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Kalenderen sier dykketur til firmahytte eller
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klubb med Anders og Håkon som ansvarlige.
Som vanlig skal dette ordnes i siste liten så
valget faller på dykkeklubb. Bømlo må være
plassen så vi tar kontakt med dem og de er
meget positive til besøk så turen begynner å
bli et faktum. Vi er 11 påmeldte som første
fredagen i påskerushet etterligner the great
cannonball run for å komme oss til Bømlo.
Trafikken er ikke så verst og undertegnedes
veibeskrivelse går ut på ”kjør til Finnås på
Bømlo”. Utrolig nok klarer de fleste å finne
frem til klubbhuset. Her blir vi møtt av Giljor
som har torsk i øynene. Han har sneket i
klubbloggen og sett fiskerekorder etter
fiskerekorder og er klar for å jakte fisk.
Kveldens første dykk går med båtene til noen
småholmer like øst for Kulleseidkanalen hvor
det skal være en del fisk å se. Det er fisk som
er fokuset hos Bømlo sportsdykkere. Første
dykket kan vise til temmelig god sikt og rikt
artsmangfold selv om Giljor ikke skyter noe
annet enn en minitorsk. Vidar og Håkon
dukker opp langt inne i den bømloske
skjærgård og ser for seg overnatting på en
kald holme, men blir plukket opp.

Terrenget var stein, tare og en holme vi
skulle svømme rundt. Turen går tilbake
gjennom Kulleseidkanalen. Kanalen ble
bygget på 1800tallet for å forenkle for
mindre skipstrafikk fra øst til vest.
Kanalen hadde naturen sørget for, men
den var så langgrunn at det var
vanskelig for fartøy som skulle på
sildefiske å ta seg gjennom. Et vakkert
skue som mange turister nyter om
sommeren, vi dykkere legger mer merke
til de anemonekledde veggene vi kan
fotografere.
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Fredagskvelden blir det servert
ferdigpizza og kalde dekopils mens vi
planlegger morgendagen. Klubbhuset til
Bømlo er et pent skue. I inngangen har
man draktdusj, kompressor, to
omkledningsrom, 2 toaletter og en
bendsbule(badstu). Andre etasje finner
man toalett, soverom og en stue med
pen utsikt mot kulleseidkanalen. Det er
trøtte ansikt som pakker seg ned i
soveposen for å hvile til lørdagens

Lørdags morgen kjører vi bil via Norges
beste Kiwi på Bremnes. Målet er å dykke på
vraket av ”Helene Jensen”. Våre
dykkekolleger fra Bømlo kan ikke forstå helt
hva vi skal der, det er jo ikke stor fisk der,
men det er variert dykking vi er ute etter og
Henrik’s vraktørst skal slukkes. Helene
Jensen ble bygget av stål i 1931 i
Nederland. H.Jensen var et relativt lite
fartøy med sine 250 bruttotonn og 131 fots
lengde. Båten gikk lenge som kystfrakter i
Nederland før den havnet i Norge. 11 Mars
1980 var skipet på vei fra Haugesund til
Svelgen . Grunnet vær og feilnavigering
støter skipet på grunn ved Tangbleikjo sent
på kvelden. Skipået stod i overflaten i en
lengre periode før værgudene overlot henne
til oss dykkere slik at Henriks vraktøsrt
kunne slukkes denne dagen. Planen er å
dykke i to puljer. Jeg, Vidar og Paer er i
første pulje og dykker med trimix. Vraket
ligger helt opp mot en holme og er ikke
vrient å finne. Vi treffer babord side og
hekken først og fortsetter raskt ned i ene
lasterommet og opp ovver baugen. Fremme
foran baugen er det 42 meter så det er ikke

direkte dypt mixdykk vi holder på med her, men luft til 42m gidder vi ikke.
Vraket er temmelig intakt og ganske pent skue. Baug og lasterom er fine
fotomotiv så vi bruker en del tid her før vi forsvinner nedi lasterommene igjen.
Når jeg kommer opp ser jeg glis i ansiktene til Paer og Vidar, hva er det de har
sett?

