Sviptur til Lysekil.
For at komme ud og prøve lidt anden dykning og møde andre dykkere, havde jeg
tilmeldt mig på en tur, til Lysekil i Sverige som Kingfish arrangerede. Det var en tur
fra fredag morgen til søndag aften (25-27. oktober 2013), med mulighed for op til 8
dyk.
Da vi ifølge planen skulle mødes ved KingFish dykker center i København kl. 0700
fredag morgen, var det afgang fra Svendborg kl. 0430, således at jeg undgik den
værste trafik og kunne være der ved 0630 tiden. Efter at have hilst på hinanden (6
dykkere og 1 guide/instruktør) og pakket udstyret i
Kingfish’s bil, gik det imod Helsingør, hvor jeg skulle
parkere min bil og køre med de andre til Lysekil. På
turen der op faldt snakken på, hvad vi hver især
havde af job for at finansiere vores fritid. Det viste
sig at vi var en broget skare, hvoraf musikeren
”Klemens” var iblandt. Han viste sig nu at være en
ganske habil dykker og fin fyr.
Vi kørte direkte til det første dykkested der hed ”Skår”, og var klar til første dyk
ved 13 tiden (tager 5-6 timer at køre til Lysekil)
Der hvor vi gik i, var der et slæbested lige ved siden af parkeringspladsen, så det var
let at komme i vandet. Da vi var kommet ud i vandet, var det så bare, om vi ville følge
kysten mod højre eller venstre. På dyk 1 blev det så turen mod højre der vant og på
dyk 2 svømmede vi mod venstre. Så havde vi jo ligesom fået set lidt af det hele ☺
Da jeg ikke rigtigt vidste, hvad der var at se på, hvor vi
skulle dykke, valgte jeg at lade kameraet blive oppe på
første dyk.
Det viste sig, at det var en klippe/mudder/sand skråning
som forsvandt ned i mørket, nogle steder lodret og andre
steder som en stejl skråning. Der var masere af makro ting, at tage billeder af og
sigten var på hæderlige 6-8 meter.
Med på turen havde vi 2 der skulle op til PADI’s AOW prøver, så dem tog
instruktøren sig af, det havde også gået ok på deres første dyk.
På dyk nr. 2 gik det lidt galt for den ene, som fik en ufrivillig opstigning, da der gik
koks i brugen af tørdragten for ham.
Han fortalte senere, at han følte at han havde for
meget luft i benene, så han lavede en kolbøtte for, at
få luften væk fra benene. Da han gjorde det 2. gang
røg fødderne ud af tørdragtens sokker,
svømmefødderne forblev dog på tørdragten, hvorefter
han mistede kontrollen og røg til overfladen. Dette

ville jo være nok til, at skræmme enhver der bliver udsat for det. Selvom jeg (og tur
guide/instruktøren) tilbød ham et dyk på 4-5m vand, så han lige kunne komme over
forskrækkelsen, valgte han at rejse hjem til KBH om lørdagen.
Efter dyk 2 gik det så i ekspres fart ud over de
små svenske veje, for at finde frem til vores
overnatnings sted.
Vi blev indkvarteret ved det Dansk/Svensk
ægtepar, der driver ”Team Poulsen”. Her var der
aftensmad i dykker venlige
mængder, et stort værelse
med køjesenge til fri
afbenyttelse, skylle/tørre
rum samt fyldeanlæg til luft og NITROX.
Ved 21 tiden daffede de andre af, til et hurtigt nat dyk. Da jeg
havde været i gang siden kl. 04, valgte jeg, at blive tilbage for
at samle mit kamera og komme i køjen, så jeg kunne være frisk
til næste dags dykninger.
Lørdag skulle der dykkes ved ”Ormestad”. Det er en lille naturhavn, hvor der er lavet
en platform med en scene på (den bruges normalt af de lokale ved deres forårs
fester m.m.), som viste sig at være ideel til dykkerplatform også.
Igen var det bare at vade i vandet, og så bare svømme mod højre eller venstre.
Hvis man svømmede til højre kom man først til
en mudder/sandskråning, hvis man fortsatte
langs kysten kom man til en klippevæg der gik
næsten lodret ned i dybet.
På mudder/sandskråningen var der en masse liv
i makro størrelsen at tage billeder af. Her kan
nævnes; Sø fjer,
Eremitkrebs,
kutlinger,
muslinger, forskellige sø anemoner, alm strandkrabber,
maskerings krabber, forskellige tang arter med
massere af forskelligt marint liv i.
På dyk 2 blev min makker, Martin, og jeg i området ud
for sejlbåden i den lille havn. Her var igen en del at tage makro billeder af, så alle
kamera typer havde fine forhold her. Herefter
gik turen tilbage til Team Poulsen for at få fyldt
flasker og aftensmad, inden det var afgang til et
nat dyk.
Nat dykket var ved ”Jordfall”. Det er også ved en
havn, hvor man følger en klippe væg til venstre,
lige uden for havnen. Den første strækning indtil

