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Vragdykker Harry Olsens dagbog
Harry Olsen
DYKKEHISTORISK
SELSKAB

I Dykkehistorisk Tidsskrift nr. 17 bragte vi artiklen
om vragdykker Harry Olsen. I forlængelse heraf
bringer vi nu Harry Olsens dagbogsoptegnelser over
arbejdet med bjergning af akkumulatorblyet fra to
af ubådene i Hørup Hav - en type C9 og en C7, som
blev tømt for bly i 1950 – 51. Harry Olsen har venligst
givet tilladelse til gengivelsen.
Vi finder, at dagbogsoptegnelserne, der må betegnes som unikke, giver et tidstypisk billede at arbejdsforholdene i forbindelse med bjergning af
blyakkumulatorerne fra sænkede tyske undervandsbåde. Det tunge arbejde i koldt, mørkt og usigtbart
vand på 25-30 meter blandt skarpt og ved sprængningerne forvredet stål og med den evige kamp mod
dykkersygen, må mildt sagt betegnes som farligt.
For ikke at forstyrer dette billede, har vi valgt at
gengive hele dagbogens tekst, som den er skrevet
tilbage i 50’erne uden redaktionelle ændringer.
For god ordens skyld skal bemærkes, at de mange
tilfælde af dykkersyge ikke skyldes letsindig omgang
med dekompressionstabellerne men det forhold, at
der i Danmark på dette tidspunkt stadig blev dykket
efter Haldane dekompressionstabellerne, der ved
lange dykninger på dybt vand angav utilstrækkelig
dekompression. Dykkerne anvendte tabeller angivet
i Vejledning i Dykning fra 1938. Disse tabeller blev
i øvrigt også medtaget i revision af Lærebog i Dykning i 1950.
Flere episoder fra bjergningerne er beskrevet mere
detaljeret af Harry Olsen i artiklen i tidsskrift nr. 17,
end dagbogsnotaterne giver mulighed for.
Onsdag den 15. november ankom vi til Sønderborg
kl. 15:30, og da det var mørkt ved 18-tiden, opgav vi at
gøre noget denne dag.
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Ubådene lå dybt i dyndet. Dykkeren står mellem akkumulatorerne i 9C ubåden, der ikke som 7C havde
akkumulatorer agte for tårnet
Torsdag den 16. startede vi ved 6.30-tiden, og var
paa Pladsen hvor Vraget skulde befinde sig ca. en halv
Time senere. Vi gjorde nu et Dræg (et lille Anker) klar
med en lang line, og begyndte at sejle frem og tilbage
over Stedet. Til bestemmelse af Stedet, havde vi Mærker
i Land, d.v.s. to Ting over et (F.eks. et Træ i Forgrunden
over et med et Hus længere inde i Landet) i een Retning,
og to andre Ting over et i en Retning tværs paa den
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første. Efter nogen Tids Søgen fik vi Hold, som vi kalder
det, og da det passede med Mærkerne, var vi sikre paa,
at det var Undervandsbaaden, vi havde fat i, saa vi gik
i gang med at lægge vore Bøjer ud. Vi lægger gerne fire
store Ankre ud omkring Vraget, med Kæder og Jernbøjer.
I Jernbøjerne er fastgjort et Stykke Wire paa 5 - 6 m. og
i Tampen af Wiren er anbragt et Kædeled med U-skæring,
paa vore Trosser er anbragt et tilsvarende Led, og naar
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vi skal fortøje Skibet over Vraget, fisker vi bare disse
Wiretampe op, hægter dem sammen med Trosserne,
og vi kan nu ved hjælp af disse 4 Bøjer, bringe Skibet
til at ligge over Vraget nøjagtig hvor vi vil have det. Da
disse Bøjer var udlagt, blev Peter klædt paa og gik ned,
og det var ganske rigtigt U-baaden. Han gik nu omkring
og undersøgte hele Baaden og fandt ud af, at den var
sunket saa langt ned i Mudder, at Forenden kun ragede
ca. 3 m. op over Bunden, og Agterenden var næsten
lig med Bunden. Da han havde set sig lidt omkring, fandt
han ud af, hvor han vilde sprænge og varskoede op, at
vi skulde gøre to Skud klar - en Kasse i hvert Skud (en
Kasse er ca. 25 kg). Da det i første Omgang kun drejer
sig om at faa Batterierne op, som befinder sig i Bunden
af Baade foran for Taarnet, gælder det om at faa sprængt
Dækket og det øverste af Trykskroget væk - fra Taarnet
og ca. 12 m frem i Baaden. Derefter skal vi have ryddet
Mandskabsrummene, som befinder sig øverst i Baaden,
og derefter skal vi have sprængt Mellemdækket op, før
vi kan komme ned til det første lag Batterier.
Da vi var klar med ”Skuddene”, som vi kaldte Sprængladningerne, fik Peter det ene ned og anbragte det inde
under Dækket oven paa Trykskroget - lige foran Taarnet,
og da det var gjort, fik han det andet firet ned, som han
gik ned gennem forreste Torpedoluge med. Lige Agten
for denne Luge staar der et Skod med en Luge i ind til
Mandskabsrummene, og ind gennem denne Luge anbragte han Skuddet. I hver Skud er anbragt en elektrisk
Tændsats, hvorfra en Ledning fører op til Skibet, her
bliver disse to Ledninger forbundet med en lang Ledning,
lang nok til at vi med Skibet kan sejle væk i betrykkende
Afstand, naar vi slutter Strømmen. Da Peter var klar,
kom han op og blev klædt af (Dykkerudrustningen) og
puttet ind i Dekompressionstanken, og han kom under
tryk med det samme, og vi sejlede lidt væk og fyrede.
Derefter hev vi vore Fortøjninger hjem og sejlede i Havn,
og den Dag var gaaet.
Fredag den 17. kom jeg først ned, og da det var første
gang jeg var nede ved den, gik jeg rundt paa hele Baaden
for at orientere mig om dens Udseende og Beliggenhed.
Derefter gik jeg i gang med at undersøge, hvor meget
Ravage de to Skud, som Peter havde anbragt, havde
lavet. Det agterste Skud havde slaaet en Del af Trædækket op og slaaet et Hul i Trykskroget. Det forreste
var en ”Forsager” hvilket skyldes, mener jeg, at en Del
af det Sprængstof, vi ligger inde med, er for gammelt
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(Det er det svenske ”Territ” vi anvender). Saa gik vi i
Gang med at hive alt det op, der var løst, og da der ikke
var mere, fik jeg to Skud ned - en Kasse i hvert. Det
første gik jeg ned i det Hul, der var sprængt med, og
anbragte det saa langt fremme, jeg kunde faa det - inde
under Trykskroget. Det andet firede jeg ned gennem en
Mandskabsluge længere frem, saa langt at det netop
var under Trykskroget, da jeg var færdig, gik jeg op og
kom i Tanken. Dekompressionen forløb som den skulde,
og jeg mærkede intet Tegn til Dykkersyge.
Peter kom saa ned over Middag og fik hevet forskellige
Smaating op. Derefter prøvede han at hive paa Trædækket, det var ikke helt Løst, men det kunder rejses
op paa Enden helt hen til Torpedolugen. Inden han holdt
op, lagde han to Skud under det med 2 Patroner i hvert
Skud (en Patron er paa 2,2 kg).
Schnorklen var løs og blev hevet op, derefter hev han
paa Forkanten af Broen, som er af Aluminium, og som
var saa skørt, at det ikke holde til at hive løst, saa det
faldt af Krogen tre Gange, sidste Gang ud paa Bunden
og da var det imidlertid blevet saa mørkt, at han ikke
kunde finde det igen. Han kom saa op og gik i Tanken,
og vi lettede og gik i Havn.
Lørdag d. 18. gik Peter ned først, og saa fik vi Forkant
af Broen op og derefter det store stykke af Trædækket,
som nu var løst og en hel del Rør og andre Smaating.
Til sidst fik han to Skud ned, en Kasse i hvert paa Enden
af en Stage paa ca. 3 m. Disse Skud gik han ned i det
sprængte Hul med, og fik dem ved hjælp af Stagerne
stukket forefter og ud i Siderne under den øverste Del
af Trykskroget og kom saa op. Over Middag kom jeg
saa ned. Det viste sig, at et Stykke af Trykskroget i B.B.
Side var sprængt løst, og det blev saa hevet op. Derefter
slog jeg paa forskellige Smaating nede i Hullet, som
blev hevet op. Til sidst fik jeg ligeledes to Skud paa
Stager, og anbragte dem paa samme Maade længere
fremme og holdt saa Fyraften.
Saa havde vi 4 Blæsevejrsdage, hvor vi gik og kedede
os. Vi benyttede Lejligheden til at losse det Jern vi havde
fisket op, til den stedlige Produkthandler. Normalt blev
det ellers losset paa en lejet Plads paa Havnen, hvor
en mand gaar og skærer det ud i Stykker paa 1½ x 1½
m, og naar der er en Skibsladning ca. 100 ts. bliver det
exporteret til Sverige. Men da vi ikke i første Omgang
faar ret meget Jern op, saa længe det er Batterierne det
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Stenfiskerfartøjet Kisten Jensen der er meget lig Elise,
som bjergningerne af 9C og 7C ubådene blev udført
fra
drejer sig om, kan det ikke betale sig at leje Pladsen til
den Smule.
