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Kieselalger(bacillariophycea) 

Det er det første vårtegnet og en ergrelse for oss 
dykkere. Ikke bare skal vi ha kaldt vann, men også 
dårlig sikt. I mars blomstrer kiselalgene opp. Det 
tyngre kalde vannet i overflaten synker i begyn-
nelsen av mars ned i vannlagene og varmere næ-
ringsrikt vann fra dypet stiger opp. Denne plutseli-
ge næringsstrømmen sammen med sollys gjør at 
kieselalgene får meget gode vektsvilkår og 
blomstrer hurtig opp. Vannet blir brunlig og det er 
tett av partikler, Som en russeflokk som går tom 
for pils og festen dabber ned, forsvinner også 
brunalgene meget hurtig når næringsfesten er 

Dekoen på Gudrun reduserte dykkelysten litt når undertegnede hadde 
problemer med å se dykkeflaskene til Christer på dekostoppet så det 
ble forferdelig nok, nesten en hel uke uten dykking. Det fine solskin-
net og stille været onsdag 11.mars fikk allikevel det til å krible litt i 
høyre svømmefot igjen. Når man slutter på jobb lenge før rushtrafik-
ken starter så er veien til klubbhuset kort. Veien fra klubbhuset til 
Humpebrygga er enda kortere så undertegnede loffet stillferdig forbi 
hundeeiere som lot menneskets beste venn gjøre fornødent fra seg 
spredt rundt i grasset.  Vel forbi  dette minefeltet kommer jeg meg 
enedlig i vannet, sola varmer godt på den svarte drakten så det er 
godt å kjøle seg ned litt. Kameraet er også med da den nyanskaffede 
blitzen skal testes (red.anm: Jeg vet kun hvilken ende av kameraet 
man skal peke med...) 
 
Turen går som vanlig nedover langs røret. Det er langgrunt, men sik-
ten tilfredstiller dykkesultne personer. Algeoppblomstringen er i god 
retrett. Sola skinner og vannet er så stille at man kan se sitt speilbilde 
i overflaten. Det tar lang tid før det begynner å skråne nedover og 
kampesteiner og ur kommer til syne. Krabbene er som alltid tilstede, 
men finner ikke så mye annet interressant før en diger torskehale 
stikker ut mellom steinene. Sikten er fremdeles ganske god, i hvert 
fall i forhold til dekostoppet på Gudrun. Vel nede på 15 meters dyp 
kan man begynne å svømme rundt neset og over til andre siden, der 
hvor båthavna er. Har lenge planlagt den ruta, men det får bli en an-
nen gang. Målet for dagens dykk er å sjekke sikt og teste blitz (+ en 
annen innordning som er kjekk å ha så lenge den virker..) 

Bilde og tekst: Håkon Sevheim 



Ikke helt fritt for skrot her heller.. 

Skal man skrive noen ord om Humpebrygga så kommer man her 
heller ikke klar litt krigshistorie. 9.April.1940 ligger det tyske 
skipet D/S ”Rhoda” utfor Stavanger. Det samme gjør den norske 
torpedojageren ”Æger”. Skipssjef på Æger reagerer på at Rhoda 
ligger vel høyt i vannet i forhold til lasten de har oppgitt i tollpa-
pirene. Lastet med koks burde hun stukket dyperer. For å gkøre 
denne historien kort så bryter krigen ut og Æger senker Rhoda 
med skipskanon. Kaptein på Æger får varslet Luftwaffes X flie-
gerkorps, som er spesialiserte på krigføring mot skip. Æger tar 
opp kampen og skyter ned to fly før hun selv bukker under for 
overmakten. Æger drifter i land ved humpebrygga og i dag kan 
man se en minneplakett midt innimellom all hundeavlatenskape-
ne.  
 
Dagens dykk avsluttes med en tur opp langs rørledningen igjen. 
 
Sikten er god igjen, så det er bare å hive seg uti! 

Humpebryggå: 
Kjør fra klubbhuset videre mot Hundvåg. I 
rundkjøringen kjører man rett frem og forbi 
essostasjonen. Man kommer opp på en høyde  
og på vei ned tar man til venstre før Rimibu-
tikken. Følg veien nesten til endes og ta til 
høyre. Du kjører nå bortover langs sjøen. Før 
det kommer en oppoverbakke ser du en brygge 
med markante humper. Her går man uti. Det er 
også meget bra å dykke på andre siden av ne-
set. Her finner du også vraket av to lystbåter. 
 
Humpebryggå består av steinrøyser og berg-
vegg som går over i sanbunn på ca 32 meter. 
Det er som regel mye rødspette å se her. Har 
også observert hummer, piggskater og rogn-
kjeks. 
 


