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Dykarledaren hösten 2005
När nu sommarens aktiviteter skall summeras kan jag nöjt konstatera att den sannolikt varit
den bästa hitintills för Dyktankhuset och SDHF. Låt mig nämna några exempel.
I samråd med Statens Maritima Museer beslutade vi att slopa entréavgiften, vilket trädde
ikraft efter midsommar. När vi nu summerar antalet besökare kan vi konstatera att gratis
inträde faktiskt betyder något. Vi har vid flera dagar haft mer än 100 besökare. Jag trodde väl
inte att 20 kr var så mycket pengar, men det är tydligt att denna summa kan stoppa nyfikenhet.
Flera som jobbat med öppethållandet i sommar intygar att det är mycket roligare nu när man
har fler besökare. Totalt har vi haft mer än 1600 besökare i sommar. Tack alla som har hjälpt
till att hålla öppet.
Flera evenemang har klarats ut. Skeppsholmsdagen och Kulturhusens dag förutom ett antal
inbokade specialvisningar, Vasa musei vänner, Interspiro och Ubåtsklubben Sjöormen för att
nämna några. Ett tack till dem som ställer upp på kvällstid och hjälper till att arrangera dessa
visningar. En fullständig redovisning av aktiviteterna 2005 kommer i samband med årsmötet
2006.
På tal om årsmöte 2006 så har frågan om årsmöte på annan plats än i Stockholm kommit upp.
En förutsättning är att det finns någon som är lokalt förankrad på den plats på vilken vi skall
träffas. Det är omöjligt att känna till detaljer om lämpliga besöksobjekt, logi och plats att vara
om man inte är väl förtrogen med orten. Jag välkomnar förslag. Göteborg har nämnts, men än
har ingen därifrån hört av sig. I mitten av januari måste beslut fattas för att kallelse skall
kunna gå ut och intresserade skall få tid att planera resor.
Höstmötet om Svenska miniubåtar drog fler besökare än vi hade anat och vi fick hålla till i
Båthall 1, som visade sig vara en utmärkt hall för större sammankomster.
Nagamon har i skrivande stund blivit klar med planeringen av vårt julmöte vid Untrans
kraftstation. Läs om arrangemanget på omslagets sista sida.
I detta nummer har vi glädjen att presentera en artikel av Reidun Stenbeck, sondotter till Emil
Carlsson. Denna personligt skrivna berättelse om en av svenskt dykeris viktiga personer
passar bra tillsammans med en presentation av scannade sidor från Svenska
Dykareföreningens 50-årsskrift. Texten kan vara i minsta laget, men är en kompromiss mellan
läsbarhet och kostnader. Om intresse finns kan vi kanske göra en specialutgåva i naturlig
storlek vid senare tillfälle.
Jag vill sluta som i förra numret med att hoppas att detta nummer skall skänka några tillfällen
med angenäm läsning och att ni tar tillfället i akt och uppdaterar era kunskaper om SDHF
genom att gå in på hemsidan www.sdhf.se någon gång emellanåt. Var snälla och hör av er till
Lasse Gustafsson om ni byter e-postadress eller om andra förändringar i medlemsmatrikeln
skall ske.
Väl mött i Untra.
Hans Örnhagen
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Torrdykning i Dyktankhuset den 30-31 juli 2005
Dyktankhuset på Djurgården hade jag aldrig hört talas om eller sett förrän väldigt nyligen, trots
oräkneligt antal besök i närheten. Det är en relativt svårfunnen skatt, men är en både lärorik och
spännande upplevelse att dyka ned i. Bortsett från själva husets intressanta bakgrund så finns där ett
stort antal fascinerande föremål som var och en har en historia att berätta, både för dykare,
dykintresserade och även för personer som inte kan något alls om dykning men tycker om gamla
föremål eller helt enkelt har lite tid att fördriva. En salig blandning av människor kom och gick under
den helgen då jag och min pappa, Lars, ansvarade för öppethållandet av denna guldgruva.
Vi hade nöjet att välkomna
strax fler än 200 besökare
under våra två dagar på
Dyktankhuset och något
som gjorde det extra
trevligt var att de inte
endast var svenskar, utan
besökare från hela Europa
som till exempel Tyskland,
Norge, Polen, Tjeckien
och Turkiet. Några
språksvårigheter uppstod
men utgjorde aldrig något
större problem då de flesta
log och såg nöjda och
glada ut efter att ha sett sig
omkring. Ett lite extra speciellt tillfälle för oss var när en man i 45-års åldern, från Tyskland, berättade