Torsdag d. 23. kom vi ud igen, det var min Tur til at
komme ned først. Overparten af Trykskroget var revnet
paa et langt Stykke i S.B. Side og paa Midten; jeg slog
paa i Agterkant af Stykket, og vi hev paa det. Det kunde
rejses op paa Enden men vilde ikke slippe, hvad der
holdt kunde jeg ikke finde ud af, der sad en hel Del Rør
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paa det, jeg antager, at det var dem der holdt. Jeg fik
et Skud ned, en halv Kasse, og lagde det ind under
medens Stykket blev holdt lodret, og da jeg var klar blev
det firet af igen, jeg gik saa op og stod paa Lejderen
medens vi halede væk og skød. Saa snart vi var paa
plads igen, gik jeg ned, det var nemlig ikke sundt at blive
staaende for længe oppe, naar man er gaaet lige op fra
den Dybde. Stykket var nu løst og kunde hives op, til
sidst fik jeg to halve Kasser ned og gik ned gennem
Mandskabslugen med dem, og fik dem anbragt - en til
hver Side, saa langt ud jeg kunde faa dem. Saa var det
Peters Tur, men han var lidt uheldig; da han havde været
neden en halv Times Tid, fik han revet et Hul paa den
ene Manchet paa Dragten, paa størrelse med en 2
Krone, og der løb saa meget Vand ind, at han maatte
op. Kl. var da saa mange, at det vilde være halvmørkt,
inden han kunde blive klar igen, saa da jeg kort efter
var færdig med Dekompressionen, blev han oppe og
kom i Tanken lige efter mig, og vi holdt Fyraften.
Fredag d. 24/11 var Peter først nede, og han var mere
heldig denne Gang, han havde lappet Manchetten om
Aftenen; den var tæt. Han var nede i 4 Timer, og fik
ryddet en Del Rør op og et Stykke af Trædækket. Han
fandt et stykke af Trykskroget i B.B. Side, som jeg have
skudt paa i Gaar, men det var ikke helt løst, og da det
var henad Tiden, at han skulde op, anbragte han et
Skud inde under Stykket og et andet helt henne ved
forreste Skod i vores Rum.
Han kom saa op og kom i Tanken. Da vi havde Skudt
og spist Frokost kom jeg saa ned. Jeg kom ned paa
B.B. Lønning ud for Hullet og fandt kort efter frem til det
Stykke Trykskrog, som Peter havde skudt paa, det var
nu løst og blev hevet op. Vandet var endnu lidt tykt efter
Sprængningen, saa det var lidt vanskeligt at orientere
sig. Jeg fandt endnu et Stykke Trykskrog, som var løst
og gik op. Resten af Tiden gik med at ”slaa paa” forskellige Ting nede i selve Rummet og prøve at hive paa det,
og der kom en Del Smaating op, som var løse. Til sidst
var det saa mørkt, at det næsten var umuligt at finde
Taklet (hivewiren), naar den kom ned, saa vi maatte
holde op. Jeg havde 2 og en halv Time dernede.
Lørdag den 25/11. Jeg var først nede og kom ned
Kl. 9.20. Jeg fortsatte Oprydningsarbejdet. Det er et
trivielt Arbejde, da man ikke kan se noget nede i selve
3

Rummet, men da det er af stor Betydning at faa renset
hele Dækket over Akku.rummet, er der ikke andet at
gøre end at mase paa. Jeg fik slaaet paa et Stykke
Tværskibsskod, som har staaet midt i det Hul, vi nu har
i Trykskroget, men der gik et Bundt tykke Kabler igennem
det, og det var umuligt at rykke det op, saa jeg fik hængt
det ud over S.B. Side, hvor det ikke er i vejen for os og
firede det af der. Jeg kom op og var i Tanken Kl. 1. Peter
kom ned Kl. 14.20 og fortsatte med Oprydningsarbejdet.
Der var meget mørkt dernede, for det første er det knapt,
at Lyset kan trænge saa langt ned, og for det andet har
det været Graavejr hele Dagen. Der kom en del Smaating
op. I Formiddags var der kommet et Stykke af Dækket
op, som er over Akku.rummet, og Peter fik slaaet paa
et Stykke, og der blev hevet paa det. Det var imidlertid
ikke løst men blev staaende op paa Enden. Efter at have
renset forskelligt Skrammel op kunde han nu føle Toppen
af Akkumulatorerne, og vi er altsaa nu nær Maalet, men
der skal jo ryddes en Del væk endnu. Han forsøgte at
faa et Par Stykker op, men de sad for fast, og han opgav
det. Ubaaden skulde have været en Type XXI, hvor
Akku. Staar i to Dæk (altsaa to Etager), men han mener,
at her kun er et dæk, saa det er en slem skuffelse, da
der jo ikke er nær saa mange Akku., og vores Fortjeneste
retter sig efter Antallet. Han kom op Kl. 16.20 og gik i
Tanken.
Søndag den 26-11. Vi kom sent ud, da det var meget
Taaget i Morges, saa vi var først klar til Dykning ved
11-tiden. Det var Peters tur til at gaa ned først, og da
der gerne gaar 1 Time eller halvanden med at skifte,
blev vi enige om, at han skulde tage saa lang tid han
kunde og saa nøjes med een Dykning i Dag. Han gik i
Gang med at rense op fra det stykke Mellemdæk, han
havde rejst op midt i Rummet og forefter til det Skod,
der begrænser Akku.rummet, og Akkumulatorerne skulde
nu være fri paa dette Stykke. Nede i Rummet er der
fuldstændig mørkt, saa det er som om, man har Bind
for Øjnene. Vi skal derfor op paa U-baadens Dæk og
finde Taklet, hver gang det kommer ned. Det er selvsagt
meget Besværligt og sinker en Del, og Tiden dernede
er jo kostbar. Vi prøvede i Dag derfor noget som vi har
hittet ud af. Peter fik den ene Ende af en tynd Wire med
ned, som han fastgjorde i Forkant af Rummet. Den
anden Ende stak vi saa igennem en Blok, som er fastgjort
i Bunden af en Bøje. Denne ende naar 5 – 6 m ned i

3/11

Et problem drøftes
Vandet med et lod paa. Om dagen naar vi Arbejder,
hænger Bøjen i Vandet i S.B. Side (samme Side som
vi hiver over), naar vi saa sejler derfra, firer vi bare Bøjen
af i Vandet. Loddet bevirker at Wiren altid er tot (stram),
selvom Skibet bevæger sig lidt. Paa enden af Taklet er
anbragt en kort Strop ned en Carabinhage, som bliver
hugget i Styrewiren, og nu faar vi Taklet lige ned i Rummet, hvor vi skal bruge det og hugger saa Carabinhagen
ud. – Det lykkes Peter at faa 2 Akku. op. Inden Peter
kom i Tanken, mærkede han lidt Smerter i venstre
Skulder, men det gik væk, da der kom Tryk paa. Han
tog Dekompressionen efter den alm. Tabel, men da han
var lige ved at være færdig, meldte Smerterne sig igen,
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og han maatte sætte Trykket op igen og tage 1½ Time
ekstra. Om Natten fik han imidlertid ondt i begge Ben
bag paa Underbenene. Det plejer ellers at være Leddene,
som er mest udsatte for Dykkersyge. Det meldte sig
ogsaa i venstre Skulder, men han mente det vilde fortage
sig, og det var ikke værre, end at han kunde holde det
ud. Om Morgenen var det værre, og han maatte gaa i
Tanken, og Smerterne gik først væk efter, at han havde
ligget med 3,4 at. Tryk i en halv Time, han gik nu ned
efter Sygetabellen og det tog 4 Timer. Det var altsaa
Mandag den 27/11 og det var daarligt Vejr, og vi lossede
det Jern, vi havde i Lasten.
Tirsdag den 28/11 kom jeg først ned, jeg fandt ud af,
at Kasserne med 2 Akku. i hver staar Langskibs. Paa
hver Akku er der 2 ”Hoveder” med 3 Bolte i hver, som
holder Forbindelseslamellerne. Disse Bolte eller Skruer
skal skrues af (dertil har vi en Topnøgle), derefter skruer
vi to Bolte i igen; vi har en kort Wirestrop med et Beslag
i hver Ende. Disse Beslag er lavet saadan, at de kan
sættes ned over Hovederne paa Boltene og trækkes
lidt til Siden, og Beslaget holder nu under Boltehovedet,
og Akku. kan nu hives op.
Det lykkedes mig at faa 7 Stykker op, de tre maatte
jeg lande igen, da det ene ”Hoved” var rykket af, hvorved
halvdelen af Pladerne bliver frigjort, og disse vilde derfor
falde af paa vejen op; jeg maatte altsaa slaa Kæden
omkring dem. Kl. Et kom jeg op og fik straks ondt i
venstre Arm, det gik væk ved 1,2 at Tryk.
Derefter kom Peter ned. Det lykkedes ham at faa 13
Stk. op, saa til Fyraften havde vi i alt 20 stk.
Jeg var uheldig med Dekompressionen og da Peter
kom op, blev jeg i Tanken, da han kom ind. Vi satte
Trykket op til 3 ato i 5 min. Og gik derefter langsomt
ned, men jeg fik flere tilbagefald, saa vi maatte sætte
Trykket op igen og vi kom først ud Kl. 22.30, jeg havde
da været i Tanken i 10 Timer.
Onsdag den 29-11 kom vi først ud ved Middagstid,
da det blæste for meget, og der blev kun Tid til een
Dykning. Det var Peter Tur, og han havde først Kassen
nede og fyldte afrevne Hoveder i. Ja det lyder brutalt,
men det er altsaa Akku.-hoveder. Derefter fik vi en Del
tomme kasser op, det er rart at være fri for dem, da man
saa bedre kan føle, hvor langt man er kommet. Det
lykkedes at faa 10 Akku. op, og han kom i Tanken 16.30.
