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Fra Dykkehistorisk Selskabs dykning på Dragør Havn. Arkivbillede. 

Kobberhjelme, blysko og gammeldags pumpegrej på Dragør Havn 

Den 14.  juni kl. 12-16 dykker medlemmer af Dykkehistorisk Selskab igen med kobberhjelme, blysko og 

gammeldags pumpegrej på Dragør Gl. Havn. Det er åbent for alle og arrangeret i anledning af dykkerudstil-

lingen på Dragør Museum, der sidste år vandt en international dykkerudstillingspris, The Nautiek Award.  

Sports- og fornøjelsesdykning, som vi kender det i dag, er et nyt fænomen. Før 1950’erne var stort set al 

dykning erhvervsdykning. Dykkerne var nyttige, når gods og udstyr fra sunkne skibe skulle hentes op fra 

dybet. Lønnen var god – hele 6 kr. om dagen kunne det blive i 1880erne - men dykningerne skete ikke sjæl-

dent med livet som indsats.  

Dengang foregik dykningerne med tungt udstyr: kobberhjelm, blylodder på brystet og ryg og tunge blysko 

på fødderne – heraf navnet ”tungdykning”. Det tunge udstyr sikrede, at luftens opdrift ikke trak dykkeren 

op til overfladen. Dykkeren skulle helst være på god fod med pumpemanden, der igennem en slange på 

dykkerskibet, pumpede luft ned til ham på havbunden. Faldt han, eller var der en utæt ventil, risikerede 
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han druknedøden, når vandet fyldte kobberhjelmen. Tungdykkerne var hårdføre mennesker, der igennem 

historien er blevet udsat for uhyre strabadser med hårdt fysisk arbejde, kulde, og dårlig luft.  

Stenfiskeri til byggeri på land og i vand, var en anden god forretning for dykkerne. Men det var også en 

farlig branche: Ud over faren for at drukne, kunne dykkeren også risikere at blive ramt af de enorme sten, 

som han hjalp med at fiske op fra havbunden.  

Pionererne inden for udvikling af dykkerudstyr satsede såvel formue som liv og helbred, når de trodsede al 

mulig modgang i drømmen om at gøre det lettere at hente alverdens skatte op fra havbunden. Kom og hør 

om den danske pioner inden for branchen, Peter Hansen Hessing, der blev verdensberømt da han opfandt 

den såkaldte to-bolts hjelm, og se medlemmer af Dykkehistorisk Selskab dykke med den og andet antikt 

dykkerudstyr.  

Besøg Dragør Museum og prøv udstyret selv 
Besøger du samtidig Dragør Museum på havnen, kan du selv stikke foden i en blysko og mærke tyngden fra 

et blylod – eller prøve en rigtig kobberhjelm og se fiskene svømme forbi i akvariet.  

Udstillingen viser udviklingen fra dykkerklokken til moderne dykkerudstyr i en ramme af begivenheder, der 

har fundet sted i Øresund. Hør om jagten på de kostbarheder, der kunne hentes op fra dybet, se bronzeka-

nonen der blev hentet op fra linjeskibet Dannebroge, se den enorme tang der blev brugt til stenfiskeri un-

der bygning af Drogden fyr, og hør den dramatiske historie om ubåden Dykkerens forlis i Øresund i 1916, 

hvor der var for lidt redningsudstyr i forhold til antallet af besætningen ombord, og hvordan næsten alle 

kom op igen med livet i behold! 

Tid: Lørdag 14. juni kl. 12-16 

Sted: Dragør Gl. Havn, på molen ud for Røgeriet og Dragør Museum, Strandlinien 4, 2791 Dragør 

Pris: Arrangementet på Dragør Havn er gratis, Billet til Dragør Museum 40 kr, børn gratis ifølge med voksne. 

PÅ GENSYN! 

 

Mange venlige hilsner 

Ingeborg Philipsen  
Museumsleder Museum Amager 
Tlf. 30 10 88 68 
ip@museumamager.dk. 
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Udstillingen er lavet i samarbejde med Dykkehistorisk Selskab og er åben hver dag undtagen mandag fra kl. 

12-16. 

 

Museum Amager omfatter fire museer i Dragør Kommune: Amagermuseet i St. Magleby og Dragør Muse-

um, Danmarks Lodsmuseum & Mølsted Museum i Dragør Gl. bydel. 