att han ansåg utställningen i Dyktankhuset vara mycket mer sevärd än den han besökt i Florida. Då
blev vi båda minst en halvmeter längre och väldigt stolta över att vara där.
Många av besökarna som kom spenderade lång tid till att detaljstudera alla föremål, läsa
informationsbladet och ställa frågor. Ett flertal ville prata om dykning i allmänhet och tungdykning i
synnerhet. Andra hade släkt eller vänner som varit i marinen på u-båtar osv. Ja, det fanns många
gemensamma ämnen att diskutera och vi fick ta del av flera fascinerade och roliga historier. Det slog
mig att de flesta dykare är väldigt stolta över sitt yrke eller sin hobby och gärna berättar om den,
samma med personer som har dykare i släkten eller bland vännerna. En teori jag får undersöka
närmare nästa tillfälle då jag närvarar vid öppethållande i Dyktankhuset.
Dock fanns det även de som ganska snabbt gick igenom, tackade för sig och såg mer eller mindre
intresserade ut. Till den kategorin hör några föräldrar som blev kvarhållna av sina barn, som
fängslades av alla föremål. Speciellt populär bland de yngre var en dykarhjälm i plast, som de fick
prova att sätta på huvudet. Glädjetjut och skratt spred sig bland dem, kanske har vi inspirerat framtida
dykare?
Under söndagen fick vi besök av Monika Strömberg som ville se sig omkring och få en pratstund. Det
var oundvikligt att lägga märke till att min pappas mungipor nådde ända upp till öronen när han kände
igen henne då han träffat både henne och hennes man för ett antal år sedan. Monika var gift med Börje
Strömberg som avled för några år sedan. Börje konstruerade, tillverkade och sålde den över hela
världen kända dyktelefonen Ibsophone, som säljs som standardtelefon till Interspiros helmask.
Det var för oss första gången vi höll öppet i Dyktankhuset men definitivt inte den sista. Vi såg det
båda som ett perfekt tillfälle att förena nytta med nöje, och få träffa människor från flera olika länder
och prata om ett gemensamt favoritintresse: dykning i alla dess former.
Susanne Holm
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Lasse ”Divex” Ljungqvist
- en dykprofil med historia i Stockholm.
Om man vill lära sig dykning från grunden så
är det inte helt fel att börja som dykare i
marinen. Det gjorde Lasse ”Divex” Ljunqvist.
Flottans A-dyk, med bland annat utslussningar
från dvärgubåten Spiggen under ledning av
löjtnant Lejon och löjtnant Gunnar Rasmusson
ledde till en gedigen utbildning och förståelse
för dykningens alla komponenter, inte minst
dykning med så kallad återandningsapparat.
Här finns många härliga minnen och
fotografier på väggarna i kontoret på Sven
Rinmans gata på Kungsholmen i Stockholm
berättar om tiden i marinen.
Det stora intresset för dykerimateriel ledde till
starten av firman Dykprodukter 1969. I början
var det försäljning av apparatur och utrustning
för sportdykning som gällde och bland annat
så marknadsfördes den nykonstruerade 2-stegs
Air-matic regulatorn från F:a Dykmateriel i
Göteborg. Konstruktör var Stig Insulan, nu
verksam i Brastad, Bohuslän, i sin firma SIprodukter. En av de första exemplaren av Airmatic regulatorn kan beskådas tillsammans
med andra Insulan-produkter i Dyktankhusets
Insulan-monter. Verksamheten vid
Dykprodukter i Stockholm växte och det var 1974 dags att flytta till nuvarande adressen. I samband
med detta byttes namnet till Divex, vilket var lättare att använda i samband med export och handel
med utlandet än det gamla namnet Dykprodukter.
Det dröjde inte länge
förrän Lasse själv började
konstruera regulatorer och
andningsventiler. Totalt
har det blivit tre olika
typer. Den senaste Divex
950 är en ”lyckträff”.
Genom ett sinnrikt venturisystem får regulatorn
mycket goda prestanda
även vid stora djup där
gasen är tät. Lasse visar
mig brev från dykare som
med stor tillfredställelse
”testat” reggen vid
dykningar till mer än 100
m djup. Vi enas båda om
att detta kanske inte är
bästa sättet att testa regulatorer, men Lasse har svårt
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att dölja sin belåtenhet med att konstruktionen medger mycket lågt andningsmotstånd även vid höga
gastätheter. När vi nu är i verkstaden får jag en ingående redogörelse för hur den balanserade
