Køge Dykkerklub

Olderne

Køge Dykkerklub, Bådehavnen 12, 4600 Køge
Hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk
E-post: info@koegedykkerklub.dk

Olderne mødes sidste fredag i måneden.
Husk tilmelding senest Onsdag.

01-01-1962 John Dalgaard Justesen
04-01-1966 Johan Bergstrøm
07-01-1957 Jesper Laage-Petersen
10-01-1981 Kenneth E. Andersen
11-01-1975 Thomas O. Fagerhøj
13-01-1976 Henrik Brock Jørgensen
15-01-1968 Niels Tønnesen
18-01-1978 Anne O. Larsen
21-01-1997 Nikki B. Jensen
22-01-1985 Kasper Eenberg
23-01-1949 Aksel Jørgensen
23-01-1994 Simone B. Jensen
28-01-1971 Michael Meihlen
29-01-1972 Anne Marie Jeppesen
31-01-1961 Helle Petersen
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Klubudvalg
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Ansvarshavende redaktør:
Line Endrup, tlf. 38877771
boblen@koegedykkerklub.dk
Redaktionsmedhjælper:
// ?? //
Annoncer: Peter Wium
tlf. 20829700, pw@nils-wium.dk
Medlemskartotek: Peer Christensen
tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk
Fotograf: Anders Olsen
tlf. 36771154, katja-anders@get2net.dk
Journalist: Maibritt Birk Olsen
tlf. 56636450, majerbolsen@get2net.dk

Knud E. Pedersen tlf. 57525471 (referent til bestyrelsen)
Thomas S. Olsen tlf. 38886966 Bjarne Christensen tlf. 56659489
Poul Engell
tlf. 56662528 Jesper Nielsen
tlf. 56633952

Materiel

02-12-1965 Lisbeth Z. Henriksen
02-12-1970 Peter Johannesen
03-12-1965 Laila Nissen
04-12-1952 Karsten Hansen
04-12-1971 Thomas Kristensen
08-12-1960 Henrik Wagner
08-12-1961 Lars H. Andersen
10-12-1964 Niels Bay Rasmussen
10-12-1969 Tue Thuren Bödewadt
12-12-1973 Thomas Bubandt Hansen
18-12-1965 Jan Nissen
19-12-1948 Knud-Erik Pedersen
20-12-1953 John Kristiansen
23-12-1953 Ruth Larsen
24-12-1941 Svend Erik Jensen
26-12-1972 Nicolaj Larsen
28-12-1963 Kenneth D. Henriksen

Formand: Peter Wium
tlf. 20829700, pw@nils-wium.dk
Næstformand: Peer Christensen
tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk
Kasserer: Torsten Nielsen
tlf. 56276510, tobni@post8.tele.dk
Revisor: Lars Thomsen
tlf. 56630720, lplt.hornfisk@get2net.dk
Sekretær: Anders Olsen
tlf. 36771154, ka-ao@vip.cybercity.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Flodgaard, Jesper Østergaard og
Knud Erik Pedersen

Anders Olsen
Poul S. Nielsen
Jesper L. Petersen
Jesper Østergaard

Kabys

December:

Medlemsbladet ”Boblen”

Mette Flodgaard
Lisbeth Henriksen
Katja Olsen
Henriette Hansen

Fest

Til lykke

Bestyrelsen

Line Endrup
tlf. 38877771 Anders Engell
Anders Olsen
tlf. 36771154 Jesper Nielsen
Annie W. Mikkelsen tlf. 20300109

Instruktør Rugby

Olderne og fødselsdag

Fredag d. 30 Januar 2004 Kl 18:30
Arne Åbjerg Larsen 56285336
Lars Andersen 56788366
Svend Erik Jensen 56169546

Peer Christensen
Michael Meihlen

tlf. 56383656 (referent til bestyrelsen)
tlf. 22156092 Ole Jørgensen
tlf. 20825038

