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Dykarledaren försommaren 2008. 
  
Ute har björkarna slagit ut för länge sedan och det är skönt högsommarväder trots att vi bara 
är i början av juni. Det är inte utan att jag önskar att utgivningen av Signallinan skedde 
tidigare på våren, men för att få med information från årsmötet som senarelagts så fick det bli 
såhär. 
 
Mest aktuellt och viktigast kommer först, Unn. Det är nu klart att Försvaret avvecklar 
dykarbåten 1309 Unn. Som ett resultat av våra tidigare ansträngningar beslutade man att 
skänka båten till SMM. Det visar sig nu, när gåvan kommer till SMM, att SMM anser att Unn 
inte är intressant nog för att ingå i samlingarna och man därför har bett Försvaret att återta 
Unn. I egenskap av SDHF ordförande har jag tillskrivit handläggaren i Försvarsmaktens 
Högkvarter och frågat om inte gåvan kan överlämnas direkt till SDHF. Att rädda den sista av 
de båtar som utgjort plattformen för svensk utbildning i tung dykning sedan 2:a världskriget 
ser jag som en viktig uppgift och om SMM nu inte gör detta vill jag vädja till allmänheten på 
samma sätt som jag gjorde när ingen ville ta hand om och bevara Dyktankhuset 1979. 
 
Det är min förhoppning att det inom SDHF skall skapas en grupp som kan åta sig uppgiften 
att se till att Unn inte hamnar som skrot. Det borde finnas flera olika alternativa lösningar, allt 
ifrån en aktiv båt som vi kan dyka från till ett utställningsobjekt på land i anslutning till 
Dyktankhuset. Att kunna visa den båt som på 1960-talet deltog i bärgningen av Vasa så nära 
Vasamuseet som vid Dyktankhuset måste vara ett museipedagogiskt grepp som aldrig skulle 
ha kunnat skapas om inte Dyktankhuset bevarats. Jag känner mig övertygad om att personer, 
som om 30 år eller mer, går om bord på Unn kommer att uppskatta att man räddade henne till 
eftervärlden. För den som stödjer idén att Sjöhistoriska museet skall flytta till Galärvarvet 
måste, som jag ser det, ett bevarande av Unn och placering av Unn vid Dyktankhuset vara ett 
naturligt steg i uppbyggnaden av ett maritimt museiområde där insamlade föremål och båtar 
kan visas tillsammans med större fartyg.  
 
Dykningens dag genomfördes i precis så fint väder som vi hade hoppats på. Hur det blev kan 
ni läsa längre in i tidningen eftersom pressläggningen har flyttats för att vi skall få med det 
senaste från årsmötet. 
 
En skön sommar önskar  
Hans Örnhagen 
 
 
 
 

Glöm inte att betala medlemsavgiften. Meddela adressändring (även 
e-post och telefon) till klubbmästaren på largus@spray.se
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Styrelseberättelse 
Svensk Dykerihistorisk Förening  

år 2007. 
 

 
Styrelsen har under året bestått av:  
Hans Örnhagen, ordförande 
Steven Eriksson, vice ordförande 
Lars Gustafsson, klubbmästare och kassör 
Hans Bohlin, sekreterare 
Nagamon Andersson, ledamot 
Robert Hjälte, ledamot 
Jaan Joandi, suppleant 
Lars Holm, suppleant 
 
Hedersmedlemmar: 
Bertil Jung 1997 
Bo Cassel,  1998   † 2004 
Anders Muren,      1999   † 2001 
Ingvar Elvström,   2000   † 2000 
Bengt Börjesson, 2001 
Claes Lindemark 2005 
Ove Dahlstedt 2006  
 
Aktivitetsredovisning 
Föreningen bestod år 2007 av 217 registrerade 
personliga medlemmar och 25 klubb/ företags- 
medlemmar.  
Under året har vi haft flera öppetdagar och 
specialvisningar inklusive specialarrangemang.  
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till 
Klubbmästarens presentation i samband med årsmötet 
och senare nummer av Signallinan. 
 
Årsmöte avhölls 17/3 i Stockholm. 
  
Ombyggnad av Pannhuset 
Helt färdigt blev det väl inte, men under säsongen 2007 
har utställningen i det renoverade pannhuset kunnat 
visas för allmänheten. För detaljer om pannhuset och 
dess renovering hänvisas till Signallinan. Det som 
fortfarande återstår är stenläggning och höjning av 
marknivån utanför entrén för handikappanpassning samt 
mindre målningsarbeten.  
 
