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Det kan høres ut som et bedre måltid, men det er faktisk noe av det du vil oppleve 
når du dykker med Carlo i Kristiansand. Området er viden kjent for sine fantastiske 
vrak, men det er ikke bare vrakene som gir deg den gode opplevelsen. 

Carlo er en bakersønn fra Venezia. Han 
valgte å oppleve verden gjennom dykking 
og forlot sin hjemby til fordel for Sardinia i 
første omgang. Etter dette har han jobbet 
med dykking i store deler av verden. Han 
startet som instruktør på Maldivene og 
har hatt eget senter på Zanzibar, og nå 
One Ocean i Kristiansand. 

Senteret har fl yttet til Dvergsnestangen 
og ligger nede ved havet midt inne på 
campingplassen. Det innebærer at 
brygga er i umiddelbar nærhet, og det er 
stor sengekapasitet med god standard. 
Er du heldig ender du opp med en hytte 
som har både fjordutsikt, strandlinje og 
gangavstand til et par dykkeplasser. 

Campingplassen 
ligger bare 10 
minutters kjøring 
fra Kristiansand og 
enda nærmere store 
kjøpesentre. Skulle 
du ha lyst på en 
pause i dykkingen 
eller vil ha med 
familien, så er det 
greit at dyreparken 
med både Julius og 
Kaptein Sabeltann 
ligger bare noen 
minutters kjøring 
unna dykkesenteret.

Internasjonalt 
klientell
Carlo snakker i vei med italienske 
engasjement på norsk-engelsk, tysk-
engelsk eller dansk-engelsk avhengig 
av hvilken vei han snur seg. Det ser 
ikke ut til at noen har problemer med å 
kommunisere med ham: – I will come and 
vise deg trimix snart.  Her er det nemlig 
en stor del utenlandske gjester. De fl este 
er danske og tyske, men også andre 
nasjonaliteter er representert. Tekniske 
dykkere er slett ikke noe uvanlig syn. 
Carlo har lagt til rette for dem med et 
helautomatisk fyllesystem for trimix.

Kveldsdykk fra land
Straks vi kommer frem rigger vi utstyr og 
er ivrig etter å komme oss i havet. Det 
er fredag kveld, og et dykk i skumringen 
fra land står i vente. Det er tett med 
brennmaneter i overfl aten. Vi dykker 
100 meter fra hytta vi har fått tildelt. 
Når hodet forlater overfl aten, blir vi møtt 
med stortare, en og annen bergnebb og 
et par blåstål. Den ene blåstålen følger 
oss nesten under hele dykket. Den er 

nysgjerrig og poserer fra tid til annen for 
fotografen. Det kryr av rødnebb som gjør 
seg til for blåstålen, men de er ikke fullt 
så fotogene.

Vegg til å bli religiøs av
Morgenen etter tar Carlo oss med til 
Prestøya. Et fantastisk veggdykk som 
ender i en slak bunn med tareskog og 
masse småskapninger. Det er likevel 
veggen som er det store på dette dykket. 
Solen står høyt og viser oss formasjoner 
og silhuetter som gjør inntrykk på meg. 
Jeg nærmer meg veggen og ser at 
den er full av liv. Trollhummer, syputer, 
pyntekrabber og blåstål er noe av det 
som man lett får øye på. Jeg går tilbake 
til å beundre veggen, mens vi nærmer 
oss grunnere farvann. Jeg legger merke 
til at blåstålene har parringsdrakt og har 
et lyst felt i panna og over øyet. 

Pasta & espresso
Når vi kommer opp på båten, stiger det 
damp ut av styrhuset. Carlo er nesten 
ferdig med pastaen. Han skal bare 

Sørlandet byr ofte på sol og nydelig vær 
– og mange spennende dykkemål for 
både vrak- og naturinteresserte.

Buddy og modell David Øhre lyser på en 
fl ott rognkall som voktet eggene sine på 

vraket av “Seattle”. På det store bildet 
beundrer han den fl otte propellen på 

“Kjelløy”, et av de såkalte “Byvrakene”.

