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 Alla upplevelser som du är med om när du 
dyker förbättrar din dykning. De gör det 
möjligt för dig att lära dig hur du skall 

agera i svåra situationer. Du fyller, med din 
ökande erfarenhet, din erfarenhetsryggsäck med 
allt mer. Många som har dykt länge har varit 
med om en eller flera incidenter där de helt en-
kelt har skrämt sig själva helt från vettet. När 
jag och mina vänner började diskutera detta 
insåg vi att det finns saker att lära från våra 
upplevelser. Inte bara för oss själva utan även 
för andra dykare. Det var därför jag skrev ”The 
Last Dive”. I boken finns livslektioner som man 
helt enkelt inte kan lära sig på en dykutbildning, 
berättar Bernie.

The Last Dive
Cris och Chrissy Rouse fick bli ramverket för 
Bernies bok. Att läsa och ta till sig bokens un-
derliggande budskap är en lektion i ödmjuk-
het. Genom att berätta om deras olycka vill 
Bernie få andra att lära sig och därmed und-
vika situationer som kan sluta tragiskt eller 
åtminstone förstå hur man ska och inte ska 
agera. 

– Min förhoppning är att boken, i bästa fall, 
kan bidra till att en eller annan olycka kan und-
vikas. Tyvärr verkar det som att vi människor lär 
mer och fortare från obehagliga upplevelser än 
positiva. Därför fokuserar boken på det drama-
tiska och riktigt hemska som kan hända under 
vattnet, säger Bernie.

När Bernie valde fokus lyckades han fånga 
läsarnas intresse men för många är det fortfa-

rande kontroversiellt och jobbigt att han valde 
att skriva om de tragiska händelser som ledde 
till en fader och en sons död.

– Jag hade märkt att den vanlige dykaren inte 
hade en aning om vad teknisk dykning var och 
vilka problem man ställs inför. Jag ville dela med 
mig av äventyret och spänningen. För mig blev 
boken ett sätt att utbilda dykare om den tek-
niska dykningens möjligheter och faror.

Kampen mot kroppen
För Bernie har kampen mot sin kropp och sitt 
psyke varit det mest utmanande under dykkar-
riären.

– Jag har en regel som jag aldrig bryter när 
det gäller dykning och det är att jag måste må 
bra mentalt och fysiskt inför ett dyk. Jag bröt 
den regeln 1991 och det tog nästan livet av mig. 
Det var svårt att komma tillbaka så jag är mer 
försiktig nu och dyker inte lika aggressivt som 
jag gjorde i slutet av 80-talet och början på 90-
talet. 

– Samtidigt inser jag att mycket av den ut-
vecklingen har med en mognadsprocess att göra. 
Jag är äldre och är inte längre odödlig som jag 
kanske tyckte att jag var en gång i tiden. Att ge 
sig själv större säkerhetsmarginaler kommer i 
samband med att man saktar ner och blir lite 
äldre.

Det betyder dock inte att den dykning som 
Bernie håller på med är på något sätt enkel.

Bernie har haft turen att få vara med om 
många minnesvärda och speciella dyk där han 
nämner dykningen i de isländska grottorna 

som de mest minnesvärda, speciellt det tredje 
dyket i Keraugagrottan i tregradigt vatten. 

– De två första dyken hade jag använt för att 
förbereda för mitt tredje och djupaste dyk. Bara 
att ta sig in i systemet var utmanande. Jag var i 
princip tvungen att gräva mig in på tiometersdjup 
under ett stort klippblock. Det fanns en liten öpp-
ning under blocket som gav den enda möjliga 
passagen och där grävde jag mig igenom.

Efter att Bernie Chowdhury tagit sig igenom 
det första hindret var han tvungen att simma 
emot en stark ström men tack vare skotrar 
kunde han snabbt ta sig igenom den första re-
dan utforskade delen av grottan, som bestod 
av en lavatub, utan att utnyttja allt för mycket 
energi.

– När jag sedan kom till den outforskade de-
len öppnade sig tre grottkammare med mycket 
sönderfall golven var överströdda av stora klipp-
block som fallit från taket. Miljön är väldigt 
ostabil så man måste vara mycket försiktig så 
man inte får ett klippblock över sig.

På djupet
Islands geologiska aktivitet innebär att grot-
torna mycket snabbt kan förändras, falla ihop 
eller påverkas av jordbävningar eller annan vul-
kanisk aktivitet.

– Jag lämnade skotern på linan och simmade 
resten av vägen. Jag fick leta mig fram under och 
runt stenblocken men till slut hittade jag vägen 
till ytterligare en lavatub. Där vände jag dyket 
på grund av kylan, efter att ha varit i vattnet i 
tre timmar. 
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Bernie 

Bernie Chowdhury har gjort sig känd som 
en duktig teknisk dykare. Men de flesta 
känner nog honom som författaren bakom 
succéboken ”The Last Dive”.

– MANNEN BAKOM IMMERSED

Chowdhury 

p r o f i l



Bernie Chowdhury är kanske mest känd för att 
han skrivit boken The Last Dive. Han är en erfaren 
teknisk dykare som även startat den legendariska 
tidningen Immersed.  De största utmaningarna 
under sin långa dykkarriär har han mött inom sig. 
Det har varit både fysiska och psykiska barriärer.

w

När Bernie några år senare, för en annan ex-
pedition, gjorde några preliminära dyk för ännu 
ett försök att komma djupare så hade ingången 
kollapsat.

