Johannes L
Johannes L ligger utanför Råå Aqua Resort och är vårt kära husvrak och där vi lägger många dyktimmar årligen. Sikten kan var
stundtals väldigt bra men varierar ofta från 2-15 meter
Johannes L byggdes 1951 på JJ Sietas Schiffswerft i Hamburg,
Båten fick namnet Jacob Becker. 1963 såldes hon till Johannes
Lunsstedt och bytte namn till det nuvarande Johannes L. Skeppet
hinner byta ägare ytterligare en gång 1971 till Ferdinan Gerkens
Hamburg, men får då behålla sitt namn.
Hon var ett lastfartyg byggt i stål 48,5 meter lång och 7,88 meter
bred, vikten var 489 bruttoton med en 6 cylinder KleknerHumboldt-Deutz på 250 hk.
Johannes L hade just lossat sin last med salt i Kopparverkshamnen och skulle vidare till Stralsund den 26 November 1979, innan hon kommit ut från hamnen började problemen. Den hårda
vinden gjorde att Johannes fick in stäven på grunt vatten, så att
ett hål slogs upp på babordssida, detta var det ingen som uppmärksammade så Johannes lämnade hamnen och satte kurs söderut. Skeppet vattenfylls snabbt och efter att ha larmat sätter
kaptenen livbåten i sjön. Kaptenen och besättningen hämtas av
lots. Kaptenen vill dock tillbaka till fartyget för att hämta viktiga
dokument. Det håller på att bli hans stora olycka. Han hamnar i
det kalla novembervattnet och i och med de höga vågorna kan
han inte komma upp i båten igen. Efter 15 minuter tvingas han
ge upp. Lotsen har dock andra planer än att låta kaptenen gå under. Rådigt tar han ett rep runt magen och hoppar själv i det iskalla vattnet. Detta tilltag räddar kaptenen som med hjälp lyckas
ta sig i upp i livbåten igen.
1980-81 gjordes det ett misslyckat bärgningsförsök och då förflyttades båten längre norrut från platsen den förliste. Resterna
från bärgningsförsöket finns fortfarande kvar som ett stående A
öster om vraket.
Johannes L ligger på babords sida med fören pekande mot norr.
Djupet är 6-8 meter men styrbords reling ligger bara på knappt
en meters djup. Hon ligger på en sandbotten ca 250 meter ut från
land, vraket är täckt med musslor. På vägen ut till vraket hittar vi
ålgräsängar med massor av djurliv. Plattfiskar såsom Rödspätta,
Skrubbskädda, Sandskädda ser vi vid varje dyktillfälle. Snultror,
Gyltor, Bultar, Havsöring är väldigt ofta förekommande framför
våra cyklop när vi simmar ut. Kantnålar och andra småfiskar
tittar nyfiket på oss när vi kommer bubblandes. Ett tips är att titta
väldigt noga bland musslorna på vraket för där finns många
intressanta småräkor och krabbor som tar skydd bakom
musslorna, i vraket´s mörka hörn finns även Ål och Tånglake.
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