Carlo styrer dykkebåten med stø hånd – og mens dykkerne er 
nede tilbereder han gjerne pasta og espresso!
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Blåstål fi nnes det mye av på Sørlandet, og 
spesielt fl otte er de i parringstiden fra mai til 
juli. Hannen (blåstål) lager et reir av alger og 
lokker hunnen (rødnebb) til reiret med en fl ott 
“dans” der han viser opp fargene sine.

hjelpe oss på plass og av med utstyret 
først. Mye av den ekstra servicen man 
får i utlandet og ikke er vant til i Norge 
fi nner man igjen her. Carlos pastalunsj 
er berømt. 

– Espresso?, spør han håpefullt. 
Dersom været tillater det, legger han 
til på et eller annet 
skjær så man 
kan nyte en god 
pastalunsj, gjerne 
med oppvarmede 
hvitløksbrød til 
før vi skal i gang 
med neste dykk. 
Han leverer en 
opplevelse og ikke 
bare dykking.
 
Dykk på 
nudiststranden
Etter et par båtdykk 
er vi tilbake i hytta 
og slapper litt av før 
vi skal ut på et nytt 
ettermiddagsdykk. 
Også i dag prøver vi 
et landdykk. Carlo er i ferd med å merke 
en rekke dykkeplasser på land slik at 
hvem som helst får god informasjon 
og kan dykke når man vil. Prøv 
nudiststranden, får vi beskjed om. Dykket 
viser seg å være et fl ott naturdykk, typisk 
for området. 

Det er på slutten av dykket jeg får 
en helt spesiell opplevelse. Jeg ser en 
blåstål som har det utrolig travelt. Han 
jager bort fi sker i nærheten og suser i full 
fart tilbake til tuen sin der han graver et 
rede med buken sin. Dette gjentar seg, 

og det ser ikke ut til at det plager han 
at jeg sakte, men sikkert nærmer meg 
redet. Jeg setter meg på bunnen bare en 
meter fra og observerer den spesielle, 
nesten aggressive adferden. Med jevne 
mellomrom svømmer den en runde og 
kommer i full fart tilbake.

Morgenen etter spør jeg Carlo om det 
er mye blåstål her:

– Jo, jo, jo. Fra mai to october er de 
everywhere. Even på vrak. Vil du ha 
espresso?, spør han. 

Det viser seg å stemme, det med 
blåstålen. Vi så mellom 3 og 20 blåstål 
på alle dykk. 

Vegger, vrak, natur - og god espresso!

Vraket av “Bjarte” er et fi nt, grunt vrakdykk med gode 
fotomuligheter. Sammen med tvillingvraket “Kjelløy” omtales de 
ofte som “Byvrakene”, og ligger øst for Kristiansand på bare 14 
meters dybde. Det lille bildet viser de fantastiske formasjonene 

på Prestøya – et av de fl otteste veggdykkene i området.

En gjeng tyske dykkere diskuterer dagens dykk på brygga utenfor 
senteret, som ligger ca. 8 kilometer øst for Kristiansand.

Vrakeldorado
Området er mest kjent for vrakdykking. 
Kundene kommer langveisfra for å 
oppleve dette, og vi dykket med en tysk 
gruppe fra dykkeklubben DUC-Kiel den 
ene dagen vi var på besøk. De er mest 
opptatt av vrakene, og Richard Hoene er 
her for tredje gang på fem år. 

– Det er praktisk for oss å komme hit, 
og vi liker dykkingen. Spesielt vraket 
Seattle. Dessuten sørger Carlo for at 
vi har det bra, sier han. Minesveiperen 
M-426 er også populær hos Richard, til 
tross for at selve vraket er i dårlig stand.

