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I forbindelse med arbejdet med artiklen: ”En
af Danmarks ubestridt første sportsdykkere”
i DHT 36 fortalte Ole Søndergaard, at han endnu
havde sin første Olrik-automat, og at han gerne
ville forære den til selskabet. Da Ole også
fortalte, at han måske kunne få fat i konstruktø-
ren Henrik Gerner Olrik, blev der hurtigt sat et
møde op i Oles hjem i Helsingør. Det blev en
hyggelig og meget interessant aften, hvor også
Oles søn Martin Bülow og Henriks søn Jakob
deltog. Begge var sportsdykkere. Af alle de
ting der blev drøftet, kom også historien om
Olrik-automaten på plads.

Jeg havde ventet at se en automat, der var
baseret på de daværende tekniske principper
– men jeg blev overrasket.

En glød tændes
Henrik overværede i 1955 sammen med sin far

en demonstration af svømmedykning i Østerbro
Svømmehal. Det var Villy Arp der demonstrerede
udstyret, som var et Dräger trykluftapparat med
den blålakerede  PA 60 automat.

Da demonstrationen var slut, spurgte Villy Arp,
om der var nogle, der havde lyst til at prøve ap-
paratet – det havde Henrik, og snart svømmede
han rundt på bunden af bassinet. Her bemærkede
han bl.a. den stigende åndedrætsmodstand der
fulgte med det faldende flasketryk.

Oplevelsen tændte en lyst til at dykke, og da
Henrik efterfølgende fik Cousteaus bog ”Den Tavse
Verden” foræret af sin far, var han solgt. Han måtte
have sådan et apparat. Men hvad gør man, når
lærlingelønnen langt fra giver mulighed for en
sådan erhvervelse. Man bygger selv en automat!
Og da Henrik nu var finmekanikerlærling og have
interesse for teknik, var det ikke noget problem.

En nykonstruktion
Henrik havde aldrig set, hvordan automaterne

var opbygget indeni, han havde kun et billede af
deres ydre. Det han konstruerede, blev derfor ikke
en efterligning af de datidige automater, med et
formentlig dengang helt nyt princip.

Henrik var klar over, at det faldende flasketryk
var årsag til en stigende åndedrætsmodstand og
fandt derfor, at der skulle ske en kompensation
for dette i automaten, således at man ikke fik gener
i form af øget åndedrætsmodstand. Det han kon-
struerede, var en 1 trins lungeautomat, hvor det
ene og eneste trin var balanceret, det vil sig, at
den kraft der skal til for at åbne ventilen gøres
mindre afhængig af flasketrykket.

Da princippet var lagt fast, gik han i gang med
at fremstille en prototype. Dette foregik efter ar-
bejdstid på lærepladsen ved Ole Dich ved Brøndby
Strand, og på en metaldrejebænk den var i hjem-
met. Tegningerne blev udført som elevarbejde på
Lyngby Tekniske skole, hvor læreren fandt, at det
var en interessant opgave.

Prototypen er et flot stykke håndværk. Ventilhus er
fremstillet i messing og dækslet, der fastholder mem-
branen, i aluminium. Den indvendige mekanik er ikke
komplet, men viser tydeligt den først udtænkte
løsning, der stort set er identisk med den serieprodu-
cerede automat.
På den runde rørafgrening har der været monteret et
bidemundstykke fra en snorkel, og
harmonikaslangerne har været fastsurret til det
gennemgående rør.
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Henrik havde produceret noget mekanik for den
datidige dykkerudstyrsforhandler Erik Wold. For
sin hjælp fik han en Dräger 7 liter flaske komplet
med lærredsseletøj.

Da automaten var færdig i foråret 1956, blev
den afprøvet i badekarret, og senere,  efter at der
var blevet støbt blylodder, blev apparatet prøve-
dykket i Furesøen ved Jagtklubben. Apparatet
fungerede godt, men der var  for stor åndedræts-
modstand.

Samme sommer var Henrik på ferie med familien
i Spanien. Dykkerapparatet var med, og blev
anvendt til dykning ved en lille havn nær Barcelona.
Henriks far havde fat i sønnen gennem en tøjsnor,
der fungerede som livline.

Automaten sættes i produktion
På dette tidspunkt var der et marked - om end

det var lille - for lungeautomater i Danmark. De
fabriksfremstillede automater var få, hvad typer
angik, og forholdsvis dyre. Så der var plads for
alternative automater.

Prototypen, der var drejet ud af en blok messing,
blev modificeret således, at den havde en mindre
åndedrætsmodstand, og således at den var egnet
til en mere rationel produktion. Bl.a. blev selve
kassen trykket op over en matrice ved en metal-
trykker.

Henrik havde i mellemtiden fået en ABOGA
fræser af sin far, således at produktionen ikke
længere skulle ske efter arbejdstid på lærepladsen.

Automaten blev fremstillet i 2 serier på hver 10
automater. Der blev således fremstillet 20 auto-
mater plus prototypen.

Der blev også fremstillet seletøj og bespændin-
ger til 1 og 2 stk. 7 liter flasker samt mellemstykker.
Flaskerne blev købt ved Dansk Ilt- og Brintfabrik.

Manometre for montage direkte på automaten
blev fremstillet af et almindeligt manometer, der
blev lagt ned i en aluminiumskasse og forseglet
vandtæt ved forskruning og glas.

Henrik forsøgte at få automaten patenteret, men
opgav dette på grund af omkostningerne.