kolvregulatorns Venturieffekt hjälper till att hålla sekundärtrycket högt även vid stora flöden och höga
gastätheter och också hemligheten bakom fryståligheten. När jag nu ser konstruktionerna framför mig
verkar det så naturligt och jag undrar varför inte alla bygger sina regulatorer likadant. En annan i och
för sig självklar detalj, men där Divex har en bättre lösning än många andra, är bitmunstycket som har
så tjocka bitklackar att käken hålls lite öppen vilket innebär att dykarens framtänder inte blir största
andningsmotståndet i andningskretsen.
Det faktum att regulatorerna är enkla och funktionssäkra har lett till att regulatorn exporteras och idag
utgör exporten av regulatorer till sportdykare världen runt huvuddelen av verksamheten. I tillägg till
detta levererar Divex också dykmateriel till svenska försvaret.
Idag är det rebreathers som gäller för
Lasses egna dykningar. I lokalen finns flera
original och ombyggda ryska ID 71or och
Lasses egen har ett ergonomiskt riktigt
bärselesystem där alla flaskor och
regulatorer är lätta att nå. Apparaten är
naturligtvis försedd med en oxygenmätare
för kontroll av oxygenpartialtrycket i
kretsen, en nödvändig säkerhetsdetalj för
återandningapparater enligt Lasse. Som en
liten kuriosa detalj, men ack så praktisk,
kan nämnas andningssäcken med blixtlås
för enkel montering och god hygien. På tal
om ID-71 så närmar vi oss nu dykhistoria.
Apparaten konstruerades i Ryssland 1971
dvs för 35 år sedan. En annan apparat som
förekommer i flera exemplar hos Divex är oxygenapparater typ ”Lt Lund” och ”Norge”. Hos Lasse
kan man få nya andningssäckar och andra reservdelar. Det största antalet oxygenapparater finns i
”Lutfiskrummet”, dvs den lokal där dyksällskapet Lutfiskarna förvarar sina apparater och annan
utrustning som Klepperkanoter, tält, kokkärl och andra ”trossdetaljer”. När man dyker skall man
nämligen äta gott och näringsriktigt enligt Lasse, en åsikt som jag som dykerimedicinare gärna håller
med om.
Bästa dykminnet är dock inte en rebreatherdykning, som man skulle kunna tro, utan en världsrekordslagning i dykning med luft, bitmunstycke och våtdräkt i Strängnäs 1972. Orsaken bakom rekordslagningsförsöket och till rekordet på 30 timmar var den nykonstruerade Divexregulatorn. Vad skulle vara
bättre marknadsföring än ett världsrekord som
visade att den var så lättandad att man kunde dyka
mer än 30 timmar med den. När vi sitter i soffan
på kontoret berättar Lasse om alla logistikproblem
med flaskbyten och regulatorer, om dietstrategi
dagarna före, om blytärningar för de spel som
kamraterna spelade med Lasse under rekordförsöket och mycket annat. En av de regulatorer
som användes hänger på tavlan ovanför våra
huvuden tillsammans med en av de första Mistralregulatorerna, märkt Costeau-Gagnan. På samma
tavla finns också en huva och helmask från en
”Chariot-dykare” från andra världskriget. Det är
lätt att förstå att dessa dykare och deras undervattensfarkoster utövade stor lockelse för äventyrslystna unga män efter andra världskriget.
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Lasses samling av äldre dykapparater är så stor att han har ett speciellt rum som kallas Ryss-rummet.
Här hänger rader av rebreathers och annan rysk utrustning. Förutom de ryska apparaterna finns här en
komplett docka utrustad med en oxygenapparat, dräkt och fenor från den tid då Lasse var attackdykare
i flottan (Se bilden i början där Lasse sitter i soffan). Frågan är om detta inte är den enda kompletta
som idag finns kvar. När jag för detta på tal uttrycker Lasse en oro för att man igår och idag inte alltid
förstår vilket värde dessa halvgamla föremål har för att förklara för dagens dykare hur det kommer sig
att utrustning och dykprocedurer ser ut som de gör.
Det har inget med dykning att göra men jag noterar att det
står en fin H-D i ett hörn av verkstaden. Typiskt Lasse så är
den ”customised” med läderklädd tank, eleganta
sidoväskor, burkhållare och en välmatad verktygsväska,
allt i läder. När jag påpekar behovet av verktyg och H-D så
bedyrar Lasse att verktygen bara är för att hjälpa kamrater
och efter att ha lyssnat till Lasses tekniska kunnande och
studerat H-D:ns skick tror jag honom på hans ord.