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Torsdag d. 30/11 kom jeg først ned, og jeg fortsatte
med at tage af Bundlaget, derefter tog jeg nogle i B.B.
Side. Det kan godt volde lidt Besvær med at faa dem
skilt ad, da forbindelsessystemet er lidt indviklet, og
mange af Skruerne er tæret saa meget, at Nøglen ikke
kan tage dem. I alt fik jeg 15 Stk. op. Jeg var nede fra
Kl. 9 til 14.00. Jeg fandt Borsvinget med Topnøglen,
som var blevet væk for Peter Dagen før og lagde det
paa en Akku.-Række i S.B. Side, men da jeg skulde op,
kunde jeg ikke finde det, saa det var ”lig Nul”. Saa kom
Peter ned, han startede med at tage 4 op i et Bundt, ialt
fik han 9 Stk., saa det begynder at fylde i Lasten. Derefter
fik han Kassen ned og rensede op i Bunden, her fandt
han det genstridige Borsving og kom det i Kassen og
med op, nu skulde det ikke drille mere. Jeg var atter
uheldig med Dekompressionen, da jeg kom ned paa
0,3 ato fik jeg Smerter i den ene Arm. Peter skulde snart
op, saa jeg blev paa det Tryk, til han kom op. Da jeg
lukkede det sidste Tryk ud, saa Peter kunde komme
ind, blev Smerterne meget voldsomme. Trykket blev nu
sat op, og vi begyndte begge forfra, men da vi igen
naaede 0,3 ato, begyndte det i det venstre Knæ. Jeg
prøvede at lukke hele trykket ud for at se, om det var til
at udholde, men der kom straks voldsomme Smerter,
de værste jeg i hele mit Liv har følt - tror jeg. Peter blev
nu lukket ud, og jeg satte Trykket op igen, det blev en
Tur paa 16 Timer, og saa var jeg endda ikke helt fri, saa
jeg er klar over, at det er ikke til at spøge med, og at jeg
har været for længe dernede.
Søndag d. 3. Dec. Jeg kom ned ved halv Tolvtiden.
Vandet var lidt tykt efter de foregaaende Dages Blæsevejr, men da det var klart Solskin, hjalp det meget, og
det var første Gang, at jeg har kunnet skimte noget nede
i Rummet. Jeg fandt ud af, at der staar et Tværskibsskod
midt i Mandskabsrummet, som gaar helt i Bund. Vi har
kun taget Akku. foran for dette, og nu er det jo spændende, om der findes nogle agten for. Jeg var nede i 3
Timer og fik 11 Stk. op. Jeg tog Dekompressionen efter
Tabellen, men havde lidt Smerter i venstre Ben og Arm
og Kl. 9 om Aftenen maatte jeg gaa i Tanken og slap
først ud Kl. 8 om Morgenen, det var en haard Tur.
Mandag d. 4-12 var Peter nede i 4 Timer, og jeg
undlod at dykke, da jeg ikke var rigtig frisk oven paa

4/11

den Omgang. Peter fik 14 Akku. op og 2 Kasser Affald.
Der er altid en Del Bly imellem det Skrammel, som
samler sig paa Bunden af Rummet.
Saa kom en Del Blæsevejr, som vi benyttede til at
losse de Akku. vi havde - 77 Stk. i alt. De blev kørt i
Pakhus hvor en mand skiller dem ad, renser Blyet, og
pakker det i Jerntønder.
Fredag d. 8-12 kom vi ud igen, og jeg gik først ned
og nøjedes med at dykke 2 Timer, af hensyn til de svære
Anfald af Dykkersyge jeg havde haft. Jeg fik 7 Stk. Akku.
op, og en som var skilt ad, pillede jeg op i Kassen. Jeg
kom derefter op og tog meget lang Tid i Tanken for at
være sikker, og Dekompressionen lykkedes ogsaa.
Peter var nede i 4 timer og han fik 19 op, det var en god
Portion. Peter tog et Stop under Opstigningen paa 12
m i 5 Min. og gik derefter langsomt op, det kan godt
være, at det er en god Ide, og jeg vil gøre det næste
Gang.
Søndag d. 10/12 I Dag kom vi lidt sent ud og var først
klar til Dykning Kl. 10. Det var Peters Tur, og han gik i
Gang med at rydde noget mere af Dækket væk over de
sidste Akku. i Forenden af Rummet; det viste sig, at der
kun var 16 Stk. tilbage, da de ikke fyldte Rummet helt,
som vi havde regnet med. Vi har i alt faaet 116 Stk. og
der er 4 eller 6 tilbage, de staar i Kasser med 2 i hver.
Peter fik i Dag 12 Stk. op, han kom op Kl. 2, og da det
vilde blive for sent med en Dykning til, og der var kommet
vind, holdt vi op. Inden han gik op, lagde han to Smaaskud under Dækket i Agterkanten af Rummet, og det
vil nu vise sig, om der er et Rum mere med Akku. Det
haaber vi jo paa alle sammen.
Onsdag den 13/12 kom vi ud igen. Vinden løjede af
om Eftermiddagen, og vi var klar til Dykning Kl. 10. Det
var min Tur først, og jeg fik de sidste 4 Akku. op, der
var lidt Sø, saa det drillede lidt. Derefter gav jeg mig til
at kigge lidt paa det andet Rum. Det svære Trykskod
foran for Taarnet var sprængt af og væltet forefter ind i
Mandskabsrummet, det viste sig at være løst og blev
hevet op. Det tynde Tværskibsskod midt i Mandskabsrummet som hængte fast i et tykt Bundt Kabler, fik jeg
hængt ud over B.B. Side igen. (Jeg har tidligere hængt
det derud, men det var blevet væltet ind igen). De sidste
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Skud, Peter havde anbragt, havde slaaet Mellemdækket
fra Skoddet i agterkanten af det tømte Akku.Rum, men
jeg kunde ikke føle Akku. bag ved, saa det er endnu
ikke afgjort, om der findes Akku. i dette Rum.
Torsdag d. 14/12 Peter dykkede først og kom ned
Kl. 11.00. Vi kom lidt sent ud, da vi havde Læge til
Lundorff, han havde Influenza. Peter fandt et hjørne af
Mellemdækket i Rum 2, som stak op, og vi prøvede at
hive paa det. Vi kunde løfte den ene Ende et Par meter,
men det sad fast i den agterste Ende. Han kravlede ind
under det, medens vi holdt det oppe og konstaterede,
at der fandtes Akku. der, og vi fik altsaa Svar paa det
spændende Spørgsmaal. Han fik et skud paa 2 Patr.
som han anbragte inde under det, og vi firede af igen.
Dernæst fik han et lignende Skud ned, som han anbragte
under Mellemdækket i Modsat Side, og derefter kom
han op. Han havde imellemtiden fyldt Kassen med Rester
i Rum 1. Kl. 13.15 var han oppe og gik i Tanken. Vi
slækkede nu Agterover og skød. Da vi var kommet paa
Plads igen, spiste vi Middag, og ved 14.00-tiden gik jeg
ned. Vandet var lidt tykt efter Skuddene. Efter Peters
Anvisninger fandt jeg frem til det Stykke Dæk, han havde
skudt paa, og vi prøvede at hive paa det, og det var løst
og gik op; men der var faldet en Mængde Smaating ned
i Hullet, saa der er meget at rense op endnu, før Akku.
er fri. Jeg fik hevet en Del af Skramlet op og gik op 16.15
med Hul paa den ene Handske. Kl. 16.30 var jeg i
Tanken, og vi sejlede i Havn.
Mandag d. 18-12 Ja, saa kom vi ud igen, og det var
nu min Tur først. Jeg fortsatte Rensningsarbejdet. Man
kan godt gaa og blive lidt deprimeret dernede, man
synes, at der bliver ved at være lige meget Skrammel,
men til sidst kunde jeg da føle Akku. paa et lille Stykke.
De var en del ødelagte af Skud. Med en Wirestrop fik
jeg fat i to Stk. men der er en del oprensning endnu.
Jeg var nede i 3 Timer fra 9.20 til 12.30.
Peter gik ned 13.20, han fandt Stedet, hvor jeg havde
taget de to Stk., de nærmeste omkring var hovedløse,
saa han gik igang med Oprensningen. Han bestilte et
Skud til et Stykke af Trykskroget, som hængte ud over
Rummet, saa det kunde være klar, til han skulde op. Da
han havde renset et Par Timer, forsøgte han at faa nogle
Akku. op. Han fik et Stykke Mellemdæk afdækket, og
da det ikke var løst i den ene Ende, lagde han ogsaa et
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Kasserne vilde ikke med op, men jeg fik 5 Stk. op, hvoraf
den ene skiltes, saa jeg maatte samle Stumperne op i
Kassen. Til sidst fulgte to Gummisække med, saa der
er Chance for at faa hul næste gang. Jeg fik stærke
Smerter i Højre Skulder, lige inden jeg fik Trykket sat
op i Tanken, og det blev en lang Tur, jeg kom først ud
ved 1 Tiden om Natten, og da var jeg endda ikke helt
fri for Dykkersyge.

Besætningen fra Elise i Rollotårnet i Sønderborg en
blæsevejrsdag i 1949. Fra venstre ses: ”Nantus”
dæksmand fra Sønderborg, Harry Olsen fra
Frederikshavn, skipper Lundorff fra Korsør og Peter
Christensen fra Aarhus.
Skud her, derefter kom han op og gik i Tanken Kl. 17.30,
ud Kl. 20.
