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Efter endnu en generalforsamling 
er vi nu startet på et nyt dykkerår i 
Kon-tiki, og forhåbentlig bliver det et 
spændende og aktivt år.

I hvert fald har vi allerede et 
turprogram klar, og i skrivende stund 
er der få dage til en hyggelig 
arbejdsdag, hvor vi sikkert får 
rengjort og ryddet garagen, renset 
Aluen for mørtelrester og støv, og i 
det hele taget får gjort vores område 
fint og rent.

Foråret er endelig kommet, så nu 
skal vi bare ud og nyde det og få en 
masse dejlige oplevelser på og under 
vandet - både nye og gamle med-
lemmer!

Jeg glæder mig personligt både til 
hygge på den nyrenoverede 
gårdsplads og en masse gode dyk.

/Jon Lindecrona

Formanden
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Turprogrammet 2018

Bådtur til Svenskerne
Lørdag d. 14. april 09:00 til 16:30 (allerede dykket ved udgivelse)

UV Jagt 
Søndag d. 28/04/2018  09:00 til 13:00

Reservér denne dag til UV-jagt. Vi finder et sted hvor vinden er gunstig og hopper i van-
det for at fange nogle fisk.

Både snorklere og flaskedykkere er velkomne.

Eftersøgning på lokationer syd for Amager, hvor et par svenske skibe blev bombarderet 
fra land i 1710 og forliste. Vi har foreløbig fundet en kanon og en bjælke med en tidstypisk 
trænagle i. 

Vi henter båden på gården og sætter den i vandet ved kajakklubben nede ved Brøndby 
havn. Dybde ca. 4-5 meter, så der er også mulighed for at snorkle/ uv-jage på turen. Husk 
varm påklædning og madpakke til turen.
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Bådtur til Dannebroge
Lørdag d. 26/05/2018 - 09:00 til 15:30

Tur til Lillebælt
Lørdag d. 12/05/2018 - 07:00 til 17:30

Så har vi tilladelse til at besøge Dannebroge igen. Vraget ligger på 13 meter, så der er mas-
ser af dykketid på dette historiske vrag.  Vraget har jo en særlig plads hos Kon-Tiki’er fordi 
det var os der fandt vraget tilbage i 1985. På dage med godt vejr er det er dejlig tur som 
alle burde deltage i. 

Er vejret blæsende er der fare for aflysning, da Køge Bugt er et
barskt område at færdes i. Dette var det også d. 4. oktober 1710 da svensken kom bul-
drende op fra syd med en mærssejlskuling ind fra agten og satte Dannebroge i brand
og 600 mand omkom.

En tur til et af de bedste naturdyk i Danmark. Tusindvis af års vandgennemstrømning har 
formet en lang væg, der er overbegroet med dyre- og planteliv. Og Søbadet er absolut 
bedste udgangspunkt for at se nærmere på denne væg, der bugner af sønelliker, søane-
moner, masser af fisk, krabber og nøgensnegle. 

Dykkerstedet byder både på dybde og strøm og er samtidigt meget nemt tilgængeligt 
kun 25 meter fra land. Vi kører fra "gården" kl. 08.00 og er retur ud på eftermiddagen.
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Bådtur til Noas ark i Nordhavnen
Lørdag d. 09/06/2018 - 09:00 til 14:00

Bådtur fra Brøndby Havn og op i gennem Københavns havn mod destination Noas Ark, 
som ligger i Nordhavnen.

Noas ark er en stor kunstig betonbåd, som blev ”sænket” i 2016 for at give dykkere mulig-
heden for at opleve et kystnært vragdyk i Danmark. Vraget kan dykkes på af alle dykkere 
uanser certifikat og har 12 forskelige rum, der alle kan tilgåes.

Dette bliver en rigtig hyggetur med mulighed for både snorkling og flaskedykning og vi 
regner med at spise på turen derud omkring Halvandet.

Noas Ark turen i 2017
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Bådtur til Sværdfisken
Lørdag 23/06/2018 - 09:00 til 16:30

Familiehyggetur gennem 
Københavns kanaler
Lørdag d. 14/07/2018 - 09:00 til 14:00

Det er ikke helt velkendt, at der faktisk eksisterer to kanonvrag, og ikke kun ét. Informatio-
nen omkring vraget, der senere blev defineret som Sværdfisken, er ikke blevet eksponeret 
i samme grad som Kanonvraget (Charlotte Amalie). Sværdfisken er en stykpram eller ka-
nonpram. Begge vragene var med i Slaget ved København i 1801, da Danmark forsvarede 
sig mod England og den vindblæste Lord Nelson. Begge fartøjer sank formodentlig et par 
dage efter slaget.