Bjarte og Kjelløy
Vi skal ut og dykke på vrak. Carlo har 
vært på plass siden kl 0600 og hjulpet 
en gjeng med danske trimixdykkere 
med å få fulle fl asker. Full av energi 
skryter han av dykket vi skal gjøre. Carlo 
er lidenskapelig opptatt av dykking 
og gjestene sine. Været er utmerket 
og solen er allerede høyt godt over 
horisonten før vi har kommet oss i båten. 
Vi starter med byvrakene. Byvrakene er 
to vrak som ligger helt inntil hverandre 
på grunt vann. De er begge i god stand. 
Dykket er lett, men sikten er ikke så god 
før vi kommer under femmeteren. Likevel 
gir ”Bjarte” oss en fl ott silhuett opp mot 
den lysegrønne overfl aten. Naboen, 
“Kjelløy”, ligger på siden med propellen 
godt gravd ned i sanden. Dybden er på 
bare 14 meter.
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Den romslige dykkebåten har blant annet 
6 dusjer på dekk for skylling av utstyr og 
kameraer, og 220V stikkontakter hvis man 
trenger å lade opp noe.

SALTSTRAUMEN

SALTSTRAUMEN

REISE : 
Bil, eller 

fl y til Kristiansand. 
Tyske og danske 

gjester som kommer 
som regel med ferge.
LUFT/GASS: 24 timers 
fylling av luft, nitrox og 

trimix.
BÅT: “One Ocean” 35 
fots sjark med 215 HK. 
Båten gjør 23 knop og er 
innredet for dykking med 

plattform og stige bak. I 
tillegg serveres det pasta og 

espresso etter dykkene! 
SENTERET: Oppvarmet lagerrom, 
garderobe med dusj, utearealer, 
serviceverksted. Dykkerkart, og 
gratis båtplass for gjester.
OVERNATTING: Senteret tilbyr 
fl ere alternativer – til sammen 20 
rom, 12 hytter og 1 hus for utleie.
DYKKING: Tilbyr turer med et 
eller to dykk, enten naturdykk eller 
vrakdykk, bl.a. Seattle, Tom B, 
M426, Mosel m.fl . Også landdykk 
rett utenfor senteret.
For mer info: www.oneocean.no

Behagelig vrakdykking
Det er nok Seattle som er mest kjent blant 
dykkemålene. De fl este etablerte dykkere 
har hørt om vraket, som mange mener 
er et av de fl otteste dykkbare vrakene vi 
har. Det er mange vrak i området. Det er 
de som er unike. Gode naturdykk fi nner 
du mange plasser langs kysten, men 
for vrakinteresserte er dette rett sted. 
Vrakene kan besøkes året rundt. 

På vinterhalvåret er sikten veldig god, 
og Carlo har lagt opp til at vinterdykking 
skal være behagelig. Han har bygd 
utearealer som skal få varmelamper, samt 
at det fi nnes fi ne oppvarmede skyllerom 
og låsbare tørkerom til disposisjon. 

Endelig - Seattle
Solen står nesten rett opp på himmelen, 
og vi skal dykke på det vraket som alle 
forbinder med Kristiansand – Seattle. 
Vraket starter på ca. 22 meter og går 
gradvis ned i dypet, ned på dybder 
som er utenfor rekkevidde for vanlige 
sportsdykkere. Seattle er stor, og man 
har nok med å beundre akterenden i 
løpet av et dykk. 

Tiden går fort på rundt 30 meters 
dyp, men vi vet hvor vi vil svømme. 
Carlo har nemlig en modell stående 
i butikken, så man kan planlegge 
dykket i god tid og få mest mulig 
ut av det. Silhuetten er fi n opp 
mot overfl aten. Noen småfi sk er 
nysgjerrige og lar oss fotografere dem 
før vi fortsetter over skipet. Vi fi nner et 
rom med en rekke gassfl asker, men vi 
nærmer oss dekompresjonsgrensen og 
må tenke på returen. 

Buddyen min vinker på meg og viser 
meg en rognkall som sitter på vraket. 
Så stiger vi sakte opp langs bunntauet 
som er festet i akterenden. Det er ikke 
vanskelig å forstå at dette er et av de 
mest berømte vrakdykkene i Norge.

Takk til Carlo for et fl ott opplegg, 
og ikke minst god pasta og espresso!

www.dykking.no36


