
Teksti ja kuvat Lars Kirkkegaard 

Laivamatka Göteborgista Kristiansandiin kestää ainoastaan kuusi tuntia. Siellä löydämme 
kaikkien vannoutuneiden hylkysukeltajien pyhinvaelluskohteen – kaupunki jota norjalaiset 
itse kutsuvat ”Euroopan portiksi”.

Huippuluokan hylkysukellusta (<otsikko)

Sukelluksen aikana on aallokko muuttunut melko kuoppaiseksi. Sen näkee ainakin 
tikkaista. Ärsyttävällä epäsäännöllisellä liikkeellä ne keinuu edessäni. Nyt täytyy keskittyä! 
Täytyy kordinoida  käsien ja jalkojen liikeratoja jos aikoo päästä ylös veneeseen. Kädet ja 
räpylät on osuttava oikeaan askelmaan oikeaan aikaan, - eli juuri kun vene on 
aallonpohjalla ja tikkaat ovat syvimmillään vedessä.
 Sekunnin murto-osa myöhemmin tuntuu siltä kun olisin hypännyt junan kyytiin täydessä 
vauhdissa. Hirvittävällä voimalla tikkaat kiskovat minua ylös, vain jotta ne voisivat  kiskoa 
minut saman tien alas. Takerrun tikkaisiin ja mietin että vieläkös se kamera on matkassa, 
ja turvallisesti kiinnitettynä kehoa vasten. Jos on, niin silloin voisin ehkä kiivetä tikkaita 
pitkin ylös kohti veneen laitaa, ja ryömiä sen yli.
Kiipeäminen tikkaita pitkin menee ongelmitta. Nostan pääni vedenpinnan yläpuolelle. 
Samalla hetkellä joku työntää kätensä minua kohti ja tarttuu säiliöventtiiliin. Toinen käsi 
irrottaa kameran. Ihanaa! Nyt voin käyttää jäljellä olevia voimavaroja siihen, että saan 
raahattu jalkojani sekä niiden päällä olevia kumiräpylöitä ylös kuivalle kannelle. 
Kävelytyylini muistuttaa lähinnä ”moonwalkia” kun siirryn takaperin kohti istumapaikkoja. 
Siellä lasken ilmasäiliöni alas sille varattuun paikkaan. Vihdoinkin voin huokaista 
helpotuksesta!  

TOM B  Hymyilen leveästi. Sukellus oli valtavan hieno kokemus. Norjan saaristo on 
tänään näyttänyt parhaimmat puolensa. Fantastinen näkyvyys ja täydellinen elämys. 
Olemme juuri vierailleet Tom B nimisessä hylyssä. Se makaa ainoastaan 20 metrin 
syvyydessä. Siksi sukelluksesta muodostui 45 minuuttia kestävä Aku Ankka tyyppinen 
rauhallinen ja hidastempoinen sukellus. Alus on aikojen saatossa rapistunut ja rikkoutunut. 
Koko alue on hylkyromun peitossa. Tästä syystä kaloille löytyy runsaasti hyviä 
piilopaikkoja. Onkaloiden ja tunneleiden runsaus antaa vaikutelman ”oikeasta” penetraatio- 
sukelluksesta, vaikka se ei vaativuustasoltaan ole sen vaarallisempi, kuin että kaikki voivat 
osallista sukellukseen. Minä ja sukellusparini emme olleet yksin tällä sukelluksella. Neljä 
sukellusparia oli samanaikaisesti vedessä, mutta koska hylky on iso, niin emme silti 
kokeneet että meneillään olisi joku kansanvaellus. Joskus jouduimme pysähtymään ja 
miettiä että missä kohtaa hylkyä oikein olimme, metalliromuhan näyttää samanlaiselta joka 
puolella. Romua on sikin sokin joka paikassa, kuitenkin tunnen itseäni rennoksi täällä. 
Mielessäni käy että sukellustukialus taitaa olla suoraan meidän yläpuolella. Katseeni käy 
ylös pitkin kallionseinämää. Hylky makaa suoran jyrkänteen alapuolella, ja kallionseinämä 
auttaa meitä melkoisesti kun suunnistamme. Eksyminen on tästä syystä 
epätodennäköistä.