Det är inte helt riskfritt att dyka med
äldre utrustning. På bilden visar Lasse
hur en extramonterad ventil släppt ur
materialet i och med att ytgummit släppt
från armeringsväven på en avvägningsväst. Under hemsimning blev Lasse
flera kilo för tung och fick räddas av
kamrater i gummibåt.
Mer om Divex kan Du läsa på

www.divex.se
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Dykteknikutställning i Byxelkrok
Byxelkrok på nordligaste
delen av Öland begåvades i
sommar med en utställning
av föremål med koppling till
dykeriteknik och dykhistoria. Bakom projektet finns
Hans Johnsson, Long Island
Divers, som med stor
entusiasm samlat och lånat
ihop en imponerande
samling föremål. Hjälmar
för tung dykning, gamla
svenska och utländska
scuba-apparater, rebreathers,
behandlingskammare och
till och med en liten ROV
finns att beskåda. Bland de
intressanta kuriositeterna
finns avvägningsinstrument
som användes vid byggandet av bropelarna för
Ölandsbron. Vi önskar
Hans lycka till med sin
satsning och hoppas på
flera intressanta föredrag
och temadagar med
dykning under 2006.
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Axel Emil Carlsson En Riktig Karl
Axel Emil Carlsson föddes den 6 juni
1876 i Blacksta i Oppunda härad i Södermanlands län. Hans far var torpare och
Emil växte upp på ett lite hemman som
hette Skogatorp. Fadern gick bort när Emil
var nio år. Som äldsta son fick Emil hjälpa
sin mor Sofia med familjens försörjning.
16 år gammal, på hösten 1891, fick Emil
arbete som dräng på Gustafstorps gård i
Helgesta och flyttade hemifrån för att nu
klara sig helt på egen hand. Han arbetade
ihärdigt och efter några år träffade Emil
den vackra flickan, Anna Charlotta
Gustavsson som kom från Mörkö.
Kärleken drabbade Emil och Charlotta och
två år senare, 1897, gifte de sig.
Emil ville nu, när han hade fru och barn,
skapa en bättre framtid för sig och sin
familj. Han förstod att som dräng med liten lön kunde han inte ge familjen det välstånd han önskade.
Han började planera att flytta till Stockholm och söka ett arbete som kunde ge honom en bättre
inkomst och möjligheter till en framtid.
Ägaren till Gustafstorp hette August Gustafsson, var grundläggare och bodde i Stockholm.
Emil talade med Gustavsson om sina planer och i oktober 1897 flyttade den lilla familjen från
Helgesta till Maria församling i Stockholm.
Det första man gjorde när man väl kom till Stockholm var att ordna med arbete och bostad.
Emil Carlsson och hans familj hyrde sin första bostad. Den låg på Brännkyrkagatan 103 på
Södermalm.
Det var inga svårigheter för Emil att skaffa sig ett arbete. Han var stor och stark och van att arbeta
hårt.
Södermalm var under 1800-talets sista halvsekel en expansiv stadsdel. Här fanns det mycket att göra
och utveckla. Industrin hade redan börjat under första halvan av seklet och nya arbetsplatser kom till
hela tiden. Industrier som Ludvigsberg anlades vid Skinnarviksbergen. Där producerade man gjutna
och smidda varor såsom spisar, staket och produkter i gjutjärn, men också fartyg och maskiner. 1855
startade Münchenbryggerierna som växte till att bli Stockholms största.Vid Danvikstull låg
Liljeholmens Stearinfabrik, som förutom att starta tillverkning av stearin i Sverige även tillverkade
kemiska produkter, salpetersyra, svavelsyra och tvål och såpa.
Många hantverkare och småföretagare satte igång verksamheter, och affärer av olika slag slog upp sina
portar.
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Emil hade, från det han kommit till Stockholm, tagit olika arbeten som stod till buds. Men ganska
snart såg han vilken fart det var inom näringslivet i staden – hamnen, fabrikerna, varven, mm.
För utbyggnad av hamnar och undervattensarbete vid varven, behövdes det utrustning för arbeten
under vattnet. Här fann han sitt bidrag till utvecklingen.
Emil började tillverka utrustningar och tillbehör för dykare i en liten fabrikslokal. Tillverkningen var
helt hantverksmässig och man producerade allt som behövdes för en dykares arbete och säkerhet. Emil
började också själv att ta uppdrag som dykare.
Han startade en firma 1910 för att kunna hålla ordning på beställningar, uppdrag och bokföring.
Firman gick bra och uppdragen flöt in i jämn ström.
Det förekom mycket skrävel och ”skitsnack” om varandra bland dykarna i landet. Lönerna blev höga
och ojämna. Protektionism och utestängningar förekom. Det hade till följd att ett behov fanns för
dykarna att organisera sig.
Efter ett misslyckat försök under slutet av 1800-talet lyckades man nu tillslut samla till ett möte den 11
mars 1917 på Tomtebogatan 44 i Stockholm. Där beslöt man att bilda
Svenska Dykareföreningen
Till föreningens första ordförande valdes Emil Carlsson som också fick medlemsnummer 1.
Vid tiden för bildandet var redan två arbetskonflikter igång, en i Landskrona och en i Motala.
Efter förhandlingarna kom en uppgörelse till stånd till dykarnas fördel trots att föreningens ordförande
vid en av de första förhandlingarna blev utsparkad från förhandlingslokalen.
1918 hade man de första förhandlingarna om arbetstid och löner. Timlönen höjdes från 1:25 till 2:50
och åtta timmars arbetsdag infördes.
(Sakinnehållet hämtat ur C-uppsats af Torsten Nilsson Umeå Universitet 1993)
Falugatan 7
Emil och Charlotta talade ofta om
hur bra det skulle vara att ha
dykarfirman i närheten eller till
och med i samma hus som de
bodde i.
Emil fick höra att Stadsplanenämnden hade planer på att
bebygga ”de norra landskapen”
bl.a. väster ut i Röda
Bergsområdet. Här hade man
tidigare planerat en
egnahemsbebyggelse.
Huvudgatan, om man kan kalla
den så, var redan döpt till
Egnahemsgatan. Nu var det inte
längre aktuellt så Egnahemsgatan
döptes om till Falugatan. Dopet
skedde 1913 och fadder var byggnadsnämnden. Falugatan började bebyggas med lägre flerfamiljshus.
Emil blev intresserad och tecknande sig för en tomt i området Här skulle han äntligen kunna få både
familjen och företaget under samma tak. När alla tillstånd var klara började man bygga.
Och så till slut, år1925, var huset färdigt.
8
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Familjen flyttade in i början av året. Äntligen hade Emil och Charlotta allt under ett tak.
Huset bestod av sex lägenheter, verkstadslokaler och ett stort garage.
Själva bodde Emil och Charlotta på nedre bottens solsida. De övriga lägenheterna hyrdes ut.
Firman hade Emil i tre rum - kontor, dräkttillverkning och verkstad - i souterrängen. Längst ner i
källaren fanns en kopparslagare som tillverkade hjälmarna och skor.
Från verkstaden kunde man gå ut till en liten uteplats där det fanns en berså för ”eftermiddagsfikat”
med en liten trädgård runt omkring. Stora fönster vette ut mot gården där lanterniner gav ljus åt
garaget som låg under gården.