– Ingången var fylld av basalt och klippblock 
och även om jag var besviken eftersom vi skulle 
filma grottan så var jag samtidigt glad att jag 
inte befann mig i grottan när den kollapsade.

Under Islandsexpeditionen dök man även i 
Silfur Hellir som ligger i Thingvellirs national-
park. 

– Grottan har bildats av att de teutoniska 
plattorna som Nordamerika och Europa består 
av glider isär. Tyvärr visade sig grottan inte vara 
så stor horisontellt men vi utforskade den till 59 
meters djup. För mig har alla expeditioner som 
jag själv lett varit utmanande och minnesvärda. 
Jag gillar att driva igenom projekt och det är 
något jag tagit med mig från dykningen till mitt 
yrkesliv. Det gäller att kunna bryta ner något 
stort i smådelar, du måste ha en plan och en 
karta för hur du skall nå ditt mål. Ofta tar det 
tid att nå sitt mål så det gäller att ha uthållighet 
nog att se sitt projekt nå målet.

Immersed
Det var så han såg på Immersed, han visste att 
det skulle ta ett tag att få igång tidningen, men 
målet var satt. Han ville skapa en periodisk tid-
skrift som kom ut regelbundet om teknisk dyk-
ning. 1995 var det dags.

– Det fanns ingen sådan tidning då men Mi-
chael Menundo skapade ”AquaCorps” några år 
tidigare och kunde visa att det fanns ett stort 

intresse för teknisk dykning. Hans tidning var 
fantastisk men led av att inte komma ut regel-
bundet. Min vision var att publicera en ”köttig” 
tidning med matnyttiga artiklar om teknisk dyk-
ning som kom ut regelbundet som en klocka. Jag 
ville också skildra att den tekniska dykningen 
var ett internationellt fenomen så tanken var att 
vi skulle skildra dykare och dykställen jorden 
runt. 

Tidningen fick stor uppmärksamhet och 
många väntade med spänning på varje nytt 
nummer. Som mest hade man prenumeranter i 
99 länder. Ett tecken om något på att tidningen 
hade ett internationellt fokus.

 – Nu har jag bestämt mig för att satsa mer 
på skrivandet än den ekonomiska sidan och har 
därför sålt Immersed till ägaren av Diver i Ca-
nada, Phil Nuytten som även är känd för att ha 
utvecklat ”Newtsuit”(en dykdräkt som påmin-
ner om en personlig ubåt, den är ett skall runt 
dykaren). Jag vill kunna satsa mer på dykprojekt 
och tar nu ett steg bort från ansvaret för att 
kunna göra det. Jag kommer dock fortfarande 
att skriva och jag tror att Phil kommer att göra 
en satsning på den tekniska dykningen och ut-
öka mina sidor till en sektion om teknisk dyk-
ning. 

Stolthet och att bidra
Bernie Chowdhury är i hela sin imponerande 
dykkarriär mest stolt över att han genom sina 
föreläsningar och sin bok troligen har kunnat 
bidra till att ett antal olyckor har kunnat und-
vikas.

– Det blir på något sätt även fokus för min 
föreläsning under Tech-diving 2006 hos er i 
Stockholm. Jag har valt att kalla föreläsningen 
”Safety First: Lessons from the Last Dive”. Ge-
nom humor och allvar vill jag få dykarna att 
förstå verkligheten, både bra och dålig som de 
kommer att möta inom dykningen och då kan-
ske speciellt inom den tekniska dykningen. Jag 
hoppas att de dykare som ser min föreläsning 
skall ha de lektioner som jag försöker lära ut i 
bakhuvudet från den dagen. Så att när de skall 
hoppa i tar sina beslut beroende på vilken typ av 
dykning de skall göra, vilka de dyker med och 
varför, samt också fråga sig om de skall dyka 
överhuvudtaget den dagen.

Bernie kommer även att prata om somma-
rens expedition till Ukraina.

– Jag har alltid sökt utmaningar som har krävt 
rigorös träning och långtidsplanering. Alla fy-
siska aktiviteter gör att vi lär oss mer om oss 
själva men vi lär oss inte bara om våra fysiska 
möjligheter och tillkortakommanden utan även 
om vår mentala kapacitet. Vad vi klarar och inte. 
Den allra svåraste läxan är att lära sig att förstå 
vilken typ av dykning du kan göra vid varje givet 
ögonblick. Över åren har min fysiska styrka 
minskat men min mentala styrka har ökat. Som 
ett resultat av det är jag mer villig att acceptera 
mina begränsningar och inte pressa mig själv till 
farliga och dumdristiga situationer. I slutänden 
är det vikiga egentligen bara hur glada och lyck-
liga vi är. Det finns inget dyk som det är värt att 
riskera lycka och glädje för, avslutar Bernie 
Chowdhury.
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Bernie har också varit och dykt i Sverige. 
Här ses han under ett vrakdyk i Östersjön. 