PESTOPASTA  Laivan kannella olen juuri riisunut laitepakettia ja nyt on pakko käydä 
keventämässä rakkoa. Ihmettelen vain että paljonko varusteista joutuu riisumaan ennen 
kuin ”se” onnistuu? Laivan pikkuinen toiletti ei houkuttele kokonsa puolesta, varsinkin jos 
vierailun joutuu tekemään kuivapukuvarustuksessa. Tällä hetkellä pissavetoketju osoittaa 
oivallisuutensa, ja päätän käydä reelingillä hoitamassa tarpeitani. Niin pitkälle en koskaan 



päässyt. Nenäni eteen ilmestyy epätodellinen näky. Tällaista en ole koskaan aikaisemmin 
kokenut sukellustukialuksella. Pastaa?
 Kulhollinen höyryävää pastaa, revitty juusto ja peston kera, lepää italialaisen Carlon 
käsissä. Syö, syö syö, Carlo kehottaa leveä hymy kasvoilla. Äskeinen hätä unohtuu kun 
tartun kulhoon. Ryhdyn syömään, fantastista, näin sitä pitää. Palelevat sukeltajat saavat 
lämpönsä takaisin, väsyneet sukeltajat saavat voimansa takaisin, ja pettyneet sukeltajat 
saavat hymynsä takaisin. Sitä paitsi tästä ruokalajista ei saa kaasuvaivoja tai happamia 
röyhtäisyjä seuraavien sukellusten aikana. Nyt herääkin kysymys että miksi minulla ei ole 
koskaan ollut pastaa eväslaukussani kun lähden sukeltamaan?
Pian istuu sukeltajia kahdessa rivissä takakannella syöden ja maiskutellen. Ajatuksia ja 
kokemuksia käydään läpi juuri päättyneen sukelluksen tiimoilta. Carlo seisoo porukan 
keskipisteenä. Tässä tilanteessa hän ei voi, eikä edes kykene peittämään italialaista 
syntyperäänsä. Monien mutkien kautta hän on joutunut etelänorjaan. Suurella 
ponnistuksella hän on kyennyt saamaan sukelluskeskuksen ja sen toiminta järkevälle 
pohjalle. Hän on tarmokas, mutta suunsa hän ei kykene pitämään kiinni sen pidempään 
kuin suullinen pastaa vaatii. No ei se haittaa. Ja mitä tarinoita hän osaa kertoa, joissakin 
jutuissa on enemmän todenperäisyyttä kuin toisissa. Juuri tällaisia ominaisuuksia pitääkin 
olla oikealla sukellustukialuksen kipparilla.

Nautinnollinen sukellus Kristiansand Norjan etelärannikolla on sukellusparatiisi jossa käy 
paljon vierailijoita. Kaupunki on yksi Norjan suurimpia kaupunkeja. Norjalaiset itse pitävät 
sitä porttina Eurooppaan. Göteborgista on helppo mennä Kristiansandiin autolautalla. 
Matka kestää ainoastaan kuusi tuntia. Tämä melko uusi laivareitti jatkuu sitten 
Kristiansandista Newcasteliin.

Sukeltaminen täällä on hyvin vaihtelevaa. Majoitusmahdollisuudet ovat runsaat ja tarjontaa 
löytyy laidasta laitaan. Täältä löytyy myös iso telttailualue ”Dvergenes Tange”. Alueen 
omistaja on reagoinut siihen että useat vieraat ovat myös sukelluskeskusten asiakkaita. 
Sukeltajille täällä löytyy huuhtelumahdollisuuksia ja kuivaushuoneita. Myös kohtuuhintaisia 
mökkejä on vuokrattavissa. Matkailijoiden käytössä on myös useita pieniä laitureita jonne 
voi jättää esim. kumiveneensä. Täältä on helppoa lähteä tutkimaan lähialueiden lukuisia 
mutta upeita sukelluskohteita. Norjassa on myös voimassa ns. jokamiehenoikeus, eli jos 
haluaa majoittua tosi edullisesti sen voi tehdä vaikkapa yöpymällä taivasalla ja 
makuupussissa.
No, tällaiset huvittelut ovat minun kohdalla mennyttä aikaa. Mutta kyllä sitä harrastettiin 
siihen aikaan jolloin vierailin Norjassa neljä – viisi kertaa vuodessa. Joskus vierailin vain yli 
viikonlopun ja joskus saatoin olla pitempään. Mutta totta puhuakseni olen näin iän myötä 
tullut hieman mukavuudenhaluiseksi. Pitkä viikonloppu on nykyään yhtä paljon 
rentoutumista ja nauttimista, kuin se on sukeltamista. Siksi olemme tällä kertaa päättäneet 
että käytämme paikallisen sukelluskeskuksen palveluja hyväksemme. Näin on lomanvietto 
paljon vaivattomampaa. Sukelluskeskuksesta on ainoastaan 20 metriä alas 
sukellustukialukseen. Täällä voi melkein kuvitella olevansa jossakin kaukana etelässä…

