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Powerdiving på  
Island

Og endelig stod vi ved trappen til 
Silfra og kiggede ned i det krystal-
klare vand. Da vi var hoppet i og alle 
muskler og blodkar i ansigtet havde 
fået trukket sig sammen på grund 
af det iskolde smeltevand, var vi klar 
til at dykke. Vi svømmede for det 
meste på én række efter guiden, 
da forkastningen ikke er særlig 
bred. Selvom dyre- og plantelivet er 
yderst spartansk, er det en af de 
smukkeste dykkeroplevelser at ligge 
og kigge på de enorme klippeforma-
tioner og se solens stråler spille hen 
over bunden på 30 meters dybde. 
Jeg burde måske have nævnt det 
tidligere… Sigten er over 100 m!

Forkastningen er til tider blokeret, 
hvilket medfører at man flere gange 
bliver nødt til at søge mod over-
flade og ”mave” sig fremad på 20 
cm vand, indtil man igen kan dykke 
ned i forkastningen. Efter ca. 45 min 
dykning var vi temmelig afkølede 
og gik på land. Her blev dykkerfla-

sken afmonteret, hvorefter turen 
gik tilbage til bilen på gå-ben med 
dykkerflasken under armen. Efter at 
have indtaget en tiltrængt frokost 
vandrede vi med fyldte flasker 
tilbage til vores efterladte udstyr og 
så var vi klar til dagens andet dyk.

Blue lagoon
Efter kort tid nåede vi indgangen 
til ”Blue lagoon”. Når man ligger der, 
behøver man ikke yderligere forkla-
ring til navnet. Blue lagoon er ca. 90 
m bred og kun få meter dyb. Vandet 
er så klart, at man slet ikke har no-
gen afstandsfornemmelse. Man kan 
klart og tydeligt se fra den ene bred 
til den anden. Lige som forkastnin-
gerne er utroligt smukke, så er Blue 
lagoon det i lige så høj grad. Selvom 

man på alle sine tidligere dykninger-
ne også har været vægtløs i vandet, 
så får begrebet en helt anden be-
tydning her. Følelsen må være den 
samme, som når man kaster sig ud 
med faldskærm. Vandet er så utrolig 
klart og der er ingen sigtmæssig 
begrænsning. Man har ingen dybde-
fornemmelse, men svæver bare. Det 
er nok umuligt at forklare, men det 
er en helt fantastisk følelse.

Efter ”Blue lagoon” gik turen tilbage 
gennem en anden forkastning. Til 
tider var passagerne så smalle, at 
man blev stoppet, når dykkerflasken 
ramte klipperne og man blev nødt 
til lige at kante sig igennem. Efter 
endnu 45 minutters overdådig dyk-
ning gik vi på land og travede tilbage 
til bilen.

Power sightseeing
Efter en hurtig omklædning og ind-
tagelse af div. sukker- og kulhydrat-
holdig mad og drikke, sagde vi farvel 
til guiden. Med Politikens ”Turen går 
til Island” skyndte os videre ud i Is-
lands smukke natur. Første stop var 
gejseren Strokkur, der hvert 5-7 mi-
nut sprøjter kogende vand og damp 
op til 30 meter i vejret. Sammen 
med et par hundrede andre turister 
stillede vi os klar med kameraerne 
og forevigede dette naturfænomen. 
Efter at have vænnet sig det det 
chok, man får, når gejseren springer, 
lykkedes det efter et par gange at 
holde kameraet stille nok.
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Man har meget travlt, hvis 
man kun har tre dage til at få 
bare et lille indtryk af Island. 
Og da hjemflyvningen begræn-
ser dykningen til kun to tage, 
gælder det om at udnytte 
tiden rigtigt. 

Det primære mål med turen var 
naturligvis at dykke i den berøm-
te Silfra (Þingvellir), klassificeret 
som en af verdens 10 bedste 
dykkersteder. For at få størst ud-
bytte af den korte tid var alting 
planlagt og booket hjemmefra. 
Ved ankomst torsdag aften me-
get sent stod udlejningsbilen klar. 
Og det tog ikke mange minutter 
at køre til hotellet, få pakket ud 
og kastet sig ned i sengen.