Emil hade nu allt på samma plats.
Verksamheten gick bra. Beställningarna på utrustning och dykarjobb flöt in i jämn ström.
Nu var det dags att utveckla företaget och ta in sonen Alfons i företaget.
Året var 1925 och Emil beslöt att registrera
DYKERIFIRMAN EMIL CARLSSON & SON
DYKERI- OCH FABRIKSAKTIEBOLAG

TILLVERKA OCH UTHYRA DYKARAPPARATER OCH KOSTYMER M.M. –
REPARATIONER – DYKNINGSARBETEN

Emil var nu en etablerad företagare och hade både tillverkning och dykeri. Vid den här tiden använde
dykarna en ”helkostym” till vilken hjälmen kopplades. Emil konstruerade nu en ”Halvkostym” d.v.s.
separata byxor och jacka.
”Halvkostymen” blev snabbt mycket populär. Bland annat därför att även om dykaren var rund kring
midjan var det lätt att komma i kläderna, vilket inte var fallet med helkostymen. Dessutom kunde
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luften cirkulera mycket bättre så att temperaturen i dräkten höll konstantare värme även när vattnet var
mycket kallt, t.ex. vid djupa uppdrag.
Per Edvin Fälting, Wasa bärgare, hade en egen teori om varför halvkostymen blev så populär och lär
ha sagt
”Är man lite korpulent är det nästan omöjligt att krypa in i en heldräkt utan då automatiskt blev det så
att när Carlsson & Son tillverkade dräkterna, på Falugatan, de tillverkade både hjälmar och dräkter
och vikter och allting och skor. Då blev det så att gubbarna när de blev lite tjocka var det jävla lätt att
krypa in i separata byxor. Den här stadiga ringen som gick i livet den passade precis på magen så de
kunde stå och spänna ut magen och ha den kvar. Sedan drog de överdelen ovanpå mässingsringen och
så surrade de med lina och sedan blev det ett bälte som man spände hårt omkring men det hade
samma funktion. Det var ju en nödvändighet på den tiden för kroppen med tvådelade dräkter.” (citat)
Emil utförde också arbeten som dykare och var förmodligen bland dom första professionella dykaren i
Sverige.
Men man behövde en basstation vid dykningarna.
Sydostbrotten
Sydostbrotten var ett fyrskepp, byggt 1861-62 Av ek och furu. Den hade ett deplacement på 160 ton
och längden var 22,33 m. Sju man utgjorde besättningen.

