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När första sommarlovet börja-
de fick jag inte sovmorgon. I stäl-

let skulle jag cykla 4 kilometer från går-
den där jag bodde till badplatsen vid byn 
Kulåra. Och där var det jädrans blåsigt 
och kallt i vattnet tidigt på sommaren.

När vi övade torrsim skavde tallkottar, 
barr och rötter under rumpan.

Jag tog väl simborgarmärket, men 
inte alla de andra märkena som både 
mamma och syrran tagit. 

Jag har nog min försiktighet inför vat-
ten från pappa. Människor är olika. Än 
i dag ogillar jag att hoppa i från en båt, 
men det blir skillnad med snorkel och 
cyklop, då kan jag se och andas.

Sedan var det 1979. Jag var 30 år och 
gick tillsammans med kompisen Karin 
i Uppsala och pratade om att vi borde 
göra något nyttigt, åtminstone en kväll 
i veckan. Det blev lite väl många musik-
pubar och öl. Vi funderade på silver-
smide och spanskakurs, men så föreslog 
hon dykning, hon hade sett en våtdräkt 
hemma hos en granne. 

’Du är fanimej inte klok, det är bara 
James Bond och grabbarna som dyker,’ 
sa jag. Men så gick en kompis till mig 
och klippte sig och fick all information 
från frisören som råkade vara dykare. 
Vi fegade ändå ur tills vi fick med oss 
Mia, då gick vi ner till Fyrishov. Där 
fanns inga James Bond, utan alldeles 
vanliga människor som rökte och hade 
kulmage.  Många hade sett Costeaus 
undervattensvärld på tv. 

Första gången vi var i bassängen skulle 
vi hoppa i baklänges. Jag kom upp med 
en kallsup, men nästa gång hade vi skaf-
fat utrusning och fick lära oss simma 
igen, med fenor.

Dykning var helt nytt i Sverige då, jag 
tror vi var tredje gänget som gick kurs.

Många undrar varför jag fastnade 
för dykning – det handlar om känslan 
av frihet i vattnet, att sväva som en få-
gel eller en fisk, höra sin andning... det 
är meditativt och en naturupplevelse.

Jag har räknat kakel i Fyrishov och 
dykt i Siljans svarta vatten, men nu har 
jag hittat världens vackraste klassrum 
– korallreven utanför Panglao är en  
magisk värld, färger och former tar ald-
rig tar slut.

Filippinerna kände jag till eftersom en 
kompis är gift med en kvinna därifrån. 
1995 genomförde jag min filippinska 
väninna ett projekt genom Medborgar-
skolan för att komma dit, om kvinnor 
och vävning. Tio år senare återvände 
jag för att dyka.

Egentligen tror jag inte att första dyk-
kursen var min vändpunkt. Det var när 
jag stod där, en sju år gammal badkruka 
som inte vågade hoppa från trampo- 
linen ner i Siljan. Men jag minns att jag 
tänkte: Om de andra kommer upp, så 
kommer jag nog upp jag också.

Det viktiga är att du vågar ta det lilla 
steget, även om du inte vet hur det går 
förrän du provat. Det är värt ett för-
sök, även om jag aldrig skulle uppmana  

andra att göra saker de inte vill. Män-
niskor är olika.

Ett stort steg var när jag slutade som 
textillärare. Jag hade tröttnat på att  
undervisa och ville inte riskera att 
bli frustrerad i min yrkesroll. När jag  
sedan fick jobb på Medborgarskolan 
höll jag på att fega ur. Men en kill- 
kompis sa ”Så länge du inte har ljugit 
är det deras ansvar om de väljer dig”.

Några år senare drog de ner på per-
sonal och jag blev arbetslös vid 48 års 
ålder, för första gången i mitt liv. Då 
gick jag bland annat en utbildning för 
dykinstruktörer, men inte förrän 2005 
återvände jag till filippinska Panglao 
och började hjälpa med utbildningen.

När jag gick första dykkursen 1979 

var det inte läge att åka utomlands och 
jobba, då var det kille och familjeliv 
som gällde. Nu var det dags att säga ja 
till möjligheten, i stället för att fega ur.”

Berättat för Ragna Fahlander

En vändpunkt var när kompisen drog med henne 
på dykkurs. En annan var när Barbro Svensson 48 
år gammal blev arbetslös för första gången.

Men det avgörande ögonblicket var ändå när 
hon vågade ta språnget från trampolinen, ner i 
Siljans mörka, kalla vatten.

Den blåfrusna badkrukan Barbro växte upp på 
Sollerön. Numera är hon dykinstruktör i Panglao 
på Filippinerna.

VÄNDPUNKTEN badkruka blev dykinstruktör

”Nu har jag  
hittat värld-
ens vackraste 
klassrum”

”Det viktiga är att du vågar ta det lilla steget, även om du inte vet hur det går för-
rän du provat” säger Barbro Svensson.    Foto: Stina Rapp

Barbro Svensson
Ålder: 62 år.
Bor: Uppvuxen på Sollerön. Hyr 
stuga i Mora några sommar- 
månader, i övrigt på hotell i Panglao, 
Filippinerna. ”Baksidan med att 
långpendla är att man inte har något 
ordentligt boende”.
Gör: Vikarierar ibland som textil-
lärare. Bor större delen av året och 
hjälper till vid ett dykcenter. Spelar 
fiol.
Dykutbildning: PADI-instruktör, det 
står för Professional Association of 
Diving Instructors. 
Favorittemperatur: 26-28 grader 
som det ALLTID är i korallrevet. Plus 
21 grader vid Sollerön den 27 juni  
imponerar inte ”Det är bara vid 
ytan”
Hemsida: www.tropicaldivers-alona.
com

Numera bor Barbro på Filippinerna. Hon hjälper till att utbilda dykare på ett dyk-
center på Alona Beach i Panglao.

Foto: Privat 


