
Overfladebøjen!!! 
 
Jeg vil her komme med nogle betragtninger og historiske tilbage 
blik på fænomenet ”overfladebøjen”. Kedeligt emne vil nogle 
nok mene men sådan er det langt fra 
 
Overfladebøjen til at markere at her er der en der dykker er jo 
ingen ny opfindelse. Man har igennem tiden måtte sande at det 
kan have sine fordele, at vise omverdenen at her er der en der roder rundt under vandet. Formålet 
med bøjen har ikke ændret sig igennem tiden men udformningen af bøjen har været igennem en hel 
del. 
 
I dykningens spæde barndom, var der jo ikke så meget trafik på vandet som det er tilfældet den dag 
i dag. Dykning foregik som oftest fra kysten og man havde kun sjældent en båd til rådighed, så der 
var hovedformålet med bøjen at fortælle de andre inde på stranden hvor dykkeren var. Ud fra den 
betragtning og da man selv skulle lave det meste af sit udstyr (inkl. dragt og lungeautomat, da det 
var begrænset hvad man kunne købe færdigt lavet, hvis man da ellers havde råd), var alt der kunne 
flyde en brugbar overfladebøje.  
Efter de sædvanlige ulykker der skal til, blev det internationalt besluttet at det internationale signal 
flag ”A” skulle have betydningen ” Dykker ude, hold godt klar og passer med lav fart”. Det 
medførte at der var en del koner der blev sat til symaskinerne i de danske hjem samt forskellige blå 
og hvide tekstiler måtte lade livet i en højre sags tjeneste. 
Da flagene skulle monteres på bøjerne måtte flere sande at udformningen og materialer som bøjen 
var lavet af, ikke var helt ligegyldigt. Rent transportmæssigt viste det sig i takt med at flere og flere 
fik biler, at bøjen også skulle fylde mindre. Det var altid spændene at se hvad andre dykkere havde 
fundet på. Og om det var noget man kunne kopiere.  
Den store udvikling kom nok i takt med at mere og mere udstyr begyndte at blive massefremstillet 
tilbage i 70 og 80’ne. Undervands jagten gjorde også sit til bøjens udvikling, dog nok i en negativ 
retning. For deltagerne i point jagterne som blev afholdt af forbundets forskellige dykkerkredse, 
begyndte at gøre deres overfladebøjer mindre og mindre samt sværger at se. Kravet til bøjen for en 
uw. Jæger (som den fri dykkende lystmorder kaldes) er noget anderledes end for andre dykkere. Her 
gælder det om at man har en line hvorpå man kan trække de fisk som man skyder. Og så trække 
fangsten efter sig mens man leder efter flere fisk. Da man trak linen igennem fiskens mund og ud 
ved gællerne kunne fisken jo fortsat leve og svømme mod enden af linen. Derfor var man nødsaget 
til at montere et ende stop på linen. Så af praktiske årsager blev det overfladebøjen der blev brugt til 
ende stoppet. Hermed opfyldte man jo også arrangørernes krav om en overfladebøje. Men da man 
over for konkurrenterne ikke var interesseret i at skilte alt for meget med, hvor man var begyndte 
bøjen at skrump og flaget forsvandt ret hurtigt. Til slut var bøjen kun en 5 L (en på 2,5L er også set) 
klar plastik dunk, hvilket nok opfyldte kravene til ende stop og overfladebøje, men igen efter de 
sædvanlige ulykker, blev man fra arrangørerne af jagterne enige om at bøjen også skulle kunne ses, 
således at overflade mandskab kunne komme til undsætning hvis noget gik galt (det kræver jo at 
man kan se hvor dykkeren er…..). 
Herefter begyndte arrangørerne at presse deltagerne til at bruge større og mere synlige bøjer. Dette 
medførte at et medlem fra Dråben, mødte op med et stort grønt badedyr, en ”krokodille ride on”, 
nærmest en form for en luftmadras. Han brugte køreturen fra Svendborg til Langeland til at puste 
dimsen op med munden (lad mig i den forbindelse sige at det kan medføre et risikoproblem at 
skulle køre over 3 broer med en oppustelig krokodille der blev større og større inde i bilen!!!!!), 
Dommerne var særdeles glade for bøjen, den kunne jo ses…… og hvis dykkeren blev træt kunne 
han også lige snuppe en lur for at hvile ud inden turen mod land……….. Det skal dog lige siges at 



bøjen svævede ½ meter over vandet hele tiden da vinden tog sit tag i ”dyret”, ikke så behageligt at 
svømme med har dykkeren betroet mig……. 
 
Det store fremskridt for overfladebøjen må jo nok siges at være kommet 
med, den oppustelige bøje, her er alle krav til en bøje blevet opfyldt. 
Den fylder intet under transport, er godt synlig da de fleste bøjer er i 
kraftige farver, samt er i stand til at vise et flag af en passende størrelse. 
Den eneste ulempe er at man er nød til at fastgøre 1 - 2 kg bly under 
bøjen da flaget ellers vælter bøjen. 
Nogle bøjer har endda et hul i midten der passer fint til en vandtæt lygte 
og dermed har man en oplyst bøje til nat dyk. 
 Ja der er mange måder at anvende de nye bøjer på…     
 
Men her slutter udviklingen af overfladebøjen ikke. Lige som med mange andre opfindelser så 
kommer der ændringer og forbedringer efter forskellige tilfældige omstændigheder. Tag nu fx. jule 

dykket i 2007. Her havde 2 af klubbens medlemmer åbenbart 
haft problemer med at finde deres udstyr, der ikke så ofte var i 
brug, frem fra gemmerne. Ja de havde tydeligvis ikke kunne 
finde deres ellers så fine overfladebøjer. Da de nu engang er 
nogle personer med en praktisk tilgang til problemer gik de 
tilbage til den gamle filosofi om, at alt der kan flyde kan bruges 
til bøje. Men da den samtidig ikke måtte fylde for meget pga. 
transporten til og fra dykningen, gik det ud over en anden 
oppustelig ting, hvor jeg er sikker på at konstruktørerne havde 
tiltænkt ”dimsen” en noget mere personlig og privat brug……… 
Som det vil kunne ses af medfølgende billede så ville vor  
 venner dog også være lovlydige, så et flag måtte der jo ligesom 
på. Det viste sig, at de til andet og mere privat formål placerede 

huller i den oppustelige ”dims”, passede perfekt til flagholderen fra 
en havareret bøje. Det var et par meget stolte dykkere der stillede 
op til jule dykket med deres nyeste udstyr……………….. Der blev 
vist nok sendt mange ”beundrende” blikke til deres 
videreudvikling af overfladebøjen. Om det så er en retning i 
udviklingen der vil vinde fodfæste i dykkerkræse eller være en af 
udviklingens grene, der ifølge Darwins teori om ”The fittest 
survive”, ikke kan overleve kan kun tiden vise, men ses det kunne 
den……………………….. 
 
 
  