Peter Wium
Michael Jensen
Carsten Mølbak

tlf. 20829700 Jesper Østergaard
tlf. 24620251 Thomas S Olsen
tlf. 56639535

tlf. 36771154 (referent til bestyrelsen)
tlf. 56508215 Max Rasmussen
tlf. 23343424
tlf. 56820974
Carsten Mølbak
tlf. 56639535
tlf. 56570004
tlf. 56655490 (referent til bestyrelsen)
tlf. 56218900 Jesper Nielsen
tlf. 56633952
tlf. 36771154 Majbritt B. Olsen
tlf. 56636450
tlf. 56266812
tlf. 56662528
tlf. 56633952

tlf. 56570004
tlf. 20676314

Instruktion: Carsten Mølbak tlf. 56639535, Peter Wium tlf. 20829700

Referat af bestyrelses møde
den 04.11.2003
Mødedeltagere: Peter, Anders, Jesper, Knud-Erik
Afbud: Peer, Mette, Torsten

Klubben har nu rundet 200 medlemmer hvilket er absolut rekord for
klubben, samtidigt gør det Køge dykkerklub til en af de største i Danmark.
Det blev vedtaget at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen vil være tilgået, når Boblen med dette referat udkommer.
Der har været et nedbrud på begge kompressorer i uge 44 men Carsten Mølbak har endnu engang sørget for at problemerne blev klaret
indenfor få dage. Begge klubbens kompressorer er nu igen fuldt funktions dygtige.
Der vil blive lavet et større service på den lille gummibåd i December
eller januar. Servicet omfatter bla. ny gummi forstærknig af bunden,
nye kølbrædder osv. Båden skulle derefter gerne være i en tilstand,
som gør at den også kan bruges i adskellige år fremover.

Harboe sodavand

5 kr.

Alm. Sodavand og Cocio

7 kr.

Øl –også dåser

8 kr.

Påske/julebryg

10 kr.

Fra materieludvalget
For at hjælpe materieludvalgets medlemmer at holde fællesudstyret
op i en høj standart vil vi gerne bede om en telefonopringning om defekterne eller skader efter brug.
??Ring på 2142 7000 (Carsten biltlf.)
??Skriv en besked på delen, at der er anmeldt
??For den store gummibåd også i bogen.
Hvis 2142 7000 ikke svarer så indtal en besked.

Opslagstavlen

Nyt fra bestyrelsen

Post: Desværre har vi fået 3 Bobler retur igen igen. Vi må igen henstille til at der meldes flytning.

Priser i Kabyssen

Mvh.
Materieludvalget
Næste møde er onsdag den 03. December. klokken 18.30
På bestyrelsens vegne Anders Olsen

Deadline BOBLEN:
den 12. december 2002

Næste deadline:
12. december
4
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Uge 49:
Lars Andersen 56 78 83 66
Lars H. Andersen 56 65 53 55
Jan H. S. Bastholm 56 63 97 12
Johan Bergstrøm 56 56 23 22
Peter Bruun 75 42 42 87

Det er utroligt hvad 25 øre om dagen kan sætte i gang!!!

Uge 51:
Kristian Bock 56 65 14 65
Lars Bock 56 65 14 65
Sofie Bock 56 65 14 65
Tue Thuren Bödewadt 43 94 75 15
Jakob Bøgemose

Da jeg læste dette tænkte jeg: jubii, for kun 25 øre om dagen kan jeg
sammen med alle andre dykker i Danmark sikre;

Uge 02:
Bjarne Christensen 56 65 94 89
Peer Cervin 56 13 13 94
Malene Christensen 56 63 92 29
Peer Christensen 56 38 36 56
Bo Dideriksen 32 57 52 85

Da klubben bliver brugt (heldigvis) skal der jo desværre også gøres
rent :-(
Vi er ca. 206 medlemmer i klubben, dvs. at der er mere end et år i mellem at DU skal gøre rent :-)
2 timers rengøring er nok hvis alle møder op, f.eks. en torsdag 17-19
hvor man så kan deltage i klubaftnen bagefter.
For at der ikke er nogle der skal glemme at de skal gøre rent, er det
personerne uden understregning, der skal ringe til personen med understregning.
Hvornår i ugen I ønsker at gøre rent bestemmer I selv og ikke alle behøver at gøre rent samme dag.
Se i boblen for at sikre at der ikke er andre arrangementer den dag I
ønsker at gøre rent.
Rengøringsartiklerne er i et skab ude i værkstedet, i skabet under trappen, og i skabet under køkkenvasken.
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FORSIKRING!!
Kære meddykkere, vil I ikke godt sætte jer ned og læse den af Dansk
Sportsdykker Forbund medio september udsendte pjece om forsikringer.
Prøv at tage de positive briller på.