 
Möte med SMM ledning 
Som ny kontaktperson utsågs under året Leif Malmberg 
SMM. Vid möte på Tankhuset 21/3 redogjorde 
representanter för styrelsen för verksamheten och 
samlingarna visades. Problemet att finna frivilliga som 
har möjlighet att ställa upp och hålla Tankhuset öppet 
förblir vårt största bekymmer och SMM har för 
närvarande ingen lösning att erbjuda. 

 
 
Styrelsemöten har hållits 
2/2, 12/6  samt 11/12 
 
 
Specialvisningar och arrangemang för andra 
 
Äventyrsmässan 
Under ledning av Lars Holm flyttades ett flertal tunga 
föremål till Älvsjö för att under Äventyrsmässans tre 
dagar i mars ställas ut för tusentals personer. 
Utställningen kompletterades med föredrag av bland 
andra Lars Gustafsson. 
 
Styrelsemöte i VISIR
Vår hedersledamot Claes Lindemark hade VISIRs 
styrelse som besökare på Dyktankhuset 12 maj. Claes 
Lindemark och Lars Gustafsson höll föredrag. 
 
Dykningens dag 19 maj 
Med en plattform och trappa samt två typer av tung 
dykning lockades flera hundra promenerande att stanna 
upp och titta på. SDHF visade Expedition Röda havet 
för nästan 100 personer. Utanför huset hade PADI och 
SSDF information om dykning och efter dagens 
dykningar åt c:a 50 personer grillat medan vi lyssnade 
på skådespelerskan Pia Johansson som berättade om sin 
fader ”Dykarn”. Efter grillfesten samlades ett tjugotal 
för efterfest på Dyktankhuset. 
 
 
Skärgårdsmässa 25 – 27 maj 
Runt 500 personer följde aktiviteterna i och utanför 
Dyktankhuset som leddes av Steven Eriksson under 
lördag och söndag. Tack vare den från Dykningens dag 
kvarlämnade plattformen blev tungdykningen ett 
verkligt dragplåster. 

 
Dykerihistorisk dag (Skeppsholmsdagen) och 
Kulturhusens dag, 8 – 9 sept 
Enligt tradition genomfördes Skeppsholmsdagen 8-9/9 i 
regn & rusk, vi hade förberett påklädning av tungdykare 
vilket kom på skam. Huset hade ett tjugotal gäster, 
varav en del var turister. Två medlemmar från 
föreningen deltog. 
 
Dykarklubben Samantha 13 sept 
Sportdykare från Stockholm besöker museet och får 
dessutom en föreläsning i dykerimedicin. 
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 Ubåtsklubben Sjöormen 17 sept 
 Medlemmar från kamratföreningen för gamla ”ubåtare” 

lyssnar på presentation av Anders Järn och beskådar 
museet. 

Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar 
och museer. 
Hans Bohlin och Hans Örnhagen föreläste i juli om 
dykerihistoria vid de Dyktekniska samlingarna i 
Byxelkrok.  

 
 
Ny broschyr 

 Den under våren 2006 levererade nya foldern med 
inbetalningskort för medlemsvärvning tog slut under 
hösten 2007 och nytryck skulle bli så kostsamt att vi 
avvaktar sponsor för detta. 

Vår hedersledamot Ove Dahlstedt har medverkat till att 
de Dyktekniska samlingarna i Byxelkrok skall få en 
rekompressionskammare. 

  
Signallinan  

Norge Under 2007 kom Signallinan ut med två nummer. 
Ordföranden har tagit på sig redaktörsskapet tills vi 
hittar någon som kan ta över arbetet. Arbetet som 
behövs för att hitta eller åstadkomma något som är värt 
att publicera är fortfarande vårt stora bekymmer. Med 
fler bidrag i form av texter, tips och bilder i elektronisk 
form från medlemmarna blir det naturligtvis enklare för 
redaktören. 

Hans Örnhagen föreläste om Dykerimedicinsk historia i 
Sverige i samband med Norsk Baromedisinsk Forenings 
julemöte i Bergen 7 november. 
 
Danmark 
Vi har under året fått exemplar av deras medlemstidning 
och Lars Gustafsson och Hans Örnhagen deltog i 
Nordiskt dykerihistoriskt möte i Fredrikshamn 6 – 7 
oktober.  

 
Hemsidan och Nyhetsbrev 

 Hemsidan har uppdaterats ett antal gånger. En ny 
webredaktör, som kan gå in och revidera sidan och 
sedan sköta uppdatering och kalender, behövs.  

