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Dykarledaren senhösten 2006
Mörkret lägger sig över Sverige efter en fantastiskt fin sommar och höst. Jag hoppas alla har
fått eventuella båtar under presenning och andra höstbestyr avklarade innan snön kommer i
större mängd. Min förhoppning att den nya entrén skulle vara klar till sommaren grusades
rejält. Nu står hoppet till att vi skall kunna få markarbetena klara innan snön kommer. Arbetet
med att få i ordning inne i huset efter att vi nu gjort oss av med containern pågår för fullt. Vi
har alldeles för små förvaringsutrymmen och kommer att få behov av lokaler för förvaring av
större och tyngre föremål. Om någon har tillgång till lokal, med stor dörr mot markplanet,
som vi kan disponera vore jag tacksam för förslag.
Årsmötet är beslutat till 17:e mars. Jag vill påminna om att eventuella motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast 14:e februari. I samband med årsmötet planerar vi att inviga vår nya
entré och visningsrummet som vi nu håller på att inreda.
I samband med besök av Robert Olsson nye chefen på Statens Maritima Museer
undertecknades ett nytt samarbetsavtal. Tillsammans med Robert Olsson, Hans-Lennart
Ohlsson och Maths Rigelius, samtliga från SMM diskuterade styrelsen planer för framtiden
och verksamheten i Dyktankhuset. Se bilder och läs ytterligare inne i tidningen. Vårt största
bekymmer just nu är hur vi skall kunna mobilisera tillräckligt med frivilliga för att hålla öppet
under veckosluten den kommande sommaren. Jag hoppas att ni alla som har möjlighet sätter
av åtminstone en veckoände för att hålla öppet. Det är bara 13 veckoslut under juni tom
augusti Om vi skall vara två personer för att hålla öppet en veckoända behövs 26 personer dvs
c:a 10 % av medlemmarna för att klara ut detta. Det nya samarbetsavtalet ger oss större
möjligheter att använda eventuella biljettintäkter för att kompensera de som håller öppet.
Årsmötet blir den naturliga platsen att diskutera dessa former för kompensation.
Var snälla och ägna lite tid åt den medlemsenkät som finns i mitten av tidningen. Vi får då
underlag för en konstruktiv debatt vid årsmötet. Tack på förhand.
På omslaget syns ett foto av vad vi tror är en modifierad Fahnehjelmhjälm. Vårt arbete med
forskning kring denne föregångsman fortsätter och Hans Bohlin har hittat ytterligare info i
gamla tidningar. Se artikel inne i tidningen. För att hedra Fahnehjelm planerar vi att ta fram
en ”pin” eller medlemsnål där denna hjälm finns avbildad. I juli 2007 infaller Fahnehjelms
200-årsdag och vi avser att uppmärksamma detta genom en montering av kopparplåt vid hans
grav. Den senaste plåten monterades vid platsen för Emil Carlssons verkstad. Vi hade vädret
på vår sida och efter plåtmontering hölls Höstmöte på Dyktankhuset. Se artikel inne i
tidningen.
Dansk Dykkehistorisk Selskab firar 10-årsjubileum i år och passar på att ge ut ett
minnesnummer. Det är en fantastisk dokumentation av danskt dykeri. Intresserade kan på
Dyktankhuset läsa och titta på de fina bilderna i boken. SDHF gratulerar till de 10 åren.
På tal om bok så är upplagan av Dyktankhuset på Galärvarvet slut och vi planerar en ny
utgåva. Om någon har idéer eller förslag som kan underlätta eller sänka kostnaderna för detta
projekt hoppas jag ni hör av er. Även förslag på hur vi skulle kunna åstadkomma en engelsk
version är välkomna.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR till alla
Hans Örnhagen
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Höstmöte 2006
I uppehåll men typiskt höstväder,
monterades den försenade Carlssonplåten
på Falugatan 7, den fastighet där Emil
Carlsson hade verkstad och bostad för
familjen. Arrangemangen på plats
ordnades av Lars Holm som bjöd på
Champagne och tilltugg. En skara på c:a
20 personer hade samlats och släktingar
till Emil Carlsson berättade spontana
vittnesmål om livet på Falugatan 7.

Artur Hultling (nedan) berättar om hur det kunde
vara att uppvakta en av husets döttrar och komma
hem sent om aftonen.

Förbipasserande undrade nyfiket vad som
pågick, medan i fastigheten boende tyvärr
höll sig på avstånd. Suzanne Lundgren
(ovan), dotterdotter talar medan plåten
monteras av Lars Holm och Hans Örnhagen.