Tirsdag d. 19-12 Peter kom ned først og var nede fra
9.20 – 12.30. Han undersøgte det Stykke Trykskrog,
som han havde skudt paa, det var løst og var faldet ned
i Rummet. Han satte Kæden paa, og vi forsøgte at hive
paa det, det hængte et eller andet Sted, og Krogen
knækkede. Han fik en sværere Krog ned, og vi prøvede
igen, men ogsaa den knækkede. Han var netop paa vej
den i Rummet for at undersøge, hvor det var galt, da
hans Liner fiskede. Medens han var tilbage for at klare
dem, var det at Krogen knækkede, og Pladen faldt ned,
saa det var et held, at Linerne fiskede. Han fik nu vor
sværeste Krog ned, og vi hev nu, hvad vi kunde, det
viste sig, at der var et Bundt svære Kabler og et Jærnrør
som holdt. Han fik disse Ting pillet af, og Pladen gik op.
Det Akku.dæk (eller Mellemdæk) som han havde skudt
paa, var ogsaa løst og blev hevet op. Resten af tiden
brugte han til at rense op i, og da han gik op, var en Del
Akku. afdækkede.
Kl. 13.45 kom jeg ned, jeg havde Kassen med, og
fyldte den med Skrammel, derefter fik jeg Topnøglen
og Hanefoden ned og gik i Gang med at skille akk.er
af. Vi prøvede saa at hive paa dem, det drillede en Del.
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Onsdag d. 20-12-50 Jeg kom først ned i Dag og var
i Gang Kl. 10.00. Først saa jeg efter Hanefoden, som
de havde været saa uheldige at tabe, da de skulde
hænge den paa Taklet, men jeg kunde ikke finde den,
saa de gik i Gang med at lave en ny. Derefter begyndte
jeg at skille Akk. af, hvor jeg slap i Gaar. Det var lidt
svært i begyndelsen, naa man faar Hul paa dem, gaar
det bedre. Jeg fik 6 Stk. op. Midt under det hele frøs
Lufttilgangen, saa at jeg ingen Luft fik, jeg var saa uheldig
samtidig at være godt forpustet, og jeg havde ikke megen
Luft i Dragten, saa det klemte en Del. Jeg bad dem
derfor hive mig lidt op; de koblede Reservepumpen ind,
men den gav ingenting, et Øjeblik efter kom Luften igen,
og vi kunde fortsætte. Jeg tog et Kvarter i Vandet paa
12 m og naaede i Tanken uden Tegn paa Dykkersyge.
Kl. var 12.00, da jeg kom op.
Peter gik ned 13.15 og fortsatte med Akk.-erne, han
fik hevet et Par tomme Kasser op, og nu var der bedre
Plads mellem dem, han fik 14 Stk. op, saa der er nu
taget 2 Rækker tværs over, han kom op Kl. 17.15
Onsdag d. 3-1-51 Vi begyndte efter Juleferien. Om
Formiddagen riggede vi Grejerne til, og Skipper ordnede
Papirerne paa Toldboden, og ved Middagstid gik vi ud.
Vi var klar til Dykning Kl. 14.00, og Peter gik ned. Han
var nede til 16.30 og fik 8 Akk. op og vilde gerne have
renset helt op i forreste Hjørne i S.B. Side, hvor laa en
Del Akk., som var ødelagt af Skud, men det kunde han
ikke naa og gik op. Han var i Tanken fra Kl. 17 – 19.30
Lørdag d. 6-1-51 Efter et Par Dages Blæsevejr var
det blevet fint Vejr igen, og vi gik ud, og var klar til
Dykning Kl. 9.00. Jeg var nede først, og jeg gik i Gang
med den hele Række, men det var lidt vanskeligt at faa
Hul paa den, da de fleste Hoveder paa Akk. var sprængt
af. Jeg var nede 3 timer og fik 9 Stk. op.
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Peter gik ned Kl. 13.15, og han tog første et Par Stykker
i den Række, jeg havde faaet Hul paa, og fik derefter
med Besvær 1 Stk. op i S.B. Hjørne. Der var endnu et
Par Stykker, men Rummet var efterhaanden fyldt med
Skrammel, saa han gik i Gang med at rense op; han fik
Kassen ned og fyldte den 3 Gange: Derefter fik han Hul
paa en ny Række, og heller ikke i denne Række var der
mange med Hoveder paa. Han havde 2 Stk. i Kassen,
da han gik op til Aften, men uheldigvis faldt den ene af
dem ud paa Vejen op, men det var for mørkt til, at det
kunde nytte at lede efter den; han kom op Kl. 16.45 og
havde faaet 5 Stk. op.
Mandag d. 8-1-51 Vi kom noget sent ud, da det blæste
meget om Morgenen. Peter havde første Tørn og kom
ned 12.30. Han havde Kassen med ned og begyndte
at rense op i Bunden af Rummet. Der var efterhaanden
blevet saa meget Skrammel dernede, saa det stod næste
til Overkanten af Akk. Efter at have faaet 4-5 Kasser
Skrammel op, begyndte han igen at kigge efter Akk. De
yderste Akk. i S.B. Side har staaet meget lavt paa et
Stykke, og vi har ikke kunnet finde ud af, hvad Aarsagen
har været. Han fandt nu ud af, at de var faldet ned af
de Skinner, de staar paa; det maa være gaaet til paa
den Maade, at U-baadens Sider er blevet trykket lidt ud,
da vi Skød med de første store Skud. Ca. 8 Stykker er
faldet ned, og han fik 3 af disse foruden 5 Stk. i Rækken
tværs over. Han kom op Kl. 17.30 og havde saaledes
været nede 5 Timer, hvilket er for meget Det viste sig
ogsaa, at han trods rigelig Dekompression fik ondt i
højre Arm og Fod, det var dog ikke værre, end han
kunde døje det.
Tirsdag d. 9-1 Der var lidt Vind om Morgenen, men
hen paa Eftermiddagen kom vi ud. Kl. 10.30 var vi klar,
og Peter gik ned. Han fik de 5 Stk. i S.B. Side, som var
sunket ned, foruden 5 fra Rækken. Han havde ogsaa
Kassen nede og fyldte den med Skrammel. Kl. 13.30
kom han op, og 14.30 var jeg nede. Jeg havde Kassen
med og Værktøjet, og først fyldte jeg Kassen med Skrammel, derefter begyndte jeg at skille Akk. af. Vi prøvede
at hive paa dem, men det var ikke nemt at faa Hul.
Tværskibs midt over Rækken var der en Vinkeljernsskinne, jeg fik bøjet den ene Ende lidt op, og det hjalp
noget. Jeg formoder, at denne sidder midt i Rummet,
og at vi saaledes næste har taget Halvdelen af Akk. i
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dette Rum. Jeg gik op Kl. 17.00 og havde kun faaet 4
Stk. Da jeg kom ud af Tanken, fik jeg Smerter i højre
Arm og efter en halv Times forløb maatte jeg ind igen.
Kl. 1.00 kom jeg ud og var i Orden.

havde ogsaa Kassen nede nogle Gange og fyldte den.
Tilsidst var der nogle Stykker fri, og han fik 2 Stk. bakset
op i Kassen og gik saa med op, da var det forlængst
mørkt. Kl. 17.30 var han i Tanken.

Onsdag d. 10-1 Vi kom ikke ud før ved 10-Tiden, da
der skulde skrives Papirer paa Toldboden. Skipper
rejser, han skal over i at andet Skib, som Rederen lige
har købt og Lundorf skal nu fungere som Skipper, idet
Peter dog lægget Navn til, da han har Papirer. Ved
11-Tiden var vi klar til Dykning, og jeg skulde gaa ned,
men da jeg var kommet ned under Overfladen, kunde
de fra Dækket se, at Luft boblede ud ved Nakkeventilen
paa Hjælmen og samtidig strejkede Telefonen, jeg
maatte op igen. Det viste sig, at Lodningen rundt Ventilen
var revnet, og vi maatte i Gang med at lodde den, da
det er farligt at gaa ned med Hul i Hjælmen; hvis Lufttilførslen stopper, løber Luften i Dragten ud af dette Hul,
og der dannes derved Vacuum i Hjælmen og Dykkeren
bliver knust. Da dette var ordnet, var der saa Telefonen,
den var ikke saa nem at ordne, vi rodede hele Eftermiddagen med det, og tilsidst blev jeg klædt af og vi gik i
Havn, da det var blevet for sent, og vi skulde desuden
have fat i noget Ledning til at reparere Telefonen med.
Saa vi fik altsaa intet ud af Dagen.

Lørdag d. 13-1-51 Peter var først nede, han kom ned
9.30 og tog først nogle flere Akk., som var fri. Derefter
savede han 6 svære Kabler over og hev flere Smaating
op. Han fyldte Kassen 2 Gange med Skrammel, og nu
var en ny Række Akk. næsten fri. Han tog hul paa denne
Række og fik en løs, som han gik op med, da hans Tid
var udløbet.
Kl. 13.30 var han i tanken, men inden han fik Tryk
paa, fik han Smerter i højre Knæ, som tiltog hurtigt. Ved
0,6 kg/cm2 Tryk gik Smerterne væk, men da han igen
naaede ned paa 0,2 kg/cm2, kom det igen, og det gentog
sig 2 Gange. Han maatte blive inde sammen med mig,
da jeg kom op, og vi kom ikke ud før Kl. 22.30.
Jeg kom ned lige efter Peter, og gik løs paa den
Række, som han havde afdækket, og fik 30 Stk. Akk.
Op.