God tur til dem, der gerne vil have familie og børn med på en rolig tur  fra Brøndby Havn 
op igennem Københavns kanaler. Vi har madpakker med, men der kan også forekomme 
ophold på diverse spisesteder op igennem kanalerne. 

Der er ingen dyk på denne tur - ”kun” snak og hygge og høj sol.
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Bådtur til Vapper
Lørdag 21/07/2018 - 09:00 til 17:00

Stor hæktrawler og fiskefabrik

Nationalitet 
Estisk

Største dybde
27 meter

Seværdigheder
En tur hen over agterdækket vil lede dig hen til interessante nedstigningshuller for pe-
netrering i selve fiskefabrikken. Der står det hele komplet med transportbånd og køle-
skabe. Vær forsigtig, så du ikke forstyrrer det lag af mudder, der ligger overalt. På broen 
og i beboelseskvarteret kan man også svømme en tur indenfor. På fordækket er der en 
ca. 5 meter dyb skakt, der leder ned til de forskellige etager på skibet.

En svømmetur rundt på skibet vil byde på fine oplevelser for alle dykkere. Der står sta-
digt alverdens spil, trapper, lastebomme og andet godt på vraget.

Sigt
Varierende fra 2 til 15 meter. Øverste vandlag kan være grumset, men sigten bliver bed-
re når man går dybere.

Strøm 
Der kan forekomme strøm på stedet, men den er generelt svag.

Foto 
På dage med meget grums på de lave dybder, kan man lave gode billeder i fiskefabrik-
ken og ved andet penetration. Overbygningen byder på interessante strukturer som 
god baggrundskulisse for rigtige vragbilleder.

Fauna
Let muslingebegroning

Kilde: Vragguiden.dk
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Hveen og vragdyk på Suomi
Lørdag 4/8/2018

Stranddyk ved Munkholmbroen
Lørdag 18/8/2018

Bådtur til Kanonvraget
Lørdag 1/9/2018

Vraget ligger på 9-12 m vand, og på denne dag lå springlaget dybere. Vi dykkede således 
i det vinterklare overfladevand, og sigten var fremragende!! Langt over 20 m - vi kun-
ne sagtens se på tværs af skibet og godt halvdelen af dets længde. På vraget ligger der 
mindst 16 store 12-14 punds jernkanoner. De ligger spredt ud over vraget på bunden og 
står skråt op ad dets sider.

Vi sejler nord for Hveen med båden og foretager et strømdyk. Hvis vejret er til dyk, sejler 
vi også hen og dykker på vraget Suomi, som sank i 1903. Det er kun ca 12 meter langt og 
der er meget udjævnt i området og dybder ned til 20 meter i nærheden af vraget. Vraget 
er det højeste punkt i området med 13,5 meter vand ovenover.

Dyk omkring bropillerne med mulighed for at se et mylder af liv i mellemrummene. Husk 
lygte, der kan afsløre en masse småliv. På selve  bropillerne vokser der tusindvis af søpun-
ge, sønelliker og søanemoner. Forvent også at se krabber, ålekvabber og kutlinger.
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Tur til Ærøsundfærgen
Lørdag 15/9/2018

UV Jagt
Lørdag 29/9/2018

Vragdyk på Minos 
Lørdag 18/8/2018

Den 5. oktober 2014 blev M/F Ærøsund sænket i Det Sydfynske Øhav. Vraget ligger på 
godt 19 meter vand i Ringgårdsbassinet cirka 550 meter udfor kysten ved Ballen. Toppen 
af vraget (færgens skorsten) ligger 6 meter under havets overflade og er derfor interes-
sant for både fridykkere og flaskedykkere.

Skibet hedder HELLFRIED BISSMARK, men kaldes af alle MINOS.

Det er meget velbevaret, men styrehuset er begyndt at falde lidt sammen, master og 
skorsten er væk, øverst på styrehuset er der stumper af rækværk, som man skal passe 
på. Det er muligt at komme ned i lastrummene samt ind i maskinrum-met, hvortil der er 
adgang fra forreste del af overbygningen. På styrbord side kan man se hullet efter minen, 
her skal der passes lidt på, idet langsgående strøm kan suge en ind.