Frankrike 
Vi har under året utbytt medlemstidningar. 
  

Maritima Skeppsholmen Italien 
Vi har under året utbytt medlemstidningar. Vi är medlem i organisationen Maritima Skeppsholmen. 

Hans Bohlin har under året skött kontakterna. 
Evenemang i samarbete med Maritima Skeppsholmen 
var under året Skeppsholmsdagen i september. 

 
England 
Vi har under året utbytt medlemstidningar. Lars 
Gustafsson besökte HDS årsmöte och konferens i 
Falmouth 

 
Nya föremål och donationer 
Under året har ”nya” föremål från gamla Marinens 
Dykericentrum tillförts. Det rör sig i huvudsak om 
dräkter och reservdelar till dykapparater  

 
Polen 
Lars Gustafsson och Hans Örnhagen deltog med 
föredrag i ”Retrodiver day” 28 – 30 september och i 
samband med detta besöktes Dykerimuseet i Warszawa. 

 
Böcker till försäljning 
Under året har vi haft en rad böcker som vi kunnat sälja. 
Efterfrågan är dock inte så stor. Detta är förmodligen 
beroende på en obefintlig marknadsföring. 

 
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som under 
året bidragit till att genomföra SDHF olika 
aktiviteter.  

  
 Med tack för förtroendet 
 Styrelsen 
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I nedanstående tabell kan man se att 2007 inte var något dåligt år avseende besökare. 
Nästan 2000 besökare i en verksamhet som inte annonseras är bra. Om vi bara får till 
bemanningen under veckoändarna kan vi säkert dubbla besöksantalet. Under 2005 besöktes 
Dyktankhuset av 2050 personer och år 2006 av 1702 personer. 
 

DATUM 
BESÖKARE 

(Ant) 
GRUPP 

(St) TOTALT AKTIVITET ÖPPET
070119  23 23 KNA DykS, Anestesikliniken 1 
070127  10 10 Kerstin o Claes Lindemark 1 
070317  27 27 Årsmöte SDHF 1 
070320  3 3 Möte Dykningens dag 1 
070321  3 3 Möte Föremåls Enh SMM 1 
070419  9 9 Möte Dykningens dag 1 
070420  4 4 Deep Sea Productions 1 
070512  29 29 VISIR Förbundsmöte 1 
070519  117 117 Dykningens dag 1 
070526  276 276 Skärgårdsmässan 1 
070527  193 193 Skärgårdsmässan 1 
070602 32  32 Öppethållande 1 
070603 16  16 Öppethållande 1 
070609 31  31 Öppethållande 1 
070610 33  33 Öppethållande 1 
070612  2 2 Hydrocosmos 1 
070616 62  62 Öppethållande 1 
070617 41  41 Öppethållande 1 
070623 33  33 Öppethållande 1 
070624 40  40 Öppethållande 1 
070707 63  63 Öppethållande 1 
070708 31  31 Öppethållande 1 
070714 33  33 Öppethållande 1 
070715 20  20 Öppethållande 1 
070721 23  23 Öppethållande 1 
070722 29  29 Öppethållande 1 
070728 26  26 Öppethållande 1 
070729 57  57 Öppethållande 1 
070804 22  22 Öppethållande 1 
070805 76  76 Öppethållande 1 
070812 41  41 Öppethållande 1 
070818 65  65 Öppethållande 1 
070819 130  130 Öppethållande 1 
070825 67  67 Öppethållande 1 
070826 21  21 Öppethållande 1 
070901 95  95 Öppethållande 1 
070902 46  46 Öppethållande 1 
070908 25  25 Öppethållande 1 
070909 21  21 Öppethållande 1 
070910 8  8 Öppethållande 1 
070913  5 5 Samantha DC 1 
070917  16 16 UB Klubben Sjöormen 1 
071112  8 8 Marinläkarmöte 1 
071116  5 5 Fam Martine Carlios 1 
071129  14 14 Interspiro avtackning Imre Botos 1 
TOT 1187 744 1931   45 
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Ekonomisk redovisning för 2007 
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Protokoll fört vid SDHFs årsmöte 2008-05-24 på Oscars i Lysekil 
 
    Föreningens Ordförande Hans Örnhagen hälsade alla välkomna till Lysekil och öppnade mötet. 
 