??At eftersøgning kan sættes i gang over alt i verden omgående.
??En bjergning af omkommende dykkerkammerat (også dyber
end 25 m).
??At sikre de efterladte får personen til at mindes
??Ved død udbetales kr. 200.000

Jeg læste videre, at for kun kr.1,67 mere en frivillig tillægs ulykkesforsikring, med langt bedre dækning en den alm. ulykkesforsikring jeg har i
dag vedr. dykning.
??Heltidsdækning i hele verden uden tidsbegrænsning.
??Udbetaling ved mèngrad fra 1 %
??Dækker for alle former for dykning
??Ingen fareklasser eller helbredsoplysninger
??Kr. 1.000.000 ved 100 % invaliditet
??Højre mèngradtabel ved funktionsudyktighed.

Min oplevelse ved denne gennemlæsning, og for kun kr. 1,92 om dagen, kunne jeg være med til at sikre alle mine dykkerkammerater og
oveni selv få en god ulykkesforsikring ved dykning.

Kollektiv dykkerforsikring

Rengøring

Rengøringsholdene

Obs. Ved ændre lidt ved min egen ulykkesforsikring kan jeg spare mere
end kr.1,92 om dagen og få bedre dækninger.

Tænk jer godt om
Med venlig hilsen
Carsten Mølbak
Hvis vi ligger derude og min makker har valgt fra, skal han/hun så ikke
med hjem?
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Kollektiv Dykkerforsikring!
Skal den være valgfri i Køge Dykkerklub?

På DSF’s ordinære repræsentantskabsmøde blev den gamle dækning, som forbundets medlemmer har, gennemgået. Der er en del huller, som har skabt meget uheldige situationer. Eksempelvis da DSF selv måtte betale for at få hentet
en druknet instruktør op fra et vrag, eller da et dykkercenter var nødt til at lægge
$10.000 (70.000,- kr.) på bordet for at få helikopteren til at lette, så eftersøgningen kunne komme i gang.
Derfor havde Køge Dykkerklub, sammen med de omkringliggende klubber
(Fakse, Haslev, Solrød, Greve, Nikon og Næstved) inviteret bestyrelsen fra
Dansk Sportsdykker Forbund til Køge, for at informere om den nye kollektive
forsikring. Formanden Jan Ivar Pinndal, Kim Saaby og Stig Lyngby, der har været involveret i forhandlingerne med forsikringsselskaberne, mødte op. De svarede beredvilligt på spørgsmål fra alle klubberne og redegjorde grundigt for forsikringen.
Her er i grove træk mødets indhold samt en indstilling fra Køge Dykkerklubs bestyrelse:
Forsikringens indhold: (se tillæg til ”Sportsdykkeren” nr. 5 Sep. 2003)
Den nye forsikring kommer til at koste ca. 100,- kr. pr. medlem om året, opkrævet i januar kvartalet. Forsikringen kan suppleres med flere valgfrie tillægsforsikringer: Rejseforsikring, Ulykkesforsikring (dækker alle former for ulykker), Sygeforsikringer, Skadeforsikringer samt fordelagtige forsikringer til klubben i form af
Båd- og Brandforsikring.
Forsikring er til gavn for alle der dykker i forbundet. Både junior og senior medlemmer, instruktører og elever under uddannelse, flaskedykkere (Nitrox, Trimix
og Rebreather), Finne- og apperatsvømmere, UV-jægere, og UV-rugbyspillere.
Alle der før havde store problemer med af blive forsikret i udøvelsen af deres
sport.
Hvilken dækning havde vi før den nye forsikring:

Så er vi i gang med en ny sæson, og det ser ud til, at vi kan fortsætte de gode
takter fra sidste år. Det skal blive sjovt at følge holdet og se, hvor godt det bliver. Der er kommet et par nye spillere, så det ser rigtig godt ud i år. Det er John,
som har lovet at stå for træningen i år, og vi må se om han kan gøre det endnu
bedre end Peer og Michael –der er noget at leve op til, når man ser på vores
fine resultater fra i fjor. Vi spiller stadig i 2. division, og der vil vi gerne blive,
men der er mange stærke hold, så der bliver kamp om pladserne.
Tirsdag d. 21 oktober mødte vi Arve fjenden fra Fakse og det var
Med stor spænding at vi svømmede fra kanten da kampen blev
Fløjtet i gang. Det skal lige nævnes at vi vandt over Fakse sidste
Gang de var på besøg i Køge svømmeland . Alle var opsat på at vi
Ville give dem kamp til stregen . Kampen endte som vi håbede, med en sejr til
Køge på 6 – 4 der blev kæmpet godt af alle mand vi blev dog lidt overmodige til
sidst, der var vi kommet foran 6 – 2 og alle ville gerne frem og være med.- det
gør man ikke ustraffet imod så rutinerede spillere som Fakse. Men det var en
velspillet kamp som vi alle kan være tilfredse med. Mål scorer var Lars 2 mål
Ole j. 2 mål Asger og Jimmy hver 1 mål.
Tirsdag d. 4 November var Kalundborg på besøg, og med sejren fra sidste gang
i frisk erindring , var det et meget tændt hold som svømmede ud i det dybe bassin i Køge Svømmeland vi ville vinde og det gjorde vi også resultat blev 6 – 1.
det burde have været meget mere men det var først i anden halvleg vi fik rigtigt
fat i spillet Kalundborg stillede kun med 8 mand hvor vi var fuldt hold 11 mand
og 2 mand til udskiftning i halvlegen dette bevirkede at vi kunne køre dem trætte og derfor sad vi på det meste af spillet i anden halvleg et af vores mål blev
scoret af en helt ny mand på holdet Michael S. Godt gået det vil vi gerne se noget mere af. Øvrige målscore var Majbrit 2 mål Mehlin .Peter og Jimmy hver 1
mål.

UVRugby

Kollektiv dykkerforsikring

DSF er nu klar med et nyt forsikringskoncept til alle klubber og medlemmer, så dykkerne i Danmark fremover vil være ordentlig forsikringsdækket
når vi hygger os med vores sport.

Ny sæson i gang

Søndag d. 9 / 11 var der stævne i St. Heddinge. Der skulle spilles 2 kampe vores første kamp var imod Stevns. Det var med udsigt til et nederlag, med nogen
spænding at vi mødte op. Vi var 3 mand afsted,om Onsdagen for at dømme
kamp. Hvor vi så Stevns udspille Fakse, så vi havde lagt den taktik at vi ville
grave os ned foran eget mål og så tage de målchanser der kom taktikken hold
meget godt men spillerne fra Stevns er både dygtige og hurtige. Så det blev et
nederlag på 6 – 1 vores mål blev scoret af Peer
Efter en kort pause skulle vi møde Orga fra København dette var en kamp af
samme sværhedsgrad som den første men det var sjovt at se hvor godt holdet
trods megen modstand kunne holde sammen og give dem god kamp Bo var
den eneste af vores spillere som var i stand til at bryde igennem et massivt forsvar og score kampens resultat blev 7 – 1 Tirsdag 25 /11 skal vi møde Nakskov på vores hjemmebane vi håber at det denne gang vil blive til en sejr.
På udvalgets vegne Ole Jørgensen
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TID TIL FLASKEEFTERSYN

Hvilken dækning har vi med den nye forsikring:

22. januar & 29. januar
Ifølge klubbens regler skal alle medlemmers dykkrflasker, der benytter
klubbens kompresser
efterses indvendig en gang årligt og påsat årets farve.
Samtidig indkaldes alle dykkerflasker der skal trykprøves i 2004.

Flasker til trykprøvning bliver indleveret fredag den 30. januar og forventes tilbage torsdag den 5. januar.

Diverse

Materieludvalget

GODT NYTÅR

Valgfrihed for medlemmer af Køge Dykkerklub:
Ligesom så mange andre klubber består Køge Dykkerklub af aktive dykkere,
samt mindre aktive dykkere. Dykkere der tager på dykkerferier i det store udland, samt dykkere der udøver deres sport herhjemme eller i de nordiske farevande. Eller måske dykkere der allerede er forsikret andetsteds.
For at tilgodese alle grupper af medlemmer, ønsker bestyrelsen i Køge Dykkerklub, at der skal være personlig valgfrihed om man vil tegne ovenstående forsikring. Da forsikringen er obligatorisk for alle DSF medlemmer vil man være nødsaget til at melde sig ud af DSF, men forblive aktiv medlem i Køge Dykkerklub.
For at gennemføre dette kræves en ændring i vores kontingent grupper, ved en
ekstraordinær generalforsamling, nemlig torsdag den 11/12 2003 kl. 19:30.
Det vil samtidig give det enkelte medlem en besparelse på ca. 180,- kr. til forbundet om året, i forhold til det nuværende kontingent.
Man skal dog være opmærksom på at nedenstående ulemper:

Det nye år starter med et slutdyk i det gamle.