Claes Hultling, dotterdotter son till Emil Carlsson,
och medlem i Statens Maritima Museers styrelse,
talar.

Efter skyltuppsättningen drog sig alla till
Dyktankhuset för att njuta av Reidun
Stenbecks föredrag. Gamla familjebilder
växlades med filmklipp om Mörnerska
räddningsdräkten till en informativ exposé
över Emil Carlssons arbete.
2
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Mats Wigforss, sonson till Emil Carlsson,
ansvarade för pc och bildvisning tillsammans
med dottern Anna.

Efter föredraget avnjöts en buffé arrangerad
av Lars Holm med hustru Ann Marie.

Många gjorde fina fynd bland lotterivinsterna.

Vad äter man till kaffet om inte
Emil Carlssontårta?
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Plakett och donation till minne av Uno Jakobsson

I samband med höstmötet överlämnade Stig
Insulan (till höger i bild) och företaget SI
Tech, en donation på 1000 kronor till minne
av grundare av Göteborgs Dykeriteknik Uno
Jakobsson. Plaketten fick en provisorisk
plats i närheten av montern med Stigs
prototyper till dräktventiler och en tidig
Divexregulator. Förslaget från Stig, att andra
företag eller privatpersoner följer upp med
liknande donationer, stöds av föreningen,
som avser införskaffa en planka av ädelträ
att montera plaketterna på.
Uno Jakobsson, som gick bort i början av
sommaren hade planerat att närvara vid
årsmötet i Göteborg men hälsan lade hinder i
vägen för detta.

Det är vår förhoppning att i ett senare nummer
kunna presentera Uno Jakobsson och hans
pionjärarbete inom läggning av UV-rörledning
och arbete med heloixmättnad vid
anläggningsarbete. I väntan på denna artikel
bjuder vi på några bilder från Unos fartyg Deep
Diver och dess mättnadsdyksystem tagna på 70talet. På bilden inifrån kammaren ses en ung Jan
Jakobsson, Unos son och företagets nuvarande vd.
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Chefen för Statens Maritima Museer på besök

I samband med diskussioner om nytt samarbetsavtal mellan SDHF och Statens Maritima
Museer besöktes Dyktankhuset och SDHF av Robert Olsson, nye chefen på SMM ( Närmast
kameran i bilden ovan). Med på besöket var också säkerhetsansvarig Maths Rigelius och
Hans-Lennart Ohlsson ansvarig för samlingsavdelingen (Längst till höger i bilden ovan).
Övriga i bild är styrelsemedlemmarna Nagamon Andersson, Jaan Joandi och Steven Eriksson,
bortifrån på bordets vänstra sida, och Hans Bohlin, Bert Westenberg, Lars Gustafsson och
Lars Holm på bordets högra sida. Efter rundvandring och måltid vidtog presentation av SDHF
framtidsplaner och diskussioner om verksamhetens framtida utformning.
Ett nytt samarbetsavtal
undertecknades och framtiden ser
ljus ut. Det som idag förefaller vara
största problemet är samtidigt en av
våra största fördelar nämligen läget
på Djurgården. Vår expansion
genom insamling av dykerihistoriskt intressanta större föremål
försvåras av det känsliga läget,
samtidigt som vi ligger i anslutning
till ett av Stockholms största
promenadstråk, med allt vad det
innebär avseende tillgänglighet för
besökare.
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Arne Zetterström genom Carl Axel Strömers ögon. Del 2
Vi fortsätter här serien av scannade dokument som vi fick från Arne Zetterstrröms gode vän
och medarbetare i firman ZetterStrömer, strax innan Carl Axel Strömer gick bort. Gå gärna
tillbaka till Signallinan nr 17 om ni inte känner historien.
Värmaren som beskrivs här finns att beskåda
i Zetterströmmontern på Dyktankhuset.
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Arne Zetterström genom Carl Axel Strömers ögon. Del 3
Arne Zetterströms gode vän Carl Axel Strömer var en entusiastisk stödjare av SDHF och
Dyktankhuset. För att ge medlemmarna en möjlighet att ta del av korrespondensen mellan
honom och Arne ägnade han många av sina sista dagar på sjukhemmet för att skriva rent
gamla handskrivna och svårtydda brev. Breven har funnits på Dyktankhuset men
tillgängligheten är inte så god för dokument i en pärm. Breven är därför scannade så att
medlemmarna lättare skall kunna njuta några av Arnes spännande brev till sin vän Carl Axel
Strömer.
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#
Bästa lyckönskningar till Dykkehistorisk Selskab 10 år,
1996 – 2006