man når til klippen er mudder/sandbund, med de
sædvanlige tang planter og herboende dyr. Da vi nåede til
klippen skiftede det hele, da der ligger en masse klippe
stykker ved foden af klippe vægen. Her er der en masse
små huler, hvor fiskene holder til. På 10 -12 m dybde er
der også en vandret sprække i klippen. Sprækken
strækker sig rigtigt langt udad, og er fra ca. 20cm til ca.
80cm bred og op til 1,5m dyb. I den sprække kunne vi finde rigtig meget liv bla.:
Forskellige fisk, Taske krabber, Trold hummer og alm. Hummer.
Da vi kom over til klippe vægen, var det første vi så en ål,
der var ved at spise en død fisk. Det lignede mest af alt
en brydekamp, sådan som ålen snoede sig og drejede
rundt om sig selv.
Det var et kanon godt sted at dykke, og lige som alle de
andre dyk, kom dette også til at vare ca. 50 min.
Søndag og sidste dykke dag med 2 dyk, inden at det gik
mod gamle Danmark igen: Vi valgte at dykke ved
”Ormestad” igen. Denne gang svømmede min makker
Martin og jeg, i overfladen ud på ydersiden af
klippen, inden vi dykkede ned. Her faldt klippen
næsten lodret ned til 10 meter, hvor der var et lille
fladt fremspring, hvorefter klippen forsvandt lodret
ned imod 90-100m dybde. Her var kodeordet lige
pludselig ”Afbalancering” ☺.
Ved 20m begyndte klippevægen at skråne indad således, at vi havde klippe vægen ud
over os, da vi kikkede opad fra 25-27m dybde. Hernede var der så heller ikke så
meget lys tilbage, så jeg måtte tænde søgelyset i den ene blitzm for at kameraets
auto fokus kunne finde ud af det…… Det meste liv vi så herude var alger og forskellige
anemoner.
Vi svømmede langs klippe
vægen, tilbage mod den
lille havn. Da vi rundede
pynten og kom lidt længere
ind mod havnen, kom hav
bunden op på de 15-20m
dybde, her lå der en masse sten langs med fjeld vægen,
hvor mange fisk og forskellige krabber havde fundet deres boliger. Vi afsluttede
dykket med, at opsende vores SMB (surface marker buoy), således at evt. skibe kunne
se, hvor vi var. Vi kom til overfladen ved sejlskibet, og svømmede det sidste stykke
tilbage i overfladen.
Det var så meningen, at jeg skulle havde ligget på 5-8m og taget billeder på sidste
dyk, men da jeg havde mistet min ene svømmefods hæl rem, blev det lige som om ikke
til noget.

Selve turen var rigtig god, og der var en masse at
se på og fotografere under vandet, selvom det mest
var til makro foto. Det er jo altid dejligt at komme
ud og møde andre og se, hvordan de dykker og
griber det hele an. Kan kun anbefale at tage på
sådanne små dykkerture. Den her tur var
arrangeret af KingFish, med alt inkluderet fra
København (transport, Færge Helsingør –
Helsingborg, mad, overnatning, luft) og tilbage til København og kostede kun 2000,kr.
Olsen