?
?

Igen i år er der dyk fra klubhuset på den sidste dag i året.
Vi mødes kl 10.00 i klubhuset og kl 10.30 er der dyk i havnen for de friske.

?
?

For dem, der er kyllinger og ikke skal i vandet, er der sammen med de
friske efter dykket lidt til maven og lidt Boblevand.

Man er ikke dækket af den kollektive Dykkerforsikring
Man modtager ikke ”Sportsdykkeren” (der kan tegnes abonnement for ikke
medlemmer)
Man kan ikke deltage i uv. rugby kampe eller forbundskurser
Man kan ikke få udstedt CMAS certifikater gennem DSF

Kollektiv dykkerforsikring

Husk at møde på og undgå gebyret på 100 kr. for et eftersyn uden for
tid.

Det er altid nemmere at være varm fortaler, når der findes et alternativ.
Mød op til generalforsamlingen og lad os høre dine argumenter.

Det koster kr 30.- pr. person at deltage.

Med venlig hilsen

Skriv jer på listen i klubben, så der bliver købt ind til alle.

Bestyrelsen

Peter Wium
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UV-JAGTMESTERSKABET 2003
4 9

Julefrokost

Så er klubmesterskabet i UV-jagt afviklet. Der var fin deltagelse, men
der var plads til mange flere. Der blev landet 106,10 kg fisk. Der i
blandt en Pighvarre på 1,8 kg, fanget af Peer, en Rødspætte på 1,6 kg,
fanget af Michael og en Skrubbe på 1,5 kg, fanget af Knud Erik. Alle tre
gange blev der fisket i området omkring Musholm i Store Bælt.
Michael blev vinder med 18,25 kg, en halv fisk foran Knud Erik med
17,85 kg.

5 0

UV-jagt

Klubkalender

D e c e m b e r
M a

D e a d l i n e B o b l e n

5 1

Klubmester 2003
Michael Meihlen

5 2

Der var planlagt fire UV-jagter. Den 4. oktober blev aflyst på grund af
for meget vind.
Der var få nye med i år. Det krævet ikke specielle forudsætninger at
deltage i UV-jagt. Det er spændende naturoplevelse, så har du lyst, så
meld dig til næste år. Er du interesseret i at vide mere, så henvend dig
til nogen af deltagerne i årets UV-jagt.
Vi håber at se dig til næste UV-jagt.
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JULEFROKOST
6. DECEMBER 2003 KL. 18.00
Husk at tilmelde dig klubbens årlige og med garanti fornøjelige julefrokost senest 4. December i den røde bog i klubben.
Det er sammenskudsgilde, så alle skal tage noget spiseligt med, husk
at skrive det på listen.
Som altid vil der være rigeligt af drikkevarer til de tørre halse…

Medlem Af Dansk Sportsdykker Forbund eller ej.
De to løsfund fra vragene ved Storedal. En bronzenagle og et potteskår.

Havet sletter alle spor?
Der findes et gammelt mundheld, som siger, at tiden og havet sletter alle spor. Når det drejer sig om stormflodskatastrofen i 1872, er dette en
sandhed med modifikationer. Sporene er der stadig. Under sandet ligger rester og fragmenter fra skibene, deres last og aptering samt søfolkenes personlige ejendele og mange andre effekter, som havet grådigt
fortærede for 131 år siden.
Under vore himmelstrøg forekommer naturkatastrofer sjældent, men de
forekommer. I 1287 forårsagede en stor stormflod dannelsen af Zuidersøen i Holland. I 1634 ramte en stormflod Slesvig, hvorved store dele af
kysten blev løsrevet og øerne ved den slesvigske vestkyst blev dannet.
Spørgsmål er ikke, om - men hvornår der kommer en ny stormflod. Medens vi venter på den, kan det anbefales at læse de to bøger, der er anvendt som kilde til denne artikel. Det er utroligt spændende læsning i al
sin gru og rædsel.
Kilder:
Tekst og foto Hans Jørgen Knudsen
L. Ingemann: Stormfloden 1872. Et 75 aars minde. Ballerup Eksprestrykkeri, November
1947.
Kjeld Ejdorf: Stormfloden den 13. november 1872. Danmarks største strandingskatastrofe. Skib Forlag 2002.
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Bestyrelsen i Køge dykkerklub har klogt indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 11. december hvor vi skal tage stilling til
??en kontingentforhøjelse
??om et medlemskab i Køge dykkerklubben skal være med
uden medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund.
Ja så er der da frit !!