Næste morgen havde vi aftalt at 
mødes med vores dykkerguide på 
Keflavik Dykkercenter, der består 
af en stor garage med en masse 
dykkerudstyr. Vi havde valgt kun 
at medbringe egen tørdragt og 
tørdragtshandsker. Efter at havde 
fundet det resterende dykkerud-
styr frem, kørte vi mod Silfra. Før-
ste stop var informationscentret, 
der ligger med udsigt over Islands 
største sø Þingvellavatn. Når man 
står ved informationscentret, står 
man på den amerikanske kontinen-
talplade og kigger på den europæi-
ske kontinentalplade på den anden 
side af søen. Pladerne bevæger sig 
i snit to-tre cm væk fra hinanden 
årligt og danner derved dybe for-
kastninger (sprækker).

100 meters sigt
En af forkastningerne kaldes 
Silfra og dykker man her, ligger 
man med de to kontinentalplader 
på hver sin side. Efter en kort 
introduktion til området og den 
forestående dykning, kørte vi til 
neddykningsstedet og klædte om.
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Þingvellir

Vi hoppede ind i bilen igen og 
kørte mod Gullfoss (Det gyldne 
vandfald). Her bruser vandet fra 
elven Hvitá 32 m ned i en 70 m 
dyb og 2,5 km lang kløft. Vand-
sprøjtet danner den ene smukke 
regnbue efter den anden.

Island er på mange punkter et 
turistvenligt land. Selv vejene 
er klassificeret i hhv. asfalteret 
vej, ikke-asfalteret vej, vej for 
4-hjulstrukne køretøjer og vej for 
specielle 4-hjulstrukne køretøjer. 
Vi fulgte naturligvis anvisninger-
ne og styrede den lille udlejnings-
Polo ud på en ikke asfalteret vej. 
Selv med vores mest pessimi-
stiske tidsmæssige beregning, 
mente vi at kunne nå tilbage til 
Keflavik ved 20-tiden og indtage 
et tiltrængt aftensmåltid. Jeg kan 
meget kort fortælle, at man som 
co-pilot ikke bliver populær blandt 
trætte og sultne 
dykkere, når 
aftensmåltidet 
forsinkes med tre 
timer – men turen 
var smuk…
Efter et solidt 
måltid mad var dy-
nerne en kærkom-
men oplevelse.

Þingvellir og ”Blue 
lagoon”
Næste dag mødtes vi med vores 
dykkerguide ved Informations-
centret ved Þingvellir. Vi gentog 
gårdsdagens dykninger, dog 
denne gang på egen hånd og 
det var bestemt ikke dårligere. 
Jeg har ofte dykket med under-
vandsfotografer, men jeg har 
aldrig set dem klinet så tæt til 
deres kamera, som de var på 
dykkene i Silfra. Efter endnu en 
fantastisk dykkerdag i Silfra og 
”Blue lagoon”, tog vi den asfal-
terede vej direkte til den rigtige 
”Blue lagoon”. Den Blå Lagune er 
en kunstig sø, der opstod under 
konstruktionen af det geotermi-
ske varme- og elektricitetsværk. 
Værket leder hver time mere end 
1000 ton overskydende vand ud i 
søen. Vandet er varmt og mine-
ralholdigt. Kan man forestille sig 

noget bedre efter en lang og kold 
dykkerdag, end at ligge sig i det 
varme vand i Den Blå Lagune? 
Og hvorfor så ikke slutte turen 
af med et solidt måltid mad i re-
stauranten med udsigt over Den 
Blå Lagune? Og hvis man har brug 
for at kompensere for sit dykker-
fravær på hjemmefronten, så er 
der rig mulighed for at indhandle 
alverdens mineralholdige mudder-
produkter og cremer til kæresten 
i den tilstødende butik.

Efter endnu en overdådig dag i 
dykningens tegn kaldte dynerne 
igen på én. Men det blæste op til 
storm på Island, sådan ca. 25 se-
kundmeter. Det er svært at ligge 
sig til at sove, når fantasierne pri-
mært er fokuserede på, hvornår 
hytten bliver revet væk. Selvom 
det ikke havde den store effekt, 
måtte jeg gentagne gange stå op 
og kontrollere, at de andre hytter 
ikke var blæst væk, alt imens 
det mandlige selskab sov deres 
søde søvn. Stormvejr betyder 
åbenbart ikke så meget for fly-
trafikken på Island, for efter en 
kølig sightseeingtur i Reykjavik 
lettede Iceland Air Express uden 
problemer.


