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FORLAGET HAVANA

Mange af billederne har vi taget på den jordomsejling, vi har været på
i vores skib Havana. Men der er også mange historier og billeder, fra
dengang vi var mindre og skulle lære alt det med at dykke.

Vi kunne ikke få plads til det hele i én bog. Så her i den første bog,
handler det mest om det med at holde vejret, udstyr, fridykning og
dykke med flasker. Altså, hvordan du selv kommer i gang med at
udforske den undersøiske verden. Forhåbentligt ender det med, at du
bliver lige så vild med at komme ned under overfladen, som vi er.
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Vores næste bøger kommer til at handle om koralrevene, om havets
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Vi håber, du har lyst til at tage med på eventyr under overfladen.

MED DRENGENE FRA SEJLBÅDEN HAVANA

Alt nede under overfladen er helt anderledes, end det vi kender fra
landjorden. Vi vil tage jer med derned, hvor verdens største dyr lever.
I vil komme med på harpunjagt, ned blandt hajer og ind i skibsvrag
fra 2. verdenskrig.

UNDER OVERFLADEN

Siden vi var helt små, har vi dykket i havet. I denne bog vil vi gerne
dele nogle af de oplevelser, vi har haft nede under overfladen.

WWW.HAVANA.DK
ISBN-NR.: 978-87-998533-1-1
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Stor tak til Hanne Sørensen som har læst alt igennem og luet ud i stavefejl
og fordelt komma’er med kærlig hånd.
Denne bog, tekst, fotos eller materiale herfra må ikke gengives uden
udtrykkelig skriftlig accept fra Forlaget Havana og dennes rettighedshavere.
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UNDER OVERFLADEN

PÅ EVENTYR I HAVETS VERDEN

VI ER LIGE KOMMET HJEM FRA EN 3 ÅR LANG JORDOMSEJLING I VORES
FAMILIESKIB HAVANA, OG NÆSTEN ALLE DE STEDER VI HAR VÆRET, HAR VI
OGSÅ DYKKET. VI HAR MØDT KÆMPE HVALER, SET KORALREV OG FISK I ALLE
VERDENS FARVER. VI HAR DYKKET MED HAJER OG SVÆVET VÆGTLØSE RUNDT I
EN FASCINERENDE VERDEN, HVOR ALTING ER HELT ANDERLEDES, END DET VI
KENDER FRA LANDJORDEN. DER FINDES VIRKELIG MEGET LIV UNDER OVERFLADEN, SOM VI MENNESKER IKKE KENDER TIL. VI TRE HAR MÅSKE KUN SET

PÅ EVENTYR I

HAVETS VERDEN
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EN TUSINDEDEL AF DET. MEN DET VI HAR SET, ER VILDT.

De første 9 måneder af vores liv
starter med, at vi ligger og dykker
rundt inde i vores mors mave.
Når vi så kommer til verden, og
begynder at trække vejret selv,
er vi blevet til landdyr. Men heldigvis af den slags, der kan lære
at svømme og holde vejret, så vi
også kan bevæge os i havet.
Omkring 70% af menneskekroppen består af vand. Det er det
samme som jordens overflade,
hvor også omkring 70% er dækket
af vand. Måske er det fuldstændig tilfældigt, men i vores familie har vi
tit gået og spekuleret på, om der er en mening med det. Om vi mennesker måske er skabt som en slags havdyr, selv om vi jo ikke kan trække
vejret under vand. Vi ved det ikke. Men vi ved mange andre ting om havet, og alt det fantastiske liv, der findes lige under overfladen. Og vi ved,
hvor spændende vi alle tre synes, det er at dykke ned i den undersøiske
verden.
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PÅ EVENTYR I HAVETS VERDEN

UNDER OVERFLADEN

Vores farfar dykkede rigtig meget, da han var yngre. Vores far startede
med at dykke, da han var en helt lille dreng. Og vi tre brødre har dykket
med vores forældre hele vores liv.
Det er ude i verdenshavene, man kan møde nogle af de farligste,
mest mærkværdige og helt sikkert de største dyr. Ude i Atlanterhavet
mødte vi 2 finhvaler. Næst efter blåhvalen er finhvalen verdens største
dyr. De finhvaler, vi mødte, var omkring 20 meter lange, men de største
af dem kan blive op til 27 meter. Når de kommer op i den størrelse, vejer
de det samme som 15 voksne elefanter, der jo
er landjordens største dyr. Hvis man skal sammenligne størrelsen på de store hvaler med
noget, er det der kommer nærmest en lastbil
med anhænger.
Men kan vi være sikre på, at de store hvaler
er verdens største dyr? Hvem ved! Måske findes
der endnu større dyr nede i de store oceaner.
Dyr som vi mennesker endnu ikke har opdaget. Der findes nemlig stadig rigtig meget liv
dernede i dybet, som vi ikke kender til.
Mange steder er oceanerne dybere end de højeste bjerge på landjorden. De dybeste steder ude i oceanerne er mere end 10 kilometer
dybe, og kun nogle få gange har der været specialbyggede undervandsbåde, med mennesker ombord, helt dernede. Altså, der kan sagtens leve
alle mulige væsener dernede, som vi mennesker bare ikke kender til.
Mennesker kan dykke ned til ca. 200 meters dybde. Hvis vi skal
dybere end det, skal det være i undervandsbåde.
Man skal forestille sig, at alt det vand man har over sig, når man
dykker, presser én sammen. På 200 meters dybde er presset så stort, at
menneskekroppen ikke kan holde til at komme dybere. Dem der dykker
så langt ned, er dykkere, der har noget helt specielt udstyr. Alle vi andre
kan slet ikke komme så dybt. Når vi tre dykker med luftflasker, er det
som reglen på 20-30 meters dybde. Vi kan godt gå dybere, men så bliver
det også mere farligt.
Det vi har gjort og gør allermest, er bare at dykke med dykkermaske, snorkel og svømmefødder,
altså uden noget specielt og dyrt
dykkerudstyr. Her kan man også
opleve rigtig meget af livet under
overfladen. Og hvis man øver sig,
er det ikke så svært at blive god til
at holde vejret.
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Vi har dykket mange forskellige steder. Men
uanset om det har været på et farvestrålende koralrev ude i den anden ende af verden,
eller fra en sandstrand herhjemme i Danmark, er vi altid kommet op, helt pjattede og
begejstrede over alt det, vi har oplevet dernede under overfladen.
Efter en 3 år lang jordomsejling i vores
families skib Havana, er vi nu hjemme igen
med en masse oplevelser. Billederne i bogen
er nogen, vi selv har taget, og alle tegningerne har vores kusine Amanda lavet. Amanda
dykker også, og har sejlet med på den sidste
halvdel af vores jordomsejling.
Vi får ikke plads til det hele i den samme bog. Så nu starter vi i denne bog med
det at komme ned under overfladen. Så lover vi, der nok skal komme nogle flere bøger,
om alt det du kan opleve, når du er kommet
derned.
Vi synes jo ikke, det er farligt at dykke, men vi har også øvet os rigtig meget, og
der er nogle ting, som er gode at vide, inden
du dykker ned under overfladen. Vigtigst er
nok, at du altid skal gøre det sammen med
nogle andre, så i kan holde øje med, og hjælpe
hinanden.
Mange af de andre gode huskeregler har vi skrevet ind i vores bog.
Men huskeregel nummer 1 i vores familie er, at det med at dykke, er det
bedste i verden.
Velkommen under overfladen.
Emil, Theis og Alfred
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