Fredag d. 12-1 Vi havde en del vrøvl med Telefonen
da vi startede, men tilsidst lykkedes det at faa den i
Orden. Da jeg havde været nede kort Tid, fik jeg Hul
paa den ene Handske, og jeg maatte op og have en
anden paa. Jeg fyldte først Kassen med Skrammel fra
Toppen af Akku. Jeg blev klar over, at vi maatte have
de Kabler hevet op, som fyldte Resten af Rummet og
fik derfor en Saks ned, som vi havde lavet til dette
Formaal. Den var lidt besværlig at arbejde med, men
virkede ellers godt nok, og jeg fik klippet alle Kablerne
over, som gik ud til det stykke Skod, som var lagt ud
paa Bunden. Da vi klippede det sidste, blev Stykket
løftet op og faldt ned i Akk.Rummet, det blev derefter
hevet op, og min Tid var udløbet. Jeg havde kun faaet
1 Stk. Akku. op; jeg spildte nogen Tid med at lede efter
en, som jeg mente at have mærket nede i Bunden af
Rummet, men jeg fandt den ikke. Kl. 13.45 var jeg i
Tanken. Kl. 14.30 kom Peter ned og fortsatte med at
rydde op oven paa Akk., han fik nogle Rør, Spanter og
Pladestykker hevet op, som laa oven paa dem. Han
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Mandag d. 15-1-51 Der var meget Vind om Formiddagen, saa vi lossede Bly og kørte det i Pakhus - 4 ts.
i alt. Ved Middagstid gik vi ud, men der var stadig Byger,
saa vi besluttede at lægge et Par Skud i Agterskibet,
det var min Tur, og jeg kom ned Kl. 13.35. Jeg krøb ned
igennem Lugen i den lave Overbygning Agten for Broen
og konstaterede, at lugen i Trykskroget stod aaben. Jeg
firede et Skud (en Kasse) ned, saa det hængte lige
under Lugekarmen. Det andet Skud anbragte jeg Agten
for Overbygningen imellem Trædækket og Trykskroget.
Jeg prøvede først at hive en af Lemmene i Trædækket
op, men Krogen knækkede. Ude i Borde fantes en Grav,
og herfra lykkedes det mig at faa stukket Skuddet ind
paa en Stage (en Kasse). Kl. 14.45 var jeg klar og kom
op.
Tirsdag d. 16-1-51 Jeg kom først ned og fik først 1
Stk. Akku op. Derefter fik jeg Kassen ned og fyldte den
med Smaating. Et Rør og et Stykke Dæk gik ogsaa op.
Jeg gik saa i Gang med Akku. igen, og jeg fik 6 Stk. i
alt. Tilsidst var jeg henne Agter for at se Virkningen af
Skuddene, og det saa ud til, at de havde revet godt op
derhenne. Kl. 13.00 kom jeg op.
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Peter var nede Kl. 14.00 og gik i Gang med Akk. Der
var nu ikke mange tilbage, han kunne mærke tværribberne Agten for den sidste Række. De sidste Akk. stod
under et Stykke Dæk, som ragede frem i Rummet, saa
det kunne godt give noget Besvær at faa fat i Dem, men
oven paa Dækket var der saa meget Skrammel, at det
var bedst, om vi kunde faa dem uden at hive Dækket
op. Han fik 7 Stk. op i alt og var oppe Kl. 17.00. Han fik
ondt i højre Arm og til trods for rigelig Dekompression,
havde han lidt ondt i Armen hele næste Dag, som var
en Blæsevejrsdag.
Torsdag d. 18-1-15 Peter gik først ned, og han ryddede
op for at komme til de sidste Akk. i S.B. Side. Han fik 7
Stk. op i alt, de sidste 2 voldte megen Besvær, det tog
over en time at faa dem fri, og da han gerne ville have
dem med, blev det til 4 timer dernede. Det blev galt med
højre Arm igen, saa han maatte blive inde sammen med
mig, da jeg kom op.
Jeg kom ned 14.40. Der var 6 Stk. Akk. tilbage - 4
helt ude i B.B. Side og én i Bunden, jeg fik Krogen hugget
i de 4, som hængte sammen ved Lamellerne, og fik dem
væltet ned i Bunden, da der næste ingen plads var under
Dækket. Derefter fik jeg halet dem frem, jeg fik dem alle
5, og vi var nu færdige med Akk-rum nummer 2. Kl.
20.30 blev Peter lukket ud af Tanken, han var da rask,
men jeg fik ondt i venstre Arm, saa jeg maatte om igen
og kom først ud Kl. 24.30 - eller 0.30 hedder det vel.
Søndag d. 21-1-51 Jeg kom først ned og flyttede
Styrewiren hen paa Agterkanten af Broen, derpaa slog
jeg paa nogle Beholdere, som indeholdt Ammunition,
de var blevet løse ved Skuddene; men saa blev der
vrøvl med Telefonen, og jeg maatte gaa med op. Det
var vanskeligt at finde Fejlen, men til sidst lykkedes det
Peter at finde den, og Kl. 11.00 gik jeg ned igen. Jeg fik
hevet det meste af Agteroverbygningen op. Kl. 13.15
var jeg oppe og i Tanken. Peter kom ned Kl. 14.20 og
fortsatte med at rive op i de Ting, som var løse. Han fik
hevet et stykke Udstødningsrør op, som ikke var helt
løst, da et tyndere Rør gik gennem det, han fik 2 Nøgler
ned og skildte Røret ad. Under Oprydningen kom han
ned til Trykskroget, og inden han gik op, fik han anbragt
2 Skud inde under dette. Han kom op Kl. 17.20 og kom
i Tanken uden Uheld.
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Mandag d. 22-1-51 Peter kom ned Kl. 9.00, og han
kunde ikke se nogen nævneværdig Virkning af de 2
Skud, før han fik hevet en del Rør op, han kunde derefter
se, at et stort stykke af Trykskroget var delvist slaaet
løst men hængte dog i begge Sider. Forkanten var slaaet
op saa meget, at han kunde kravle ned i Sprækken.
Inden han gik op, anbragte han 4 Smaaskud under S.B.
Side af Overbygningen, som staar en Del i Vejen. Han
gik op Kl. 12.15.
Jeg kom ned Kl. 13.30, der var endnu lidt mørkt efter
Skuddet; jeg prøvede at hive paa Broklædningen, som
Peter havde skudt paa, men det vilde ikke give sig. Jeg
orienterede mig nu lidt og bestilte 4 Skud, 2 til det Stykke
Trykskrog som hængte i begge Sider og to halve Kasser
til den genstridige Broklædning. Derefter hev jeg paa
forskellige ting, men der var ikke meget løst, jeg fik dog
et meget langt Rør revet op. Da Peter var omtrent færdig
med Dekompressionen, fik jeg Skuddene ned og anbragte dem og gik derefter op. Kl. 15.30 var jeg i Tanken.
Jeg havde Flagstangen med op, der var en Krans med
forgyldt Hagekors i Toppen.
Tirsdag d. 23-1-51 Vi lossede om Formiddagen dels
Jern til Produkthandleren og dels Aluminium og Luftbeholdere i Jernbanevogne til Korsør. Vi gik ud ved middagstid og var klar til Dykning Kl. 13.30, og det var min
Tur. Først prøvede jeg at hive paa det Stykke Trykskrog,
jeg havde Skudt paa, men det vilde ikke op, og ved
nærmere Undersøgelse viste det sig, at Skuddene kun

Dykkeren hjælpes i dragten
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havde slaaet en Bule i det, skønt de indeholdt dobbelt
saa meget Sprængstof, som man normalt vilde bruge.
Det andet Skud havde virket bedre, og vi fik hevet en
Del op, saa Trykskroget foran det delvist løse Stykke
blev frit, saa jeg kunde komme ned gennem Lugen og
anbragte 2 Skud, en Kasse i hver Side oppe under og
fremefter under Trykskroget. Kl. 16.45 var jeg i Tanken
og færdig 19.15.
Onsdag d. 24-1 Jeg kom ned Kl. 9.00. Det viste sig,
at det Stykke Trykskrog, som hængte fast i begge Sider,
var slaaet løst, og det blev hevet op. Derefter blev der
hevet forskellige Stykker op bl.a. et langt svært Rør,
som de maatte stroppe af ved Lønningen og skære over
for at tage det ind. Jeg havde lagt mærke til, at hele
Kanontaarnet gav sig, naar jeg hev paa noget i Nærheden
af det, og jeg prøvede at slaa paa den S.B. Kanon. Det
flugte godt nok med, men B.B. Side vilde ikke slippe,
saa hele Taarnet blev staaende væltet ud paa B.B. Side.
Jeg anbragte 2 halve Kasser paa Stager i B.B. Side
under Trykskroget og gik op og var i Tanken Kl. 12.00.
Peter kom ned Kl. 13.00. Vandet var da endnu saa
grumset efter Skuddene, saa han kunde kun orientere
sig ovenpaa Vraget. Han satte Kæden paa en Ventil,
der var løs inde under Kanontaarnet, og den gik op.
Dernæst slog han paa et Rør, som han mente var løst,
men det var det ikke. Det viste sig, at det havde forbindelse med Kanontaarnet, og da der blev hevet paa det,
brækkede hele Kanontaarnet af, og det blev hevet op.
Der efter kom der en hel Masse Rør op, som laa løse
paa Trykskroget, hvor Kanontaarnet havde staaet. I
løbet af 2 timer kunde han komme ned under Trykskroget
længere agterude og kunde mærke en Revne i B.B.