Helene Jensen minner litt om Ceang
Foto: Håkon

Periphylla fotografert av Vidar, han trengte ikke reise helt til Lurefjorden:-)

Det ligger en liten Periphyllamanet i dagslys (!)
ved siden av Paer. Her får vi Periphylla og
vrakdykk i ett så det kan egentlig bare bli verre
fra her. Styrhuset er en smule rasert, men noen
så kompass og nedganger i aktre overbygg. Her
treffes en haug med dykkere, blant annet Henrik
som gjør noen ville gestikuleringer til Camilla da
han svømmer inn i lasterommet til Helene Jensen
og han er mildt sagt fornøyd når han kommer til
overflaten. (vi gleder oss til han skal tilfredstille
sin lasteromofili på Gudrun…).
Været er varierende, men pent i det vi kjører mot
klubbhuset for lunsj og gassfylling. Tiden går med
til å fyre opp Giljor the Killjor med hvilke
forventinger vi har til fangst mens Dave og Henrik
ikke klarer å la være å dykke på et vrak til. De
hopper uti rett bak klubbhuset hvor en liten
skøyte ligger sunket.

Kveldens tur går ikke langt, vi skal like utfor Kulleseidkanalen.
Jeg og Vidar bykser raskt uti og jeg finner fort ut at Dave har
rett angående halstetningen på drakten, den er sliten og
begynner faktisk å vanne nakken ila dykket. Jeg og Vidar
finner ikke noe spesielt på dykket, men når vi bryter ytan så
ser vi at Giljor the Killjor er i ekstase. Han har plaffet løst slikt
de gjorde i Platoon med det resultat at Paer er hekta på uv-jakt
og det ligger tre fire torsker og en steinbit på over 6 kilo i
fangstnettet hans. Giljor beskriver det som the best dive ever.
Når vi kommer til land begynner den mer interressante delen.
Giljor skal sløye og filetere steinbiten etter han har kost med
den i en god time. Det går ikke lenge før første kuttet i fingeren
kommer. Paer hjelper til, men etter noen minutt kan vi se to
stolte uvjegre med plaster på fingrene nede på brygga.
Kvelden går med til diskusjon om hvor manometeret skal
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Søndagen er litt spennende. Vi skal bli med
Bømlo på deres klubbdykk til Langestraumen på
strømdykk. Jeg og Vidar er først uti for å
rekognosere litt. Sundet er ikke så langt eller
dypt så vi siger rolig nedover. Det er flotte
anemonekledde vegger på sidene og man tenker
her kan det være gøy om det hadde vært strøm…
Når vi runder en stein er det som å svømme inn i
en sentrifuge. Her tar strømmen tak og river oss
nedover det tarekledde sundet. Strømmen virvler
seg bak store steiner og gleden varer ca 10minutt
før det dabber av og vi klatrer opp i båten igjen
for en ny runde. Bømlo sportsdykkere pleier å
kjøre flere rundet gjennom strømmen før man er
fornøyd. Det er mange glis å se i båten. Camilla
har redigert en film som ligger på youtube under
søkeord ”Langestraumen”.
Turen til Bømlo var en skikkelig bra opplevelse.
Miljøet og deltageranntall var bra og fasilitetene
til Bømlo sportsdykkerklubb er fantastiske.
Denne helgen fikk medlemmer i Sdk meget variert
dykking. Giljor fikk skutt fisken sin, Camilla fikk
endelig sett steinbit, Henrik fikk dykket i et
lasterom og vi fikk oppleve Periphyllamanet og
vrak på et og samme dykk. Stemingen var god og
det tas gjerne en helg til Bømlo igjen nærmere
høsten. Prisen var heller ikke noe å grine av.
Takk for turen alle sammen

Håkon i Langestarumen fotografert av Vidar

Killjor lever opp til sitt rykte.
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