Runsaasti rautaa! Paljon siitä sukellustoiminnasta mitä  Kristiansandissa harrastetaan 
liittyy SEATTLE nimiseen hylkyyn. Tämä valtava saksalainen rahtialus upposi, kun se 
joutui ristituleen saksalaisten ja norjalaisten joukkojen väliin. Tämä tapahtui kun saksan 
asevoimat miehittivät Norjan toisen maailmansodan aikana. ( Katso ”vraklexikon”#51 DYK 
lehdessä12/03 ja ”Nära ögat” Dyk 2/05)  SEATTLE on mahtava hylky. Kun on se on kerran 
sukellettu hyvän näkyvyyden vallitessa, niin siihen jää koukkuun! Runko on 140 metriä 
pitkä, ja se on katkennut kolmeen osaan. Matalin kohta alkaa 20 metrin syvyydessä. 



Kokeneille sukeltajille joilla on tarvittava koulutus ja välineistö, seikkailu jatkuu alas aina 72 
metriin saakka.
  Muistan vieläkin ensimmäinen sukellukseni siellä, vaikka siitä on kulunut jo 15 vuotta. 
Meitä oli muutama sukeltaja varustettuna 12 litran ilmasäiliöllä ja ponypulloilla. Lähdimme 
merelle pienellä ja vaatimattomalla kumiveneellä, jonka sitten kiinnitettiin kohteen päällä 
olevaan merkkipoijuun. Päivä oli harmaa mutta tyyni. Aikaisin aamulla sää oli utuinen. 
Mantereen rinteet olivat vielä sumun peitossa. Ja se synkkä tunnelma joka vallitsi, antoi 
jotenkin ymmärtää että jotakin suurta oli tekeillä. Veneeseen jätettiin yksi mies. Nyt koitti 
se hetki, ja ”valuimme” alas mustaan, mutta uskomattoman kirkkaaseen veteen. Koska 
emme vielä tässä vaiheessa käyttäneet valoja silmämme tottuivat nopeasti pimeyteen. 
Toki on myönnettävä että minulla ei edes ollut lamppua matkassa. Ja vaikka olisi ollutkin 
olisin todennäköisesti unohtanut laittaa sen päälle. Suurella kunnioituksella ja niskakarvat 
pystyssä kuin kenkäharjalla, lähestyimme ankkuripeliä. Tähän oli poijusta lähtevä 
laskeutumisköysi kiinnitetty. Näihin aikoihin oli kokemustasoni hylkysukeltajana vielä 
erittäin vaatimaton. Mutta muistan vielä sen rajattoman riemun minkä koin, kun sain 
ensimmäistä kertaa todeta että odotukseni kävivät toteen. Näin oikea hylkysukellus pitikin 
mennä, erinomainen näkyvyys ja rajattomasti rautaromua!

  Etkö tiedä miltä siellä näyttää? Voin kertoa että SEATTLE.n  peräpää makaa rinteessä. 
Tämän jälkeen pohjan muoto tasaantuu sitä mukaan kuin syvyys kasvaa. Olimme sopineet 
että maksimi sukellussyvyys olisi 30 metriä. Tähän syvyyteen saavuimme melko pian. 
Tästä jatkoimme suoraan ulos kaltevan kannen yli kohti avointa vettä. Kelluimme 
painottomina valtavan hylyn yläpuolella. Täältä käsin pystyimme rauhassa näkemään 
kaikkia niitä yksityiskohtia mitkä olivat suurella kannella. Siellä seisoi ja seisoo edelleen 
hyvin säilyneitä kaasupulloja yhteen sidottuina isoksi ”patteriksi”. Kaasu on varmasti 
vuotanut taivaan tuuliin, mutta muistan että olin silti hiukan hermostunut niiden 
läheisyydessä. Siirryin hiukan kauemmaksi kaiken varalta, jos ne vaikka kaiken järjen 
vastaisesti räjähtäisi… hölmö ajatus! Mutta eihän ne ajatukset kulje niin järkevästi enää 30 
metrin syvyydessä.