Huskeliste

Stormflod

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. DEC.

Men hvis man vælger Dansk Sportsdykker Forbund fra hvad så;
??Ikke bladet Sportsdykkeren
??Ingen deltagelse i forbundes kurser
??Ingen deltagelse i uv. Rugby
??Ingen forsikring
??Ingen nye beviser
Her synes jeg også man skal tænke sig godt om, hvis man bare dykker
en lille smule, måske kun snorkler var det så ikke rart med en forsikring.
Har man valgt fra og lige får lyst til en tur sammen med andre fra klubben til f.eks. Rødehavet
Skal vedkommende så ikke med hjem ved en eftersøgning? Jo ikke,
men det bliver lidt på frihjul ikke.
Jeg anbefaler jer at betale den 25 ø`r
Med venlig hilsen Carsten Mølbak
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DA VINDEN VENDTE...
Den 13. november 2003 var det 131 år siden Stevns, Lolland-Falster og
Bornholm blev ramt af den værste naturkatastrofe, som Danmark til dato har været udsat for. Begivenheden er for længst gået i glemmebogen
hos de fleste. Men sporene er der stadig.
Det begyndte med en frisk brise

Senere drejede vinden om i nordvest og skubbede ihærdigt Nordsøens
vandmasser ind igennem de smalle bælter. Ind i Østersøen og videre
op i den Botniske bugt. Det var millioner af kubikmeter vand, der ved
hjælp af naturens enorme kræfter blev flyttet om på i disse dage.
Mandag den 11. november om morgenen begyndt vinden at løje af og
blev langsomt erstattet af en frisk brise. De mange skibe, som havde
søgt ly for stormen, satte atter sejl og genoptog rejsen mod deres mange forskelligartede destinationer i sikker tiltro til, at det hårde vejr var ovre for denne gang.
Efter en sådan storm, som af og til kendetegner det danske efterårsvejr,
begynder vandmasserne normalt langsomt at glide tilbage til Nordsøen
og giver ikke anledning til katastrofer. Men tirsdag den 12. og onsdag
den 13. november i det herrens år 1872 skete det, der ikke må ske.
Sidst på eftermiddagen den 11. november kulede det atter op. Vinden
drejede om i nordøst og tiltog på ny i styrke. I de efterfølgende timer
voksede vindhastigheden og kulminerede tirsdag den 12. og onsdag
den 13. november i en ren orkan.
Samtidig gik vinden om i stik øst, og de enorme vandmasser, som var
blevet sluset ind i Østersøen og den Botniske bugt i de foregående 6
dage, skulle ud igen på én gang. Katastrofen var uundgåelig.
Stormfloden kommer
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Vandmasserne væltede tilbage mod de danske, østvendte kyster på
Stevns, Lolland, Falster og Bornholm. De smalle bælter og Øresund,
som var udstyret med en naturlig prop i form af Saltholm, bevirkede, at
vandet ikke kunne komme ud igennem de naturlige passager og i stedet for skyllede ind over land i meterhøje bølger.

Aftegning af 2 vrag på kalkgrunden ud for Holtug på Stevns. Placeringen passer perfekt
med Gundersens markering for Atlas og Stærkodder. Men Atlas ligger antagelig 4 km
længere mod syd.

I forbindelse med denne dykning blev der gjort to fund, et på hvert vrag.
På vraget lige ud for Storedal blev der fundet et potteskår, og på det,
der ligger syd for, blev der fundet en meget stor bronzenagle med en
længde på 34 cm, en diameter på 25 mm og en vægt på 1,2 kg. Begge
fund blev vurderet af Fredningsstyrelsen og Nationalmuseets Skibshistoriske Laboratorium, som fastslog:
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I flere dage havde vinden fejet hen over landet. Siden onsdag den 6.
november 1872 havde en kraftig blæst gennembanket alt opretstående
i landet fra Blåvand i vest til Christiansø i øst. Vinden var tiltaget i styrke, og den sydlige kuling var blevet afløst af en hård storm.

