Vragudstilling 2012 - en enestående udstilling af fund fra skibsvrag i danske
farvande, 3.-4. marts i Sønderborg
(til redaktionen: Udstillingen finder kun sted hvert andet år - og hver gang kun i to dage. De

udstillede genstande er ellers IKKE tilgængelige for publikum. Så udstillinger er vitterlig, som vi
skriver: Enestående!)
På vragudstilling vil der være en 3D biograf, hvor der vises billeder fra Gert Normann/JD-Contractors jagt
med skibet “Vina” efter ubådsvrag i Nordsøen, hvor det lykkedes at hæve utallige genstande fra den
engelske damdrevne u-båd “K1”, og fra hvad man i første omgang troede var den tyske “UC 30”.Kim
Undervandsfotografen Meineche vil berette om de 4 meget spændende døgn ombord på “Vina”, ledsaget
af en serie helt unikke 3D-billeder som han optog på turen. Billederne fremvises ved 3D-projektion (Samme
teknik som i de fleste danske 3D biografer) og giver publikum en følelse af at være meget tæt på
begivenhederne.
I november 1915 blev den lette krydser SMS Undine fra den kejserlige tyske marine ramt af to torpedoer,
affyret fra HMS E 19, som var en af de britiske ubåde, som opererede i Østersøen under Første Verdenskrig.
Undine, som eskorterede færgerne mellem Sverige og Tyskland, sank på en position mellem Trelleborg og
Sassnitz, men der skulle gå ikke mindre end 85 år, før vraget blev fundet - på bunden af den stærkt
trafikerede Kadetrende syd for Falster.
På Anden Verdenskrigs næstsidste dag den 4. maj 1945, kun timer før kapitulationen, var den tyske
motortorpedobåd S 103 med en utrænet besætning på vej fra Svendborg til Flensborg. Ud for Mommark
blev S 103 ramt af raketter fra allierede jagerbombere. S 103 sank på en position i Lillebælt, hvor vraget lå
glemt i 30 år, før det blev fundet af lokale sportsdykkere.
På "Vragudstilling 2012" som Sønderborg Sportsdykker Klub afholder i dagene 3.-4. marts, kan man opleve
historien om disse og mange af de andre vrag, der ligger på bunden af de danske farvande, og som danske
sportsdykkere nu har fundet og har hentet genstande op fra. Det er fund og genstande, som normalt ikke
bliver udstillet, og som man derfor ikke har mulighed for at se. Men en gang hvert andet år afholder
dykkerklubber fra hele landet en vragudstilling, hvor de udstiller deres mest spændende fund og fortæller
om deres dykninger på vragene.
Danske sportsdykkere har i de senere år i stigende grad anskaffet sig sonar-udrustning, som gør det muligt
at lokalisere vrag, som man regnede med var forsvundet. Derfor vil der på "Vragudstilling 2012" være
udstillet flere spændende genstande, end der nogensinde før er blevet vist på en dansk vragudstilling. Man
kan samtidig komme til at snakke med sportsdykkere fra hele landet og høre om de projekter, som de
forskellige dykkerklubber er i gang med eller er ved at forberede. Der er også professionelle dykkere, som
udstiller på "Vragudstilling 2012" - hvis logo er rattet fra motortorpedobåden S 103. Rattet kan man også se
på udstillingen sammen med andre genstande fra S 103.
På udstillingen er der flere konkurrencer, hvor et dommerpanel med de to legendariske danske dykkere
Gert Normann Andersen og Philip Nathansen bedømmer de udstillede fund og kårer de flotteste og mest
spændende af dem.
Vragudstillingen er samtidig samlingspunkt for dykkere og vraginteresserede samt alle med interesse for
historie og skibshistorie. Dykkerne bruger meget tid på at undersøge historien omkring skibets forlis og
historie: Hvorfor gik det ned? Hvordan sank den? Hvor sejlede skibet og hvad skete der med besætningen?

Ud over de mange veldokumenterede beretninger er der naturligvis også en vis portion røverhistorier
imellem, hvilet ikke gør det hele mindre kedeligt.
På udstillingen vil Dykkerhistorisk Selskab vise, hvordan dykkerudrustning har udviklet sig gennem tiden.
Udstillingen finder sted på adressen: Grundtvigs Allé 88, 6400 Sønderborg.
Åbningstiderne er:
Lørdag 3. marts kl. 10-17
Søndag 4. marts kl. 10-14.30
Entre for voksne: 40 kr.
Børn under 12 år har gratis adgang.
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