Reservér denne dag til UV-jagt. Vi finder et sted hvor vinden er gunstig og hopper i vandet 
for at fange nogle fisk. Både snorklere og flaskedykkere er velkomne.
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En frømand
runder 80

Stig Knudsen sad i 1950’erne og læste i et ugeblad. Her faldt han over en 
artikel om de norske ”Froskemannen”, som med flasker på ryggen kunne 
udforske havet. Her blev der sået et frø hos den unge tandlæge – et frø 
der sagde til ham: ”Det skal jeg prøve en dag” .
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Årene gik og der blev ikke rigtig tid til at 
få gjort noget ved det, der var jo børn og 
karriere. Førend han en dag selv var fyldt 
50 og så en artikel i ”Politiken”. Det var 
muligt at købe sig til et prøvedyk igennem 
Politiken Plus hos en dykkerklub der hed 
”Frømandsklubben Kon-Tiki”. Stig reflekte-
rede på annoncen og tilmeldte sig en søn-
dag i Nørregårdshallen med kyndig vejled-
ning fra aktive medlemmer og instruktører 
i den ædle kunst at nedstige i et ukendt 
element.
Efter endt kursus var Stig overbevist om, at 
et egentligt dykkerkursus skulle gennem-
føres for at lære dykning korrekt og sikkert. 
I slutningen af 80’erne var Stig uddannet 
CMAS** dykker, men kort efter blev der 
etableret et CMAS*** kursus og Stig 
tilmeldte sig, fordi han ønskede at tilegne 
sig endnu mere viden og fysisk udfordring.

Det var undertegnede som stod for kurset 
og det var ensbetydende med at ALLE prø-
ver skulle udføres som minimum det der 
var krævet af forbundet og CMAS. Det var 
faktisk ret skrap disciplin, men så var der 
også garanti for at havde man gennemført 
kurset, så havde man rent faktisk også for-
tjent at modtage sit certifikat. Jeg husker 
overfladesvømningen til CMAS*** hvor kur-
sisterne skulle svømme 1.000 meter med 
alt udstyr i overfladen. Jeg havde anslået 
en strækning, men da jeg efterfølgende 
målte efter var den 1.800 meter. Hvem 
kom først i land? Stig Knudsen selvom han 
var absolut alderspræsident. 

Stig har været en aktiv del af klubben alle 
årene og er det stadig, selvom han runder 
80 d. 17. Juni. Han holder sig i form ved at 
surfe, dykke, cykle, køre på rulleskøjter, køre 
motorcykel, stå på ski og på tage bilture 

til Frankrig flere gange årligt. Et besøg hos 
lægen i anledning af den snarlige runde 
fødselsdag resulterede i at alt er OK og at 
Stig stadig ikke skal have nogen form for 
medicin!
  
I rigtig mange år var Stig og jeg dykker-
makkere og har derfor mange dejlige un-
dervandstimer til fælles. Jeg husker en tur 
til Dannebroge hvor vi havde dykket rundt 
på vraget og egentligt havde set hvad vi 
var kommet efter. Jeg lagde mig på ryggen 
på bunden og Stig undrede sig over om 
noget var galt. Jeg fik forklaret at vi kunne 
bruge den resterende luft på bare at ligge 
og kigge op imod overfladen og se vores 
bobler forsvinde og nyde situationen ved 
det gamle vrag og vores evne til at kunne 
opholde os under vandet. Det tror jeg også 
Stig var med på, vi lå i alt fald 5 minutter på 
denne måde før vi gik til overfladen.

Stig er en rigtig gentleman og betegner 
også klubben som gentlemanklubben. 
Han synes at medlemmerne er så flinke 
og venlige overfor hinanden. Hvordan kan 
man være andet med et medlem som Stig 
Knudsen som altid er så positivt tænken-
de, betænksom overfor andre og er dybt 
værdsættende når man gør noget for ham. 
Mange gange har Stig udtrykt sin glæde 
over at jeg som instruktør har åbnet den 
tavse verden for ham, hvilket gør mig glad 
at han stadig husker den hårde læretid.

At Stig stadig er aktiv dykker kan kun 
glæde os andre. Som Bent Pedersen siger: 
For hvert år Stig dykker, ved vi, at vi andre 
får et år mere som dykker. Så bare fortsæt 
Stig!

/Stig Sørensen
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Renovering af
Hermosagård

Hermosagård – historien i gaden
Brøndby Kommune købte Hermosagård 
i 1975 efter at en af arvingerne til gården 
døde. Kommunen havde længe haft planer 
om at udstykke Hermosagårds jorder til 
boligbyggeri, men dette blev dog først reali-
seret i 80’erne. Kommunen valgte at bevare 
den gamle gård i Brøndbyvesters landsby-
miljø, som i dag er repræsenteret ved den 
firelængede Hermosagård, Rytterskolen 
(1721) og Brøndbyvester Kirke (1187) med 
kroen og præsteboligen overfor. 
De gamle landsbymiljøer lever og har levet 
en farlig tilværelse; der er altid en eller 
anden sogneraadsformand der siger: ”Riv 
det gamle lort ned” men indtil nu har vores 
landsbymiljø heldigvis været forskånet for 
det. Det er jo lige præcis landsbymiljøet der 
tiltrækker nye borgere til Brøndbyvester 
med den særlige stemning der kan være 
sådan et sted.