Der findes kun én registrering i det pågældende område; en slup, som i
1798 strandede ind under Stevns Klint. Den fundne nagle er imidlertid
fra et senere tidspunkt. Først omkring 1820 - 30 blev nagler af denne type anvendt. Naglen må derfor stamme fra en senere stranding - antagelig i forbindelse med stormfloden 1872. Potteskåret er kinesisk, og
dette mønster dukker op omkring 1700 og findes frem til vor tid. Det kan
derfor ikke direkte relateres til en stranding i forbindelse med stormfloden i 1982.
Da potteskåret imidlertid er fundet på vraget lige ud for Storedal, vil det
være nærliggende at antage, at dette stammer fra den norske bark Atlas. I samme forbindelse er det nærliggende at antage, at Gundersen
har tegnet forkert, da han lavede sine optegnelser. I så fald er det andet
vrag, som ligger lidt syd for Storedal den norske bark Stærkodder.
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gerne hamrer mod klinten, og skibet sønderslås bogstaveligt talt under
fødderne på besætningen.
Der er 3 - 4 km fra Kalkgrunden ved Holtug syd over ned til Storedal på
Stevns Klint, og det er ret utænkeligt, at det samme skib strander og
forliser to gange på samme tid. Derfor må Gundersen have tegnet forkert, eller Kjeld Ejdorfs kilde huske forkert.
Kjeld Ejdorf skriver nemlig videre:
Den 14-årige Hans Hansen. der bliver øjenvidne til forliset, skriver et
par år senere i en erindring: “Jeg antager, at det stod en femten Favne
fra Land. Det varede imidlertid ikke længe, at det stod her, thi nu revnede det i Bagbords Side, og Lasten, der bestod af Planker, væltede ud.”

Den 13. november 2003 var det præcist 131 år, siden den store katastrofe indtraf. De mange ulykkelige hændelser og grufulde skæbner er
for længst glemt, og rædslerne mellem den 12. og 13 november i 1872
gemmer sig nu i gamle, gulnede papirer på museer og i arkiver og på
hengemte gravstene. Vragene er for længst slået i stykker, og de sidste
rester er sandet til. Men sporene er der stadig. Der er ikke tale om store
flotte vrag med knækkede master, der står som spøgelsessilhouetter på
havets bund i krystalblåt vand. Derimod er der tale om tydelige aftegninger på havbunden af det, der engang var en statelig brig, bark eller
skonnert. Der er tale om aftegninger, som kommer og går afhængigt af
vind og vejr og strømforhold. Det vrag, man tydeligt kan se det ene år,
er måske forsvundet det næste; til gengæld er der dukket nye aftegninger op, fordi sandet har flyttet sig, eller vegetationen har ændret sig.
Den bedste måde at observere disse aftegninger på er at overflyve området i lav højde, omkring 500 til 1000 fod. Specielt i det tidlige forår,
hvor mængden af plankton i vandet er minimal, og sigten er god. I klart
vejr med kraftigt sollys ses vragene meget tydeligt på havbunden, når
området iagttages med lyset ind fra den rigtige vinkel. Aftegning af 2
vrag på kalkgrunden ud for Holtug på Stevns. Placeringen passer perfekt med Gundersens markering for Atlas og Stærkodder. Men Atlas ligger antagelig 4 km længere mod syd.
Vragene ved Storedal
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I marts-april måned 1983 blev området fra Holtug til Højerup overfløjet,
og resultatet blev lokalisering af 2 vrag. Det ene vrag ligger næsten ud
for Storedal, det andet ligger ca. en kilometer længere mod syd. Ved
hjælp af landkending og luftfotos blev vragenes nøjagtige placering fundet. Den 17. april 1983 foretog 4 dykkere fra Køge Sportsdykkerklub, en
“ekspedition” til de to vrag.