Fyrskeppet lades ut i Norra
delen av Bottenhavet där
Norra Kvarken tar vid. Där
ligger det förrädiska
Vernersgrundet.
Där tjänstgjorde hon ända tills
1894 då hon utrangerades och
byggde om till arbetspråm.
Hon tillhörde Stockholms
fördelning ända fram till 1933
då hon till slut närmast kunde
betraktas som vrak.
Hon såldes till Axel Emil
Carlsson för den symboliska
penningen av 25 kronor.
Emil hade räknat ut att, med en del ombyggnad, fyrskeppet skulle bli en alldeles utmärk bas för en
utvidgad verksamhet. Detta stämde och han gick in i bärgningsbranchen.
Från försäkringsbolagen köpte han upp fartyg som förlist och bärgade det som var lönsamt att sälja
som skrot.
Man kan väl säga att under trettiotalet och början av fyrtiotalet var dykerifirmans storhetstid.
Bland uppdragen fanns Svenska Flottan Skånska Cementgjuteriet, Boliden med Rönnskärsverken,
Stora Kopparberg, Vattenfall, Lotsstyrelsen, hamnarbeten för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
hamnstyrelser i Stockholm, Göteborg m.fl. .
Man letade också åt privatpersoner. Allt ifrån förlovningsringar till aktersnurror.
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Man byggde även fundamentet på fyren vid Blockhusudden på Djurgården i Stockholm.
Det skall ha varit den första AGA-fyren som byggdes. Gustaf Dahlén själv satte bara dit själva
fyrljuset, sägs det.
Dottern Olgas man Fritiof, som var musiker, kom in i företaget och arbetade med försäljning och
tillverkning av dräkter. Eftersom Emil och kanske framför allt Alfons ofta låg ute på dykningar kändes
det bra att en nära medarbetare på plats på Falugatan.
Det behövdes extra folk för olika undervattensarbete och därför tog man ofta in andra dykare för olika
uppdrag. Till varje dykning hyrdes också in skötare till pumparna samt annan personal.
Man utförde även järnskärning under vatten. Det vill säga att med svets och rätt blandning på gasen
fördela gods för lättare bärgning eller för svetsning i vattnet. Alfons var den första i Sverige som
började med det.
För allmänhetens beskådande sattes en tank med små fönster upp på nöjesfältet i Stockholm. Tanken
fylldes med vatten och Alfons klev ned i tanken iförd dykardräkt och en skärbrännare.
Alfons bästa ”skötare”, en man med namnet ”Siba”, berättade för folk om sättet att skära järn under
vatten. Då kom en något överlägsen dam fram till honom och sade ”Det vet väl alla att eld inte kan
brinna i vatten”. Siba tittade på damen och viskade till henne, ” Nääe jag skall berätta för damen att det
inte är riktigt vatten i tanken, - det är vichyvatten”.
”Jag kunde väl tro det, sade damen, knyckte på nacken och gick.
Den Mörnerska livräddningsdräkten
Man startade ett samarbete med Hans Georg Mörner som hade konstruerat en livräddnings-dräkt. En
specialfabrik sattes upp i Hornsberg i Stockholm där man tillverkade dräkten
till bland andra Marinen.
Det fanns stora planer att starta upp även i USA - amerikanerna hade visat intresse - och Mörner reste
över med båt för en marknadsorientering. Senare skulle även Alfons resa över. Men andra världskriget
bröt ut och satte punkt för Emil Carlsson & Sons vidare inblandning i projektet. För Mörner gick det
dock bra och han hade under en del år affärer med amerikanska militären.
Momsen-lungan
Beställningar kom in från marinen till dykerifirman på tillverkning av Momsen-lungan. Lungan
användes för att rädda personal från förlista ubåtar. Den konstruerades av Charles ”Swede” Momsen
och användes första gången 1938 för att rädda besättningen från den amerikanska ubåten USS
Squalus. Det var första gången i historien som manskapet räddades levande från en förlist ubåt.
Tillverkningen förlades till garaget i Falugatan. Här skars de olika delarna till, man limmade och
försåg dräkten med utrustning. De stora garagedörrarna gav god ventilation när väderleken tillät.
Träningen för dykare och skötare skedde på gården ovanför garaget. Skötaren stod på gården,
pumpade luft, och tränade signaler från dykaren, som stod nere i backen utanför garaget.
Man var nu i början av andra världskriget och uppmärksamheten på försvar och räddningstjänst
vaknade.
Under kriget var det mest uppdrag från marinen och försvaret. Även från norska ”hemmafronten” kom
uppdrag om tillverkning av en föregångare till grodmansdräkten.
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Med tiden började Emil känna att undervattensarbetena tog hårt på kroppen, och han ville dra ner på
dykningen för egen del och ägna sig åt firman och tillverkningen
Efter krigets slut var det dags för Emil att dra sig tillbaka från verksamheten och
1951 övertog Alfons och Fritiof dykerifirman och tillverkningen.
Vid den här tiden hade Alfons även engagerat sig i en mässa för svenska företag som gick av stapeln i
Kalifornien 1952. Han lämnade dykeriet och nu stod Fritiof Morell som ensam ägare till Emil
Carlsson & Son.
Utvecklingen i samhället fick fart i och med att gränser öppnades och handelsutbytet kom igång.
Internationella företag tog fram nya produkter för dykerinäringen. Ny teknologi effektiviserade
dykeriet som blev alltmer komplicerat. Utrustning för större djup och grodmansutrustningar hade
förtursrätt.
Det var svårt för Emil Carlsson & Son att hänga med i den utvecklingen. Men man var ett
”familjeföretag” och hade sin nisch med att kunna specialskrädda dräkter, handla i utrustning, detaljer
och utföra reparationer. Och man hade gamla goda kunder som var i behov av just dessa tjänster.
Efter kriget försämrades Emils hälsa. Han hade under sina dykningsuppdrag drabbats av dykarsjukan.
Efter det uppstod problem med lungorna och andningen. Han hade också svåra höftproblem. Hälsan
försämrades långsamt och 1954 i september somnade han in i hemmet på Falugatan 7.
Charlotta bodde kvar på Falugatan 7 ännu en tid men flyttade så till ett äldrehem där hon gick bort i
augusti 1963.
Tiden gick och Fritiof fortsatte att driva firman fram till sin bortgång i januari 1976.
Dykerifirman Emil Carlsson & Son såldes på sommaren samma år till Dykerifirman Hajen i
Uddevalla.
Reidun Stenbeck
Sondotter till Emil Carlsson
i augusti 2005
#
Skiss till en plåt att montera på fastigheten Falugatan 7 där Emil Carlssons verkstad låg.