Dansk Dykkehistorisk Selskab
fyller 10 år och firar detta med att
bland annat ge ut ett jubileumsnummer av Dykkehistorisk
Tidskrift. Det är en imponerande
tidskrift med flera flotta färgbilder
av och initierade bilder om tung
och lätt dykeriutrustning.
Vi vill också passa på att gratrulera
till utmärkelsen ”The Nautiek
Trophy” som tilldelats
Dykkehistorisk Selskab 2006 för
utställningen under fregattmuseet i
Ebeltoft. Trofén, som är ett vandringspris, kommer närmast från
The Royal Navy Submarine
Museum, Gosport, England.
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Tävling
Vem är dykaren på bilden?
Sänd Ditt svar tillsammans med Ditt eget namn
och adress till Svensk Dykerihistorisk Förening
c/o Hans Örnhagen, Havrestigen 15, 137 55
Tungelsta. Det vore inte helt fel om ni sänder
era svar på vykort som illustrerar dykning av
olika slag som på exemplet nedan. De insända
vykorten är tänkta att vara de första i en
framtida samling på Dyktankhuset.
Dykaren, fotografen, medlemmar i dykarens
familj samt styrelsemedlemmar i SDHF får ej
deltaga i tävlingen. Alla får dock gärna sända
eller lämna in nya eller gamla vykort på dykare.
Rätt svar och vinnaren presenteras på årsmötet
17:e mars 2007

Gamla vykort med dykare
Detta vykort är utgivet av Poseidon Industrier på
70-talet. Texten på baksidan lyder: ”Poseidon
Systems – Worldwide. Det kompletta
dyksystemet med Unisuit och Cyklon 300 för
Säkerhet, Kvalitet och Komfort.”
Detta kort utgör första kortet i en framtida
samling av vykort med dykare som kommer att
finnas i Dyktankhuset. Gå igenom era gamla
lådor hemma. Håll ögonen öppna när ni är ute
och reser. Leta igenom lådor med kort hos
antikhandlare och på loppmarknader.
Upphittade kort lämnas eller postas, tillsammans
med en kort beskrivning var kortet hittats, till
Signallinan SDHF, c/o Hans Örnhagen,
Havrestigen 15, 13755 Tungelsta.
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Dyktankhuset 13 februari 1979
Ove Jonsson har skickat några fotografier från de sista dagarna marinen disponerade
Dyktankhuset.

Dyktankhuset i
vinterskrud 13
februari 1979.

Vid entrén står ett par kartonger som
kanske skall med till MDC på Berga när
den sista transporten går.

En ensam pall där kammarskötaren
tidigare skötte kompression och
dekompression. Dykarledarens pulpet
gapar tom efter att kommunikationsutrustning, bandspelare och övervakningsinstrument tagits bort. Mycket av detta har
vi hittat och kunnat återställa.
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Man ser att nästan allt
är bortskruvat och
tillvarataget frånsett
kompressorn. Om
någon känner igen
kompressorn och har
information om vart
den tog vägen och var
den kan finnas idag så
var snälla och hör av
er. Vi är intresserade
av att få eller köpa
tillbaka den för att
återställa huset i så
ursprungligt skick
som möjligt.

Jonny Magnusson med häcksax övervakar så att inget av det som lämnas skall kunna
användas och komma ut på marknaden. Är det Sven P som ringer sista samtalet och meddelar
att man nu flyttat för gott till nya anläggningen Marinens Dykericentral MDC vid
Horsfjärden? Senare döptes MDC om till marinens dykericentrum eftersom man inte tyckte
”central” klingade rätt. MDC blev, i slutet av 90-talet, DNC, Försvarets Dykeri och
Navalmedicinska Centrum, vilket enligt nytaget beslut skall flytta till Karlskrona.
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Denna kopia ur Åbo tidningar från 30
oktober 1839 har hittats av vår
Fahnehjelmexpert Hans Bohlin , Uppsala.
Hans håller på med efterforskningar som
kommer att presenteras senare här i
Signallinan. Hans Bohlin planerar nu
utformningen av nästa minnesplåt som, om
allt fungerar som det är tänkt, kommer att
monteras vid Fahnehjelms grav på 200årsdagen av hans födelse 28:e juli, 2007
(Se också Hans Bohlins artikel i
Signallinan nr 14)

#
Dare Smith världens första kvinnliga tungdykare?
På detta foto från SMM ser vi ”Dare” Smith, som enligt bifogad text är världens första
kvinnliga djuphavsdykare och som senare inrättar ett räddningssällskap. Hon hade lärt sig
tungdykning för att lättare kunna genomföra sin djuphavsforskning. Bildrubriken från New
York Times 1933 lyder ”Världens första kvinnliga djuphavsdykare startklar”.