 Nyt olimme pääset kauas ulos hylyn yläpuolelle. Noin 10 metriä meidän alapuolella oli 
yksi suuri lastiruuma. Siinä sitten roikuttiin ja yritettiin katsoa alas suureen ammottavaan 
mustaan reikään. Silloin toisilla sukeltajille yhtäkkiä välähti että heillähän oli lamppuja 
matkassa.  Lamput esille ja valoa pimeyteen. Minulla nousi iho välittömästi kananlihalle.
Olin sanaton. Alhaalla lastiruumassa uiskenteli kaikessa rauhassa todella iso sei-kalaparvi. 
Sadoittain kaloja. Muistan että ajattelin silloin että onnenpekka olisi nyt se, jolla olisi mato-
onki käytössä.  Olen kyllä myöhemmin törmännyt samankokoisiin parviin kotivesilläni 
(ruotsissa) mutta ne eivät ole milloinkaan tehneet minuun yhtä suuren vaikutuksen kuin 
juuri tämä parvi.
 Minun osaltani tämä sukellus loppui hiukan paniikinomaisesti. Totesin sattumalta että olin 
sukeltanut muutaman metrin syvemmällä kuin olimme suunnitelleet. Sukellustaulukot eivät 
olleet vielä näihin aikoihin ”selkärangassa” ja olin varma että tulen pinnalle sukeltajataudin 
saattelemana. No näin ei kuitenkaan käynyt. Mutta loppupäivän tarkkailin kyllä itseäni siltä 
varalta että jotakin poikkeavaa olisi ilmennyt. Pidin tämän vain omana tietonani, enkä 
kertonut tästä muille. Omasta mielestä olin tehnyt kaikkien aikojen emämunauksen. Enkä 
todellakaan halunnut menettää kasvojani sen takia etten kyennyt pysyä sovitulla 
syvyydellä.

 Myöhemmin olen vieraillut SEATTLE.lla useita kertoja. Syvyys tekee hylystä erittäin 
sopivan trimix sukelluskohteeksi. Hylky makaa lähellä rantaa ja näkyvyys on usein miten 



hyvä. Jos liikut alueella, käytä tilaisuutta hyväksesi, tässä on huippuluokan hylkysukellusta 
tarjolla.
 Kjevikin lentokentän ulkopuolella makaa vanha lentokonehylky. Kone on Dornier 24. hylky 
on katkennut useaan osaan, ja nykyään se alkaa olemaan jo melko kulunut sekä 
huonossa kunnossa. Siitä huolimatta sukeltaminen hylyllä on hauskaa ja kohteeseen 
pääsee helposti, vaikkapa mantereelta käsin. Syvyys vaihtelee 30 ja 35 metrin välillä. 
Näkyvyys ei tosin olen enää niin hyvä, kun ollaan jo näin syvällä vuonossa. Mutta tämä 
sukellus on kuitenkin vaivansa arvoinen.