På søsiden fulgte en mængde strandinger og forlis. Skibene blev kastet
ind mod kysten, hvor de gik på grund eller blev slået i stykker i de høje
bølger og den kraftige brænding.
Der findes ingen helt præcise optegnelser over den totale mængde af
skibsforlis og havarier, men et realistisk tal vil være på omkring 260
mindre og større både og skibe, som led skibsbrud i de skæbnesvangre
timer omkring den 12. og 13. november. Katastrofen var enorm.
På strækningen fra Amager til Møn strandede omkring 112 skibe. Alene
på kyststrækningen fra Brøndbyvester til Holtug på Stevns strandede
ikke mindre end 30 skibe: 14 barker, 8 brigger, 1 skonnertbrig, 4 skonnerter, 1 kuf, 1 slup og 1 jagt.
Da L. Ingemann i 1947 udgav bogen “Stormfloden 1872” som et 75 års
minde om katastrofen, skrev han om en øjenvidneberetning til en stranding, der skete ved Jungshoved. Det strandede skib var en jagt fra
Svendborg ført af skipper Frederik Nielsen fra Svendborg. Ingemann
beretter:
Familien Hemmingsen havde en Søn, Peter, født 1855, der saaledes nu
er 92 år og bor i Kragevig pr. Mern, hvor jeg i fjor havde en samtale
med ham. Peter Hemmingsen fortæller:
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Sporene er der stadig

På landsiden gik det værst ud over Lolland, Falster og de flade områder
ved Køge bugt, samt Saltholm, der blev helt overskyllet.
Over 100 mennesker druknede i vandmasserne alene på Lolland og
Falster, hvor hele familier blev udslettet.

“Denne Jagt drev ind ved mine Forældres hus, og da Vandet efter det
forrygende Vejr var faldet, var jeg, der dengang var 17 Aar, med at
samle Ligene af Besætningen op. Skipperen, Fr. Nielsen, fandt vi næsegrus, favnende en Tjørnestub, Styrmanden stod nærmest paa Hovedet i en Grøft og var indviklet i Tovværk, og Drengen fandt vi med forrevent og blødende Ansigt, slaaet ind i en Stikkelsbærbusk. De omkomne
blev kørt til og jordet på Mern Kirkegaard”.
Antallet af omkomne søfolk ligger ikke helt fast. Men det menes, at
mindst 60 druknede. Skyllet overbord i de store brodsøer, druknet når
de forsøgte at komme i redningsbådene, eller når skibene blev slået til
vrag.
Når antallet af omkomne på søen trods alt ikke var højere, skyldtes det,
at mange strandinger skete på sandbund. Da stormen senere aftog i
styrke kunne besætningerne komme i land, inden søen havde brækket
skibene ned.
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Gundersens kort
Mange af de forliste skibe kom fra Norge. Omkring en tredjedel førte
norsk flag, og antallet af omkomne norske søfolk blev opgjort til at være
26.
Forsikringsselskabernes interesse i at få nøjagtige optegnelser over katastrofens omfang afstedkom, at bl.a. det norske forsikringsselskab, Det
Norske Veritas, sendte besigtigelsesmand kaptajn O. H. Gundersen fra
Tønsberg til Danmark for at vurdere omfanget af skaderne og udarbejde de behørige rapporter.
Gundersen lavede i denne forbindelse som bilag til sine notater et kort
over de havarerede skibe mellem Amager og Møn. Dette kort er det
eneste detaljerede materiale, der blev udarbejdet omkring de mange
forlis umiddelbart efter katastrofen. Det originale kort findes i dag på Det
Norske Søfartsmuseum i Oslo. En kopi af kortet hænger på Køge Museum.
Gundersens kort må dog formodes ikke at være helt præcist i sine optegnelser. En af forklaringerne kan være, at Gundersen hovedsageligt
var interesseret i norske skibe og derfor ikke katalogiserede alle havarierne.
Det bemærkes således, at der på selve Stevns Klint, kun er markeret 2
strandinger eller forlis. Det er to norske skibe, Stærkodder og Atlas,
som er indtegnet på kalkgrunden ud for Holtug. Denne indtegning stemmer ikke med den oplysning, som Kjeld Ejdorf anfører i sin bog:
Gundersens kort over skibe, der strandede under stormfloden i 1872.
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Billede af havareret skib fra L. Ingemanns bog Stormfloden 1872, et 75 aars minde.

Den grå cirkel er indtegnet for at fremhæve, at Gundersen kun har to markeringer på
Stevns Klint.

“Stormfloden den 13. november 1872. Danmarks største strandingskatastrofe”. Her skriver Kjeld Ejdorf:
Der forekommer kun få beretninger om skibe, der knuses med besætningen ombord. Det sker imidlertid for den norske bark Atlas af Frederiksstad med 13 mands besætning, som driver direkte ind ved Storedal
under Stevns Klints massive kalkklipper. Atlas er undervejs fra Sundsvall til London med en last af træ samt den sædvanlige dækslast. Bøl13