Stämmer texten? Fanns det inte någon kvinna som arbetat som tungdykare före 1933? Om
någon har information om kvinnor som arbetat som dykare, både före och efter 1933, så hör
av er till redaktionen.
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Expedition Röda havet visades på Filminstitutet
Det restaurerade exemplaret av den
svenska filmen Expedition Röda
havet från 1950-talet visades för en
utvald publik cineaster, sportdykare
och dykerihistoriskt intresserade.
Totalt cirka 200 personer hade
samlats. Både före och efter filmen
var det sedvanligt mingel som på
premiärer, även om filmen redan haft
smygpremiär i Göteborg i samband
med sommarens filmfestival.
Till höger Bisse Örnhagen, Lars
Gustafsson, Lisbeth Barkholt, Mats
Feldt och Linda Sengoltz i foajén
före filmen.

Ralf Ansjön samt Josefin och Åke Johansson.

Bo Erik Ahlgren tillsammans
med Linda och Håkan Sengoltz

Efter filmen finner vi från höger, Åke
Larsson, Lars Gustafsson och Åke
Johansson samtala med Erik
Börjesson (längst till vä), son till
Bengt Börjesson. Pappa Bengt var
ansvarig för film och foto under och
över ytan vid inspelningen av
expedition Röda Havet.
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Dokumentärfilm om dykeri till filmarkivet i Grängesberg
Denna biobiljett innebar kontakt med folk i
filmbranschen, vilket ledde till att den film som
skänkts till SDHF av Bengt Börjesson nu deponerats
på Statens Filmarkiv i Grängesberg. Filmarkivet är
en institution där gammal film spelas över till
moderna medier, för närvarande DVD och även i viss
mån VHS. Tjänsten är öppen för både privata och
institutioner, men tanken är väl att framför allt film
av allmänt intresse skall bevaras.

På bilden ovan signeras kontrakt om deposition
hos Helena Modin och på bordet ses några av alla
de filmer som deponerats. Efter en kort granskning
på Olle Johnssons klippbord utvaldes några filmer
för prioriterad överföring till DVD. Om filmmaterialet sedan editeras, kanske vi kan åstadkomma en
DVD med intressant material för försäljning. Innan
vi når så långt kommer mycket arbete att krävas.
Frivillig kan anmäla sig till styrelsen.

#

Vi välkomnar vår nya sponsormedlem Ingenjörsfirma Curt Nyberg AB
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Vi tackar våra sponsormedlemmar:

Framtida evenemang:
Årsmöte 2007, 17:e mars
Motioner och andra ärenden för årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14:e februari.
Kvällsprogram är inte klart men vi kommer att vara på Dyktankhuset. Håll uppsikt på hemsidan
www.sdhf.se där information kommer att finnas. Om allt går enligt planerna kommer vi att
inviga nya entrén och utställningsrummet.

#
Dykningens dag 19:e maj
I samarbete med tidningen DYK, SSDF och andra sportdykorganisationer genomförs
Dykningens dag i hela Sverige. Det är planerat för dykning vid kajen utanför Dyktankhuset.

#
Skärgårdsmässa 25 – 27:e maj
Sedvanligt program enligt Steven Eriksson. Kontakta Steven om Du har möjlighet att hjälpa till.

#
A.L. Fahnehjelms 200-årsdag 28 juli
Den 27:e juli 2007 infaller 200-årsdagen av Anton Ludvig Fahnehjelms födelse. SDHF planerar
att uppmärksamma detta genom att montera en minnesplåt vid hans grav i Stockholm. För
detaljer se hemsidan eller kommande nummer av Signallinan.

#
Skeppsholmsdagen 9:e september
Traditionsenligt avser vi att under Skeppsholmsdagen hålla Dyktankhuset öppet med aktiviteter
utanför typ på och avklädning av tungdykare. Om planerad plattform (brygga med stege) vid
kajskoningen är klar kanske vi även kan dyka tungt. Kontakta Hans Bohlin eller Nagamon
Andersson om Du kan hjälpa till med dessa förberedelser och aktiviteterna 9:e september.

#
Höstmöte 13:e oktober
Planeras till 13:e oktober. Plats och program kan utformas enligt inkommande förslag. Fundera
på detta tillsammans med några andra. Vi kanske skall åka till någon dykerihistoriskt intressant
plats. Frågan kommer att diskuteras på årsmötet.