Side. Han fik nu to Skud ned og lagde dem ind under
Trykskroget i forlængelse af denne Revne. Han kom op
og var i Tanken Kl. 17.30.
Lørdag d. 27-1-51 Peter var nede først fra 9.15 –
12.45. Vandet var meget tykt efter 2 Dages Blæst. Han
hev først paa det Stykke Trykskrog, han havde skudt
paa, men det var ikke løst. Han hev et par andre Smaating op, bl.a. en Startluftflaske og lagde derefter 3 Skud
ned under Trykskroget i B.B. side og gik op.
Derefter var det min Tur, jeg hev først paa et trykt
Rør, men det var ikke løst. Det Stykke Trykskrog, som
Peter havde skudt paa, havde sin normale Stilling, men
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jeg prøvede alligevel at hive paa det, men der var intet
at gøre. Jeg hev et par Smaating op nede fra Hullet og
undersøgte derefter Trykskroget, det var øjensynligt, at
de forrige Skud ikke havde virket noget videre. Sprængstoffet, vi har, er for gammelt, der er ingen Slagkraft i
det. Jeg fik 2 Skud ned, 1 Kasse og en halv Kasse,
anbragte dem og gik op, og var i Tanken Kl. 16.30.
Søndag d. 28-1-51 Jeg kom først ned og fandt, at
Skuddene havde virket efter Hensigten, og jeg slog først
paa det tykke Rør og derefter paa Trykskroget, og de
fulgte villigt med op. Nu har der Hul nok i Trykskroget,
og jeg brugte resten af Tiden til at rense op nede i Hullet,
Jeg var nede fra 9.00 – 12.00.
Peter var nede 13.15- 16.30 og fortsatte oprensningen,
og efterhaanden som han kom længere ned, blev han
mere og mere skeptisk med Hensyn til at finde Akk. der.
Jeg havde nu ogsaa mine bange Anelser, da hele Rummet saa ud til at være Maskinrum. Han kom helt med
og fik løse Dørkplader op og kunde med Armen mærke,
at der ingen Akk. kunde være. Han fik Lodlinen ned og
loddede 4½ meter fra overkant af Trykskroget til Bunden,
det samme Maal fandt han i Forenden til Bunden af det
Rum hvor Akk. havde staaet, saa det er hermed fastslaaet, at der ikke findes flere Akk. i denne U-baad.
Mandag d. 29-1-51 Lossede Jern og ringede til Rederen og fik besked paa at begynde paa næste U-baad,
som er en Type C VII - noget mindre end den forrige
men med omtrent samme Kvantum Bly.
Tirsdag d. 30-1-51 Vi fandt U-baaden Kl. 12.00. Peter
gik ned for at se, om det var den rigtige og da det var
den, lagde han 2 skud a 25 kg, det ene fik han ned
gennem Torpedolugen og ind i Rummet oven over
Akk-rummet. Det andet lagde han oven paa Trykskroget
foran for Taarnet og kom derefter op, han var nede fra
13.15- 15.15. Derefter flyttede vi vore Bøjer, saa vi var
klar til at tage fat.
Onsdag d. 31-1-51 Peter kom ned Kl. 9.00. De to
Skud, han havde lagt Dagen før, havde haft en god
Virkning, der laa flere store Stykker Dæk og Overbygning
løst, som vi hev op. Det ene Stykke var ca. 20 m, langt,
saa det maatte skæres over i tre Stykker, inde det kom
ind. Trykskroget var revnet i S.B. Side i hele Akk. rummets
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længde, og der var slaaet en lang Strimmel af Trykskroget
op, ca. 1 x 5 m, der var rejst op men hængte fast. Han
kunde komme ned i Trykskroget og fik anbragt 2 Skud
á 25 kg. med 1½ m mellemrum. Vi fik ogsaa Schnorklen
op. Da Vejret var daarligt, gik vi ind, da vi havde Skudt.
Peter kom op Kl. 13.00. Vi læssede om Eftermiddagen.
Torsdag d. 1-2-51 Jeg kom ned først, og vi maatte
forhale lidt, inden jeg fandt Vraget. Det var første gang,
jeg var nede paa denne Baad, saa jeg gik lidt omkring
for at orientere mig lidt. Fra Torpedolugen og agterefter
var et Hul ca. 4 m. langt og i Baadens Bredde. Nede i
selve Skroget var der rendt en hel Del Mudder ind ad
en Revne i S.B. Side. Jeg troede et Øjeblik, at hele
Baaden var fuld af Mudder. Jeg fandt et stort stykke
Trykskrog nede i Hullet, som var dækket af 3 – 4 tommer
Mudder, det blev hevet op samt forskellige Smaating,
og jeg fik Kassen ned et Par Gange og fyldte den med
Skrammel. Jeg kom saa langt ned, at jeg kunde mærke
en Bjælke i Mellemdækket. Jeg var oppe og i Tanken
Kl. 13.00.
Peter kom ned 13.30 og fortsatte Oprensningen, han
fandt ud af, at Hullet i S.B. Side gaar helt ned under
Mellemdækket, saa det maa være der, at Mudderet er
løbet ind. Han fyldte Kassen 5 Gange og hev nogle
Smaating op og kom op Kl. 17.00.
Tirsdag d. 6-2-51 Saa kom vi ud igen efter de mange
Dages blæsevejr. Jeg kom først ned og fortsatte med
Oprydningen. Jeg fyldte 4 Kasser med Skrammel og
Mudder, der er meget Mudder, saa man kan ikke andet
end se sort paa det. Jeg fik et godt Stykke af Dørken fri
i forreste S.B. Hjørne. Kl. 13.00 var jeg i Tanken. Der
var meget mørkt dernede; paa Grund af Blæsten var
Vandet meget ”tykt”. Det blæste op igen, saa vi gik i
Havn.
Onsdag d. 7-2-51 Jeg kom først ned og fortsatte med
at fylde Mudder og Smaating i Kassen. Der var meget
mørkt derned ogsaa i Dag. Jeg var nede 3½ time og
brugte hele Tiden til Oprydning. Der er ryddet et godt
stykke nu, men der er en god Bid tilbage. Jeg var i
Tanken Kl. 12.00.
Peter kom ned Kl. 13.00. Han fyldte Kassen 5 Gange,
og fik hevet nogle stykker Spanter og nogle Fjedermadrasser op. Dørken, eller Mellemdækket er revnet
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og slaaet ned flere Steder. Gennem revnerne kunde
han mærke Topperne af Akk., og han mærkede, at
Boltene var tæret væk, hvilket ikke er saa godt, da vi
som aftalt bruger disse til at løfte dem i. Disse Akk. er
50% større end i den foregaaende Baad - 330 kg netto.
Vi maa have en del renset endnu, inden vi tør hive
Dørken op. Han kom op Kl. 16.30.
Torsdag d. 8-2-51 Peter dykkede først og gik ned Kl.
9.00. Han fortsatte oprensningen, og fik nu, efter at have
hevet 4 Kasser Skidt op, ca. 5 m. af Mellemdækket
renset. Da Akk.-rummet kun er 6 m. langt, er der Chance
for, at vi kun behøver et Hul paa 5 m. Han slog nu Kæden
paa Mellemdækket, og vi hev paa det. Dækket bestaar
af 3 Stykker, de to kom op, men det forreste lod sig kun
rejse op paa højkant, og det bliver sandsynligvis ikke i
Vejen. Hullet var nu ca. 2 m. bredt og 4-5 m. langt. Han
tog et par Kasser Skidt op fra toppen af Akk. og fik renset
ca. 2½ m. i Forkant af Rummet. Han kom op Kl. 12.30
og gik i Tanken.
Derefter kom jeg ned og fyldte Kassen med Skidt 2
Gange, og der skulde nu være saa rent, at vi kunde
begynde af tage Akk. op. Der var imidlertid kommet en
Del Dønning, saa Taklet hoppede op og ned. Jeg forsøgte
alligevel og fik efter noget Besvær 2 Stk. op. Da Bolten
alle er tæret væk, maatte jeg have nogle ned, men de
var vanskelige at skrue i, da der sidder Stumper i de
fleste af Hullerne. Det er Boltene i Akk. hovederne, som
Forbindelserne har siddet paa, der er tale om. Disse
Bolte bruger vi til at løfte Akk. i. Jeg var nede 3 Timer.
Da jeg under Dekompressionen kom ned paa 0,6 kg/cm2
Tryk, fik jeg Smerter i højre Arm og maatte sætte Trykket
op. Kl. blev 1.00 før jeg slap ud.
Fredag Kuling.
Lørdag 10-2-51 Peter gik ned 9.15 og gik i Gang med
at tage Akk. op. Han havde en Pøs med Bolte med ned.
Han fik Styrewiren ned og gjorde den fast. Saa tog han
fat paa Akk. og da det var usikkert, om Vejret vilde holde
sig hele Dagen, blev han nede 4½ Time og fik 19 Akk.
op. Han rev Hul paa den ene Handske og maatte gaa
op, der var en Del Sø da vi gik i Havn. Han kom i Tanken
Kl. 13.45 men fik ondt i højre Underarm inden han gik
Tryk paa. Endskønt han tog 4 timer i Tanken fik han lidt
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I styrehuset
ondt et Par Timer efter han kom ud, det gik dog væk
om Natten.
Søndag 11-2-51 Peter kom ned Kl. 9.30 og fortsatte
med Akk. Der stod ca. 20 inde under Dækket paa Agterkanten, men det gik fint med at tage dem ud. De to
yderste Rækker i Siderne staar ogsaa under Dæk, i S.B.