Olrik automatens dæksel med logoet "HGO" for Henrik Gerner Olrik
ses herover.
På billedet der viser automaten fra siden, anes de beskede dimen-
sioner. Diameteren er 120 mm og højden ekskl. flaskeforskruningen
er 48 mm. Den gule gummilærredsmembran er forsynet med en
rustfri centerplade.
På billedet herover af den åbne automat ses forskruning for mano-
meter, samt de 2 vippearme - en med kvadratisk og en trådformet
med rundt tværsnit. Den trådformede er monteret i en gennemboring
på den kvadratiske vippearm, og knækker oven en tap, der en mon-
teret i bunden af automaten. Den trådformede vippearm er slået op,
således at tappen ses. Trykkraften fra membranen overføres og
forøges gennem med trådformede vippearm til den kvadratiske vip-
pearm.
Det ses også, at udåndingen forlader automaten gennem stutsen for
udåndingsslangen.
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Membran
Ventil og sæde

Leje

Stempel

Luft fra flaske

Trådformet
vippearm Kvadratisk

vippearm

Tegning Henrik Olrik

Funktion

Lufttilstrømningen reguleres af en medstrømsventil,
dvs. at ventilen åbner i strømningsretningen. Den kraft
der skal til for at trykke ventilen fast mod sædet og blokere
for luften afhænger af flasketrykket. Jo større tryk i fla-
skerne jo større tryk skal der til for at lukke ventilen. Ved
ubalancerede ventiler skal modtrykket, der sædvanligvis
etableres af en fjeder, være så stort, at ventilen ikke lækker
ved maksimalt flasketryk. Efterhånden som trykket i flasken
falder, bliver modtrykket forholdsvis for stort. Dette med-
fører en forøget åndedrætsmodstand, da der skal et større
tryk fra membranen til at åbne ventilen.

Olrik automaten er balanceret, hvilket vil sige, at mod-
trykket på ventilen varierer efter flasketrykket.

Snittegningen viser den kvadratiske vippearm, der er
lejret i stempelblokken til højre. Umiddelbart til højre for
lejet er placeret et stempel, der påvirker vippearmen med
en kraft, der varierer med flasketrykket. Dette betyder, at
vippearmens tryk på ventilen, der ses til venstre for lejet,
reduceres efterhånden som flasketrykket falder. Den
opadrettede kraft som den trådformede vippearmen skal
overfører fra membranen til den kvadratiske vippearm for
at åbne ventilen, er således stort set uafhængig af flaske-

Manometret der blev monteret på en forskru-
ning på automaten.

Automatens beskedne dimensioner ses tydeligt på billedet
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Der dykkes på Anholt
I 1957 da den første serie automater var produ-

ceret, arrangerede Henrik sammen vennen Jens
Møller Jensen, der også var dykker og havde et
Olrik apparat, en dykkertur til Anholt. Henrik havde
i forvejen fået sendt nogle 40 l industriflasker med
trykluft til øen, således at dykkerapparaterne kunne
fyldes ved dekantering.

Drengene mødet stenfisker Flyvbjerg, der ar-
bejde med at bortsprænge vraget af et dampskib
udenfor havnen. Flyvbjerg syntes, at det de havde
gang i var interessant, og de blev inviteret ombord
på Flyvbjergs båd, hvorfra de dykkede sammen
med tungdykkeren.

Salg af automater og apparater
Salget foregik til de daværende dykkere. Bl.a.

købte Ole Søndergaard i 1957 en automat af
Henrik. Automaten blev anvendt frem til 1964,
hvor Ole købte en Sea Lion automat ved Jan Uhre.

Den gamle Olrik automat kom igen i brug mange år
senere, da sønnen Martin skulle lære at dykke.

Markedet hos de ”organiserede” dykkere var dog
ikke tilstrækkeligt, og Henrik medbragte derfor ofte
to dykkeapparater på sin Moto Guzzi scooter, når
der skulle dykkes ved stranden. Ofte blev det ene
apparat solgt på standen til en interesseret og kom-
mende dykker.

Produktion af dykkeapparater ophørte i 1958, da
Henrik måtte se i øjnene, at dykning ikke var forenelig
med studiet til ingeniør. Henriks afgangsprojekt fra
ingeniørstudiet var i øvrigt en 4-trins højtrykskom-
pressor til luft, hvor cylinderne var monteret over
hinanden to og to i V-form.

Henrik kom ikke i gang med at dykke igen efter
ingeniørstudiet. At Henrik gennem hele arbejdslivet
beskæftigede sig med teknik, kan ikke undre. Selv
nu som pensionist har Henrik ikke forladt arbejdslivet
og arbejde stadig med teknikken som idemand for
Grundfoss.

I dag er vi vant til balancerede pneumatisk styrede
ventiler i dykkeapparater, men det var man ikke
tilbage i 1956, og det er spørgsmålet, om vi ikke her
har verdens første 1 trins lungeautomat med balan-
ceret ventil - jeg tror det. Men uanset om det er den
første automat af denne type eller ej, er det impo-
nerende, at den er konstrueret af en 17 årig knægt,
som ikke havde noget forkundskab til, hvordan en
automat var opbygget – derfor blev det en unik
automat Henrik konstruerede.

Henrik har venligst doneret prototypen til selskabet,
og Ole har doneret sin seriefremstillede Olrik automat
til selskabet. Vi er meget glade for disse unikke
automater.

Billedet er optaget i et skur på Anholt Havn. Til venstre
ses Flyvbjerg, herefter Jens Møller Jensen, Flyvbjergs
dykker samt en bådebyggerlærling

Henrik (tv) og bådebyggerlærlingen ved flaskebatte-
riet, der var blevet sejlet til Anholt, for at apparaterne
kunne genfyldes.

Et af de salgbare apparater