Emil Carlsson
1876 -1954
Halvdräkt modell
Emil Carlsson

Svensk Dykerihistorisk Förening
SDHF

Axel Emil Carlsson startade firma för att tillverka dykarhjälmar och utrustning 1910. Från 1925 var
tillverkningen förlagd till detta hus. Här tillverkades förutom den klassiska ”Carlssonhjälmen” och
den så kallade halvdräkten också ”Mörners räddningdräkt” och ”Momsenlungor” för räddning ur
havererad ubåt. Tillsammans med son och svärson drev Emil Carlsson också ett dykeriföretag, där
gamla fyrskeppet Sydostbrotten tjänstgjorde som arbetsplattform. År 1976 såldes företaget, som
under de senare åren drivits av svärsonen Fritiof.
Axel Emil Carlsson started manufacturing diving helmets and equipment in 1910. From 1925, the
company was located in this house. In addition to helmets and the so-called ”semi suit”, the
”Mörner rescue suit” and the ”Momsen lung” for rescue from disabled submarines were also
manufactured here. Together with his son and son in law, Emil Carlsson also owned a diving
company, using the old lighthouseship Sydostbrotten as a working platform. In 1976 the company,
which was being run at that time by his son in law Fritiof, was sold.
Plåten, som tillhör Svensk dykerihistorisk förening (Swedish historical diving society) och Statens Maritima
Museer, SMM, monterades i samband med SDHF årsmöte 2006.
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SVENSKA DYKAREFÖRENINGEN
Efter femtio år som fackförening för yrkesdykare med egen förhandlingsrätt firade Svenska
dykareföreningen ett jubileum 1967, vid vilket en trevlig skrift gavs ut. Svenska Dykareföreningen,
som hade ett 170-tal medlemmar, upplöstes till mångas sorg i början av 70-talet och medlemmarna
kom efter en omröstning att organiseras som en underavdelning i Byggnadsarbetarförbundet, Sveriges
Yrkesdykares Rikssammanslutning SYR. Bäst info om arbetet inom SYR fås på www.syr.nu
I samband med certifieringskurserna på Utö i mitten av 80-talet bildades Yrkesdykarföreningen, YDF,
en intresseförening som var en gränsöverskridande förening för både anställda och F-skattande dykare
med egna firmor. Efter några aktiva år med seminarier och konferensresor finner man idag inget om
man på Google söker Yrkesdykarföreningen.
De skannade sidorna ur jubileumsskriften återges här för att yngre medlemmar och icke yrkesdykare
skall få en inblick i yrkesdykarens värld som den presenterades på 60-talet. Kanske är texten liten och
svårläst, men detta är en kompromiss mellan läsbarhet och kostnad. Om intresse finns kan vi kanske
senare ge ut en separatupplaga i nytryck.
(Fritt efter intervju av PO Rundkvist, Linköping hösten 2005)
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SDHF höstmöte om Svenska miniubåtar.
Ett 70-tal personer tillbringade lördagskvällen den 15/10 på ovanvåningen i båthall
1 för att lyssna på 8 föredrag och presentationer allt från 50-talets Spiggen 1 till
Malens provturer för bara en vecka sedan.
Sedvanligt mingel före föredragen och i
pausen, då klubbmästaren serverade öl med
tilltugg, kompletterades med ytterligare
några timmars eftersnack på Dyktankhuset.

