun med udgiverens
skriftlige tilladelse.
Forfatter: Hans Hass.
Foto: Hans Hass: side 15, 24. 38, 42, 53, 55,60, 61, 95;
Giancarlo Annunziata: 30, 75, 100: Ron Church:13,14, 31ø,
35, 44n,45, 50, 56, 86ø, 96/97; Dick Clarke: 46, 1O2:
Lucio Coccia: 26, 32, 48, 57, 64, 651 Ben Cropp: 12, 22123,
34, 4O141, 76177, 83h, 84, 88, 91; Walter Deas: 33; Al Gid-
dings: 66h, 82. 1O4: Globe Photos: 19, 27 n, 47, 81, a3v,
107n; Peter Kopp: 62/63; Sigi Kcister: 72: Peter Krause:
52ø: Hans-Dieter Link: 31 n; Jack McKenney: 9,11,52Ø,

116

66v, 71, 78, 103v; Photo Researchers: 8, '16, 20,21, 43ø,
61 h,67v, 79,80, 85,86n, 87; Ortwin Sacher-Woenkhaus:
51, 98, 1 01 ; Peter Schu b: 28, 39, 59, 69, 92, 94; Fl i p Sch ul ke:

25, 27 ø, 29, 68, 7 3, 93, 105, 106, 107 ø, 109; Carrol Seeghers:
67 h; Paul Tzimoulis: 71; Herbert Urban: 4; Dave Wood-
ward: 103h, 108; Mario Zucchi: 10,36v. lllustrationer: Wer-
ner Friedrichs 18; Klaus Bilrgle/Reader's Digest: 110/111;

Reader's Digest: 6/7; Heinz Spohr 58; Eibl-Eibesfeldt side
43 n, 44 ø, 54.
Fiskene på side 112, 113, 114 og 115 er fotograferet af:
Ron Church (6), Dick Clarke (2), Lucio Coccia (5), Ben
Cropp (2), Globe Photos (4), Hans Hass (2), Dieter Hengst
(2), S. Kdster (2), J. McKenney (9), Photo Researchers (3),
Ludwig Sillner (4), Dave Wcodward (6), Eibl-Eibesfeldt (1).

ø - øverst n .- nederst v = venstre h. hø1re.