Side er der rigelig Plads over dem, saa det gik ogsaa
fint med at faa dem væltet ud, men i B.B. Side var Dækket
slaaet ned oven i dem, saa det bliver sværere at faa
dem ud. Det er heldigvis ikke saa mange, det drejer sig
om. Disse Akk. er i Papkasser, i Modsætning til de andre
som var af Bakelit, disse er hele og følger med op næsten
alle sammen, hvilket er en stor Fordel, saa er vi fri for
megen Oprensning. Han fik 20 op og kom op efter 4
timers Dykning Kl. 13.45 og kom i Tanken og ud igen
uden Uheld.
Mandag d. 12 Febr. Der var meget Taaget da vi gik
ud, og vi blev enige om, at Skipper maatte have Lugtet
sig frem, for vi ramte Bøjerne nøjagtigt. Peter dykkede
først, og han fandt den første, der var smadret, og han
spildte 3 Kvarter paa den. Han fik nogle af dem, der stod
under det nedtrykkede Dæk ud ved at hugge fast i
Bunden af dem, men da han kom til en, som var i Stykker,
var det sket med det. Den stod godt nok i sin fulde
størrelse, men efterhaanden som han rodede med den,
blev den mindre og mindre, og da han til sidst havde
faaet Stroppen slaaet om den og hev op, faldt det sidste
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fra hinanden som et Korthus. Han havde nu overskredet
sin Tid og gik op Kl. 13.30. Han fik 16 Stk. i alt.
Jeg kom ned Kl. 14.30 og efter at have ”følt” lidt paa
det prøvede jeg at vælte de resterende ud fra Dækker,
men efter gentagne Forsøg maatte jeg opgive. Jeg fik
derefter Kassen ned og pillede den op, som var helt
smuldret, plus en som stod op men var meget i Stykker.
Jeg prøvede derefter at hive paa Dækket med 3 skaaret
Takkel, og det lod sig løfte ca. ¾ m. og blev staaende.
Jeg kunde nu faa væltet Akk. ud, og jeg fik 3 hele op.
Da min Tid var udløbet, var der 3 Tilbage i Rummet,
hvoraf den ene var sprængt. Jeg var i Tanken Kl. 17.30.
Da jeg kom ned paa 0,1 ato fik jeg ondt i højre Ben og
maatte sætte Trykket op til 0,3 ato, der laa jeg 2 Timer,
men da jeg lukkede ud kom Smerterne igen og Kl. var
da 23.00. For ikke at ligge i Tanken hele Natten gik jeg
hen og drak 14 Snaps i Træk, og Smerterne forsvandt,
men om morgenen var det meget slemt.
Tirsdag d. 13-2-51 Saasnart vi var paa Plads, kom
jeg ned, og det var ejendommeligt, at under nedstigningen øgedes Smerterne kraftigt, og da jeg naaede Bunden, var de næsten uudholdelige, jeg laa ca. 19 Min.
inden jeg kunde foretage mig Spor. Efterhaanden forsvandt Smerterne dog og efterlod kun Ømhed. Jeg fik
nu de sidste to Akk. op og bjærgede derefter Styrewiren
og sendte Kassen op. Vi var færdige med den Ende af
U-baaden. Jeg fik nu hen Agten og saa lidt paa det. Det
saa ud til, at Baaden er meget sprængt her, og oven
paa Trykskroget, der hvor vi skal ned, ligger der et helt
Bjerg af Mudder. Jeg fik hevet nogle Smaastykker op
og fandt et Hul i Trykskroget (det viste sig senere at
være Akk. Lugen). Jeg fik et aflangt Skud (en Kasse)
og fik det proppet ind gennem dette, men desværre
eksploderede det ikke. Jeg var nede 2½ Time og tog
lang Tid i Tanken.
Peter kom ned Kl. 13.00, han tog først det Skud ud,
som jeg havde anbragt og sendte det op, det viste sig,
at Fænghætten var eksploderet, det var altsaa Sprængstoffet, som havde svigtet. Han fiskede noget mere af
det Jern, som laa løst efter Sprængningen af Baaden,
og under dette arbejde fandt han et andet hul i Trykskroget - antageligt en Nedgangsluge. Han fik 2 Skud af
25 kg. og anbragte det ene i dette Hul og det andet,
hvor jeg havde anbragt det første. Han kom op Kl. 16.30.
Da vi brændte af, lod det som om, kun et Skud gik.
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Onsdag d. 14-2-51 Vi lossede Jern om Formiddagen
og ringede til Rederen, at vi var færdige med Forenden
af U-baaden. Det blev saa bestemt, at vi skulle gaa til
Masnedø med de Akk. vi havde. Vi afgik, da vi var klar
og ankom Svendborg Kl. 18 - daarligt vejr. Afgik igen
Fredag Morgen, ankom Masnedø 13.15. Lossede 30
Stk. afg. 15.30 og Ank. Korsør 18.00.
Lørdag d. 17-2-51 Vi lossede resten af Akk. om
Formiddagen, der var meget Vind Lørdag og Søndag,
saa vi kom først af sted Mandag Kl. 8.05 og ank. Sønderborg Kl. 18.00.
Torsdag d. 20-2-51 var det daarligt vejr.
Onsdag d. 21-2-51 Endeligt blev det bedre Vejr, og
vi var klar til Dykning Kl. 9.15. Peter kom først ned og
kiggede lidt paa Virkningen af Skuddene. Paa det Stykke
af Trykskroget, der var fri for Mudder, saa det ud til, at
Skuddet havde virket godt, der var 2 langskibs Revner,
der fortsatte ind under Mudderbanken, som var ca. 1½
m høj. Denne Mudderbanke maa vi have fjernet, da det
ellers vil løbe ned i Baaden. Vi har godt nok en Pumpe,
som kan pumpe Mudder, men vi vil helst undgaa at
skulde bruge den. Vi vil nu prøve at skyde det væk.
Peter stoppede 2 Skud á 4 Territter ned i Dyngen og
kom op, vi fyrede dem af og tog den saa med Ro, for at
Vandet kunde faa tid til at klare lidt. Det vilde være
umuligt for mig at orientere mig, naar det var helt sort,
især da der er fisket en hel Del Jern op, efter at jeg var
nede sidst.
Jeg kom ned paa Agterdækket, hvor det endnu er helt
og gik forsigtigt forefter for ikke at mudre op, samtidig
gav Peter mig i Telefonen Besked om, hvordan det
skulde se ud, saa jeg kunde føle mig frem. Da mine
Øjne havde vænnet sig til Mørket, kunde jeg dog skimte
lidt. Det viste sig, at kun det ene Skud var gaaet, men
da det havde virket godt, besluttede vi at prøve igen,
og jeg fik 4 Skud ned, 3 med 4 Patroner og 1 med 3
som jeg anbragte oven paa det Skud, som ikke var
gaaet. Jeg var nede i 1½ Time.
Lørdag d. 24-2-51 Jeg kom ned Kl. 8.45 og fandt, at
det meste af Mudderet var skudt væk. Jeg bestilte 2
Skud og 8 Patr. i et Bundt og en hel Kasse. Medens de
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blev lavet klar, fik jeg en Skovl ned og skovlede Mudder
ud til Siden, hvor det var værst. Jeg fik saa Skuddene
og anbragte dem under Trykskroget i S.B. Side, det ene
gennem en Luge, det andet gennem et sprængt Hul ca.
3 m. foran for. Jeg var i Tanken Kl. 10.40.
Efter at vi havde Skudt, drejede Vinden, saa det drillede
dem lidt at faa Skibet lagt paa Plads. Kl. 12 kom Peter
ned. Vandet var endnu tykt efter Sprængningen. Han
fandt ud af, at Skuddene havde virket godt, der var
Sprængt en reven i hele Akk. rummets længde, og
Trykskroget var slaaet op, saa han kunde komme ind i
Rummet. Han fandt en Revne i B.B. Side i næsten
samme Længde. Stykket hængte altsaa kun fast i Begge
Ender, han fik nu to Skud paa 12 og 18 kg, og da han
havde ryddet noget Ragelse væk, kunde han anbringe
dem og komme op og var i Tanken 13.45.
Søndag d. 25-2-51 Peter kom ned Kl. 9.30 og fandt,
at kun det ene af Skuddene havde virket efter Hensigten.
Men det havde ogsaa virket godt, og flere Stykker Trykskrog kunde hives op. Der blev herved et godt stort Hul,
men der skal dog skydes et Par Laser af, som stikker
ind fra S.B. Side. Han fik renset noget op nede i Rummet
stort og smaat mellem hinanden og fik Kassen fyldt én
Gang. Han kom op Kl. 13.15.
Jeg kom ned 14.15. Først kiggede jeg mig lidt omkring
og fandt ud af, hvor jeg skulde skyde og bestilte Skud
dertil, saa fik jeg Kassen ned i Rummet og fyldte den,
og der var nok at tage af. Jeg fik hevet et Par Kasser
Skidt op og tog derefter en Del Smaating paa ”stiv Tamp”
og sidst Kassen igen. Da min Tid var ved at udløbe, fik
jeg Skuddene ned, men da jeg var ved at anbringe det
første, var jeg saa uheldig at faa revet Hul paa Dragten
foroven paa venstre Ben, og Vandet strømmede ind.
Det var en kold Omgang, Benet ”Døde” helt, men jeg
naaede at faa Skuddene anbragt og gik op med Kassen.
Jeg var i Tanken 17.10.
Mandag d. 26-2-51 Jeg kom ned Kl. 8.45. Først
undersøgte jeg, om Skuddene havde virket, og det saa
ud til at have været Tilfældet. Jeg landede Kassen og
slog Taklet paa det ene Stykke Trykskrog, som gik op.