Gennemgribende facaderenovering
Brøndby Kommune har netop investeret 
mere end 850.000 kr. i en gennemgribende 
facaderenovering af Hermosagård, som be-
viser at kommunen forstår, at det er vigtigt 
at bevare vores bygningsarv, så fremtidige 
generationer også kan nyde godt af histo-
rien i gaden. På dette område er Brøndby 
Kommune fremsynet. Ser manv på omegn-
skommunerne er der sket massakrer på 
netop landsbymiljøerne og bygningsarven i 
disse. 
Der er sket nogle ændringer i adgangen til 
gården. På begge sider af indkørslerne er nu 
placeret stolper der forhindrer adgang til 
selve gårdspladsen.  Årsagen er, at et køre-
tøj med for stor højde har beskadiget buen 
i porten med store skader til følge. Dette 
ønsker kommunen ikke skal gentage sig og 
de henstiller til os, at der udvises endog stor 
opmærksomhed når vi fragter Aluen gen-
nem den nyrenoverede vognport. 
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Gårdens historie
Hermosagård er opført i 1800 tallet og er 
oprindeligt en firelænget gård i bindings-
værk og stråtag. I 1845 blev gården over-
taget af en driftig bonde som efterhånden 
fornyede alle længerne. Stuehuset blev 
som ét af de første i landsbyen nyopført 
som et helt, grundmuret hus i 1856 og er i 
dag den ældste del af gården. Nogle år se-
nere fik det sit nuværende, karakteristiske 
skifertag. Hermosagård fik sit navn, da den 
i 1898 blev overtaget af Jens Andersen, der 
vendte hjem fra et ophold i Californien og 
gav gården navnet Hermosa, der på spansk 
betyder smuk. I 1926 brændte gården og 
blev genopført året efter som det fremgår 
af årstallet ved hovedporten. Den eneste 
bygning der overlevede branden var stue-
huset, fordi den var grundmuret ligesom 
skolen og præstegården.

Frømandsklubben Kon-Tiki blev startet 
i 1973. Klubben fik noget tid efter tilbudt 
lokaler på 1.salen i det gamle stuehus med 
forventning om at klubbens medlemmer 
ville hjælpe bylauget  med at banke gul-
vet op i Kostalden. Det viste sig at være et 
kæmpe arbejde at banke betonen op i gul-
ve og båse og få kørt det bort, men klub-
bens medlemmer var stærke og klarede 
opgaven. Som tak herfor lovede kommu-
nen at klubben måtte låne Kostalden gratis 
fremover. Lokalerne på førstesalen gik indtil 
1980 kun til skorstenen i midten af lokalet. 
Herfra var der en smal gangbro over det rå 
loft ud til toilettet. Man fandt for øvrigt ud 
af at gulvet ikke var stærkt nok og derfor 
måtte forstærkes, hvilket medførte at 
klubben ikke kunne bruge lokalerne et helt 
år. Da vi fik lokalerne tilbage havde de den 
udformning de har i dag hvilket er næsten 
dobbelt så store som oprindeligt. 

Kilde: Forstadsmuseet / Stig Sørensen
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Fastelavnen 
i havnen

Der var kaldt til tøndeslagning kl. 12 – ja det vil sige nogle mente vi skulle gå i gang 
kl. 12 og andre at vi bare skulle møde op ca. kl. 12. Så derfor kom vi noget senere i 
gang. Det gik som det plejer – lang tid om at få hul på tønden og lang tid om det sid-
ste bræt. Heldigvis med indlagt forplejning af varmende bitter på kanten. Herligt. Og 
så ellers ind i varmen til suppe, varm kakao og fastelavnsboller. Der var pænt frem-
møde på ca. 20 prs og ca. 12 i vandet, hvor Kontiki var repræsenteret ved Stig K og 
Finn. En rigtig hyggelig omgang. Og nåh-ja, det var så igen Regina Maris, der løb med 
både dronninge- og konge-kronen. Bedre held næste gang.
 
/Finn Nielsen

Nogle ting gentager sig bare år efter år. 
Således også fastelavnen i Brøndby Havn. 
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