Ovan ses Håkan Lans i ljus rock och entusiastiska lyssnare vid Håkans
miniubåt Doppingen. I mörkare rock strax bakom syns Per-Anders Träff,
Chalmers, som gjort det möjligt för oss att kunna visa Doppingen på
Dyktankhuset.
I ytterkanterna av bilden ovan Anders Ljung med hustru under pausen.
Ovanför ser vi deras 10 ton och 10 m långa ubåt Malen i sitt rätta element.

Förutom Ljung och Lans innehöll programmet Hans Kalla, Björn Mohlin, Agne Svensson, Sven
Eriksson och Göran Forsén. Som extranummer presenterade Ove Dahlstedt en 8-mm inspelning av
dykningar med Doppingen i Chalmers regi.

Nybildade ubåtsklubben Sjöormen på Dyktankhuset
Den 27 september gästades Dyktankhuset av 20-talet
medlemmar från den nybildade ubåtsklubben
Sjöormen i Stockholm. Målsättningen var att
undersöka förutsättningarna för en mer regelbunden
pubaktivitet. På bilden ses några av deltagarna
samlade runt ordföranden Kurt Lundgren i mörk tröja
och glasögon i mittraden. Under aftonen var det flera
deltagare som vittnade om eget deltagande som
försökspersoner i olika dykeriexperiment i
Dyktankhusets kammare och bassäng.
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Vi tackar våra sponsormedlemmar:

Framtida evenemang:
Julmöte vid Untrans kraftverk 10 – 11/12
Nagamon Andersson är nu klar med arrangemangen för ett SDHF-julmöte med föredrag om tungdykning
vid kraftverk i gamla dagar och modern tid. Platsen blir Untrans Kraftverk någon mil norr om Tierp och
några mil uppströms Älvkarleby i Dalälven. Vi åker helgen den 10 - 11 december. Förutom föredrag
blir det, em kaffe, rundvandring på kraftverket, julbord, filmvisning, vickning och övernattning i
enkelrum med frukost för facila 1145:- inkl moms. Boende i dubbelrum är 50:- billigare och i 4bäddsrum 100:- billigare, allt per person. Den som önskar lunch ankomstdag eller avresedag betalar 100:ytterligare. Den som inte behöver logi betalar 510:- för program och julbord. Det enda man behöver
betala ytterligare är resa och ev starka drycker. Den fiskeintresserade kan lösa 1-dags fiskekort för 50:och hyra spö och fiskelåda för 150:-. Håll uppsikt över vår hemsida för detaljer angående resan. Tidig
anmälan garanterar logiplats. Värdshuset har 14 enkel-, 4 dubbel- och 2 st fyrbäddsrum.
Anmälan görs genom insättning av beloppet till PG 4400251-7, Svensk Dykerihistorisk förening,
senast 23/11. Glöm inte att ange SDHF-VINTERMÖTE på talongen samt ange namn, mat- och
logiönskemål (lunch eller ej, enkel, dubbel eller 4-bäddsrum). Ta gärna kontakt med kamrater för
samåkning i bil. För tåg- och bussresenärer arrangeras hämtning med bil från Tierp eller Gävle
centralstation. Frågor ang. vägbeskrivning och hämtning ställes till Nagamon tel. 070 540 72 30
På www.untra.nu kan Du läsa om konferensgården där vi skall vara.

#
Årsmöte, mars 2006 på västkusten?
Det har framkommit önskemål från boende på Sveriges framsida att inte alla möten avhålls i
Stockholm. Detta önskemål kan uppfyllas, men kräver att några lokalt boende kan ta på sig att,
med stöd från styrelsen, ordna program och logi. Den intresserade kan höra av sig till Per-Anders
Träff som lovat undersöka förutsättningarna för ett årsmöte i Göteborg. Senast i mitten av januari
bör planerna vara klara för att kallelse skall hinna gå ut i tid och för att intresserade skall kunna
planera sitt deltagande. Dröj inte med att kontakta Per-Anders ”Panne” på tel 031-7721175 eller
panne@chalmers.se om Du tror att Du kan hjälpa till. Exakt datum för årsmötet kan anpassas till
lokala önskemål, men skall vara under 1:a kvartalet (Förslag till lämpligt datum för ett årsmöte i
Göteborg är helgen 18 – 19/3).

#
Dykerihistorisk helg i Danmark
Planer finns på en dykerihistorisk helg i Danmark, kanske Köpenhamn finns. Datum och plats är
inte beslutat, men spara pengar och börja planera för den danska dykerihistorien är sevärd och
den danska föreningen mycket aktiv.