Derefter slog jeg paa et større Stykke fra B.B. Side, som
mærkeligt nok var blevet slaaet løst, skønt ingen af
Skuddene var anbragt direkte paa det. Det Stykke, jeg
havde skudt paa, laa ude paa S.B. ”Lomme”. Jeg fyldte
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saa Kassen 3 Gange, derefter fik jeg en Luftflaske, og
Kassen endnu engang og til sidst nogle Rør og endnu
en Luftflaske. Jeg var i Tanken Kl. 11.50.
Peter kom ned Kl. 12.40 og havde Kassen med. Der
er Vandtanke i begge Sider af Ubaaden, saa Akk.-rummet
ligger altsaa mellem to langskibs Skodder. Ved Sprængningerne er disse to Skodder blevet bøjet ind mod Midten,
saa de danner et Telt over Akk.-rummet. Kun i Forenden
af Rummet er der et Stykke paa 2 m., der er bredt nok
til, at Kassen kan gaa ned. Her fik han renset helt op,
saa Mellemdækket er frit. Han fandt en revne i Dækket
men kunde ikke naa Akk., men de skal være der. Han
fik derefter 4 Skud af 5 kg, det ene anbragte han under
Akk. dækket de andre under det nedbøjede Skod i B.B.
Side. Han havde forregnet sig noget med Tiden, saa
det blev til 4 Timer dernede. Efter at han kom ud af
Tanken, fik han ondt i venstre Knæ, han forsøgte at
kvæle det med 14 Snapse, og det gik ogsaa meget godt.
Tirsdag d. 27-2-51 Peter kom ned Kl. 8.30. Han havde
ondt i Benet, og det tiltog da han begyndte at røre paa
sig. Virkningen af Snapsene var forbi, og der gik ½ Time
paa Bunden, før det forsvandt. Han hev forskellige
Smaating op samtidig med, at han forsøgte at finde ud
af Skuddenes Virkning, det tog Tid, da Skodderne var
slaaet meget ud af Facon. Vi hev med 3 skaaret Takkel
paa det S.B. Skod, og fik det efter flere Forsøg hevet
op, herunder fik han Slangen i klemme og maatte have
et Koben ned for at komme fri. Slangen var klemt flad,
men Luften kunne dog passere. Efter at Skoddet var
hevet op, var der ca. 3 m., hvor Akk. stod frit. Han hev
nogle flere Smaating op og fyldte Kassen én Gang og
kom saa op Kl. 12.00. Inden han kom i Tanken, fik han
igen ondt i Benet, og paa de faa øjeblikke inden han fik
Tryk paa Tanken, steg det til en nærmest uudholdelig
Smerte. Da vi var klar over, at der vilde gaa mindst 5
Timer i Tanken, ventede jeg med at gaa ned til Kl. 14.20.
Ved 14.30 tiden blev Peter klar over, at han ikke vilde
være ude til jeg skulde op og heller ikke vilde kunde
lukke mig ind, jeg holdt derfor op Kl. 15.00 og tog min
Dekompression i Vandet (30 min.). Peter kunde i lang
Tid ikke komme ned under 0,8 ato. Smerterne kom,
hvad enten han satte Trykket ned eller op. Han kom
først ud efter 15 Timers Forløb.
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Onsdag d. 28-2-51 Vi lossede om Formiddagen og
gik derefter ud. Jeg var nede Kl. 13.00. Først tog jeg en
Kasse Skidt og gik derefter i Gang med Akk., det lykkedes
mig at faa 11 Stk. op og var oppe 16.00.
Torsdag d. 1-03-51 Jeg kom ned Kl. 8.30 og fortsatte
med Akk. Det gik helt godt med de nye ”Løshager”, men
de kan kun bruges, naar Kasserne er hele. Jeg fik 13
Akk. op. Jeg fik lidt ondt i Benet i aftes ved 22-tiden,
men det forsvandt helt, da jeg kom ned.
Peter kom ned Kl. 12.30 og fortsatte med Akk., det
gik ikke saa let mere, der var kun én, som var helt fri.
Han skulde nu have Hul paa en ny Række. Der staar
nu to langskibs Rækker i S.B. Side, som er meget
beskadigede, og det lykkedes ham ikke at faa Hul paa
dem. Han gik saa i Gang med de resterende tværskibs
Rækker, som staar inde under Dækket. Her kunde
Løshagerne ikke bruges, saa han maatte have Bolte
ned og tage dem i Toppen, som vi tidligere gjorde. Han
fik 2 Stk. op. Tilsidst slog han paa en Kanonstilling, som
laa noget i Vejen og gik med den op. Da han havde haft
ondt i Benet Dagen før, nøjedes han med 2 Timer nede
og tog 3 Timer i Tanken, det gik ogsaa meget godt.
Søndag d. 4-3-51 Peter kom ned Kl. 9.00, og han
hev først et Stykker tyndt Skod op, som var faldet ned
i Akk. rummet, og efter at have renset lidt Skidt ud som
laa oven paa Akk., gik han i Gang med dem. Han fik 3
stk. af de agterste og 3 stk. af dem i S.B. Side - 6 i alt.
Han tog kun 2 Timer, da han endnu kunne mærk noget
i Benet. Kl. 11.15 var han oppe.
Jeg kom ned over Middag, jeg prøvede først paa dem
i S.B. Side, men det vilde ikke lykkes, da Dækket var
slaaet ned oven i dem. Jeg sendte Taklet op og fik
skaaret om til 3-skaaret og hev saa først paa Dækket
over det agterste, og det fulgte villigt med op, derpaa
Dækket i S.B. Side og det gik op i hele Rummets længde,
saa nu skulde de resterende Akk. være fri. Jeg fik 2 Stk.
op og gik op Kl. 14, da vi skulde i Havn med Rederen.
Mandag d. 5-3-51 Jeg var først nede og gik i Gang
med S.B. Side, de var noget ødelagte i Toppen, saa der
var noget arbejde med at faa fat paa dem. Der faldt en
af paa vejen op, og jeg kunde uheldigvis ikke finde den
igen. Til sidst fik jeg Kassen ned og begyndte at pille en
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op, som var helt smadret, men inden jeg var færdig, var
min tid udløbet. Jeg var nede 3 Timer og fik 8 Stk. op.
Peter kom ned 14.20 og fortsatte med den, jeg var
begyndt paa og fik den op i Kassen. Der har været
foretaget en stor Sprængning i denne U-baad i sin Tid,
som har virket helt ned i Akk. rummet, saa det var noget
vanskeligt at finde ud af det, og der vil desværre gaa
meget tabt. Han blev næste færdig paa Forkant i S.B.
Side. Om Aftenen fik jeg ondt i venstre Arm, jeg mente
dog, at jeg kunde sove fra det, men Kl. 3.00 maatte jeg
i Tanken og laa der til om Morgenen Kl. 8.30. Smerten
tiltog, da jeg satte Trykket op, og var meget kraftig ved
3 ata og holdt sig konstant i en hel Time, hvilket er
unormalt. Jeg lukkede nu ganske lidt op for Afgangshanen, og lod den staa der hele Tiden uden hensyn
til Tabellen og var altsaa ude 8.30 og fuldstændig kureret.

Onsdag den 7-3-51 Vi dykkede hver 3 Timer, men
det var et magert Resultat, vi skrabede Bunden for
smaastumper og det gav ca. 1 Akku. hver.
Tirsdag d. 13-3-51 var vi ude igen og Peter dykkede
3 Timer og fik ca. én Akk.
Jeg dykkede 2 Timer og fik ligeledes ca. 1 Stk.
Og saa holdt vi op og er saa færdig med denne Baad,
hvad Akk. angaar. Vi har haft i alt 53 Dykkertimer og
har fisket 50 Akk. op.

Tirsdag den 6-3-51 Vi kom lidt sent ud, da jeg først
skulde være færdig i Tanken, det var jo ikke godt at vide,
hvor længe det vilde tage. Peter kom ned Kl. 10.00 og
fortsatte i S.B. Side og blev færdig her. Han mente, at
der skulde være flere, for at Tallet kunde passe, men
der var altsaa ikke flere. Paa Agterkant laa der en hel
Del Skrammel oven paa Akk., som han først hev op. De
var meget i Stykker, saa han fik kun 3 Stk., som han
maatte pille op i Kassen. Mens han laa inde under det
fremspringende Dæk, hørte han noget rumstere oven
over sig, og han laa spændt og lurede, om noget vilde
falde ned over ham. Det var en Luftflaske (400 kg), som
faldt ned og faktisk spærrede ham inde, hans Slange
kom i klemme, men han fik klaret den og klarede sig
selv ud efter at have rodet med det nogen tid. Han kom
op og tog Flasken med Kl. 13.29.
Kl. 14.39 kom jeg ned og gik løs paa de sidste hele,
der var 4 tilbage, og det bliver sandsynligvis de sidste
vi faar, den sidste havde jeg Mas med at faa, da den
var forbundet med Kabler og stod helt oppe under
Dækket. Da jeg fik den op af Hullet, saa jeg at den
hængte med Hovedet ned af, og jeg vilde derfor lande
den og rette Løshagerne, men inden jeg naaede det,
det gled den ud af Kassen, og faldt ned i Hullet. Jeg
ledet længe dernede, den var der ikke, tilsidst fandt jeg
den halvvejs oppe imellem nogle Rør. Jeg fik en Wirestrop om den, og den var bjerget. Kl. 17.30 var jeg oppe.
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