Mark Knopfler Olemme suorittaneet ne kaksi sukellusta jota olimme suunnitelleet täksi 
päiväksi, ja suuntaamme takaisin sukelluskeskukselle. Sukellustukialus on laiturilla ja 
ainoastaan 20 metrin etäisyydellä keskuksesta. Carlo on rakentanut kaksi mukavaa 
huoneistoa joita hän vuokraa asiakkaille. Kello on vasta kaksi iltapäivällä, joten aiomme 
hyödyntää niitä hyvä sukellusmahdollisuuksia joita keskuksen edusta meille tarjoaa.
 Täällä veteen meno on vaivatonta. Tunnemme itseämme hiukan hemmotelluiksi kun 
saamme käyttää tarvikevarastoa pukeutumistilana. Tästä matka jatkuu kävellen alas 
veteen asti. Kristiansand koostuu useista saarista ja pienistä poukamista. Joka puolella 
löytyy peilityyntä vettä. Nyt aiomme ottaa rennosti, ei siis mitään syväsukelluksia. Tämä on 
päivän kolmas sukellus. Kalliorannalla löydämme mukavat portaat, ja aiomme käyttää niitä 
kun siirrymme veteen. Tarkoitus on sukeltaa kohti niemenkärkeä ja paikallisen purjehdus-
seuran ohi. Nyt on rauhallisempi sesonki, eikä veneitä ole vesillä. Pinnalla on runsaasti 
kiinnityspoijuja. Poijujen ankkurointiköydet laskeutuvat alas syvyyteen kuin valtava 
hämähäkin verkko, alas sinne missä ne ovat kiinnitettyinä suuriin betonipainoihin. Näky on 
vaikuttava. Täällä auringonsäteet leikkaavat vedenpintaa terävillä säteillä ja luovat täten 
elävän ja intensiivisen vihreän valaistuksen. Pohjalla makaa runsaasti tavaraa jotka 
huviveneilijät ovat hukanneet mereen. Tästä kehittyy nopeasti uusi urheilulaji, täytyy siis 
tehdä mahdollisimman paljon hauskoja löytöjä. Päivän saldo koostui seuraavista löydöistä. 
Yhdeksän golfpalloa, yksi lompakko luottokortteineen, onkivapoja, kalaverkkoja, lakkeja ja 
sateenvarjoja. Ja paras kaikista, Mark Knopflerin CD-levy. Myöhemmin puhdistimme levyn 
ja teimme koesoiton. Ja kissa vieköön, sehän toimii edelleen!
 Sukelluksesta tulee rentouttava. Juuri sukelluksen loppuvaiheessa törmäämme pieneen 
lasikuituvalmisteiseen venehylkyyn. Hylky makaa yksinään, ja ylösalaisin 20 metrin 
syvyydessä. Ainoastaan kuori on jäljellä – ja iso möykky joka osoittautuu perämoottoriksi. 
Tässä siis tutustutaan tekniikkaan 20 metrin syvyydessä, kummallista eikö totta?
   Täysin yksinään hylky ei suinkaan ole. Aivan vieressä löytyy kylpyamme. Vaikea arvata 
että miten se on tänne joutunut. Joka tapauksessa, iso määrä rapuja on kuitenkin 
päättäneet ottaa kylvyn ammeessa. Ongelmana on vain se, että ne eivät ole onnistuneet 
kiipeämään pois ammeesta. Tästä on seurannut nälkäkuolema. Ja haju kuolleista ravuista 
on taas houkutellut paikalle vielä enemmän rapuja. Eli koko kylpyammeen pohja on täynnä 
ravunraatoja. Ei mitenkään ruokahalua edistävä näky, ja haju tunkeutuu jopa annostajaan. 
Päätimme yksimielisesti lopettaa tällä kertaa tähän.

Tiivistettynä  Norja on maa joka pystyy tarjoamaan runsaasti hyviä ja vaihtelevia 
sukellusmahdollisuuksia. Uusia kohteita on jatkuvasti tarjolla, mutta myös etäisyydet ovat 
suuret. Paikasta toiseen siirtyminen vie sekin omaa aikaansa. Kristiansandissa hienointa 
on se, että täältä löytyy paljon vaihtelevia kohteita kohtuullisen matkan päässä. Saman voi 
todeta myös useista muista etelärannikon kaupungeista. Kristiansand pystyy myös 
tarjoamaan hyviä autolautta yhteyksiä niin Englantiin kuin myös Tanskaan sekä Ruotsiin. 
Siksi on ainakin eteläruotsissa asuvien helppoa matkustaa sinne viikonloppua viettämään 
tai pidennettyjä sellaisia, kun ei tarvitse ajaa kovinkaan pitkiä matkoja omalla autolla. 



Tämä sopii siis minulle mainiosti, koska otan aina mukaan matkalle runsaasti 
sukellusvälineitä, mutta aikaa minulla on sen sijaan niukasti käytettävissä. 

(Suomentanut  snorkkeli.net.iä varten K.Nyström)
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