1. Till ordförande för mötet valdes sittande Hans Örnhagen och såsom sekreterare för mötet 
sittande Hans Bohlin. 

2. Frågan om mötets behöriga utlysande fastslogs av mötet. Övriga ärenden anmäldes av: 
 Stig Insulan, Arne Barkhult och Anders Wästfelt. 
3. Till rösträknare tillika justeringsmän av årsmötets protokoll valdes Magnus Lindström och 

Stig Insulán. 
4. A: Ordföranden redogjorde för  styrelsens verksamhets och förvaltnings berättelse för 2007. 

B: Klubbmästaren Lars Gustafsson redogjorde för ekonomin under 2007. 
5. Revisorernas berättelse för 2007 redovisades. 
6. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007. 
7. Klubbmästaren redovisade budgetförslaget för 2008. 
8. Mötet fastställde inkomst och utgiftstat 2008. 
9. Till vice ordförande på en tid av två år valdes Steven Eriksson. 
10. Till klubbmästare på en tid av två år valdes Lars Gustafsson. 
11. Till ordinarie styrelseledamöter på en tid av ett år valdes Nagamon Andersson och Robert 

Hjälte och till styrelsesuppleanter på samma tid Lars Holm och Magnus Lindström. 
12. Till revisorer för en tid av ett år valdes Åke Johansson och Joakim Löfqvist.  
13. Såsom revisorsuppleant för en tid av ett år valdes Claes Lindemark. 
14. Till valberedning för en tid av ett år valdes Lennart Kattel och Peter Lögdberg sammankallan 

sker genom styrelsens försorg. 
 I samband med val till styrelsen meddelade ordföranden att han nästa år varit 
 ordförande i 30 år i SDHF och inte avser kandidera för ordförandeposten 2009. 
 Detta meddelas nu för att inte valberedningen skall tas på sängen nästa vår. 
15. Inga skriftliga frågor eller motioner har inkommit, varför vi lämnar punkten. 
16. Övriga frågor:  
 - Hans Örnhagen  redogör för sitt och styrelsens arbete med att försöka rädda till 
 eftervärlden den sista av flottans tungdykarbåtar UNN, som är på väg att  mönstras ut. 
 Tanken i nuläget är att den förhoppningsvis kan doneras till SDHF för att bevaras 
 till eftervärlden.  
 - Stig Insulan föreslår att Dennis Österlund såsom grundare av dykarskolan på 
 Skeppsholmen och dyk profil i landet postumt inväljes såsom hedersmedlem, 
 vilket gillades av mötet som röstade för inval.  
 - SI TECH överlämnar en donation till SDHF på 1000:- tillsammans med en 
 mässingsplakett för att på Dyktankhuset hedra minnet av Dennis Österlund. 
 - Arne Barkhult  meddelar om donation av utrustning till föreningen.    
 - Anders Wästfelt meddelar om donation av utrustning till föreningen.  
 - Slutligen frågar ordföranden mötet 2008 om vi kan förlägga årsmötet 2010 till 
 Västkusten i  slutet maj månad, i strid med föreningens stadgar. Mötet gillade 
 förslaget och röstade för. 
17. Ordföranden tackar deltagarna samt avslutar årsmötet. 

 
 Vid Protokollet:   Justeras: 
 
 
 Hans Bohlin    Hans Örnhagen 
 
 
 Magnus Lindström   Stig Insulán 
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Årsmöte 2008 och Dykningens dag. 
 
Stig Insulan, värd för årets årsmöte, hade tillsammans 
med dotter Victoria och personal på SI-Tech ordnat en 
fantastisk bakgrund till årets årsmöte. Redan på fredag 
kväll hälsades vi välkomna med grillparty på Oscars. Här 
framförde värden Välkommen till Bohuslän på munspel. 
Representanter från hela landet hade samlats för att 
övervara evenemanget som samplanerats med 
Dykningens dag. För den historiskt intresserade var nog 
föredragen om vraken utanför Lysekil och besöket på 
Skeppsholmen, där Dennis Österlund 1958 startade en av 
de första skolorna för sportdykning det mest intressanta.  
 

 
Husen skymtar i fjärran på 
Skeppsholmens norra sida, bakom 
gruppen som väntar i Norra 
hamnen. Besöket på Skepps-
holmen låg tidigt på dagen för att 
vi skulle hinna med alla dagens 
aktiviteter, men en liten skara 
hade samlats på kajen för att med 
Jonas Bergenfeldt som skeppare 
och värd åka den styva distans-
minut som krävs för att man skall 
komma till ön.  
 
 
 
 

 
 
Lokalerna disponeras idag av 
dykarklubben Våt 69 från 
Trollhättan. Anders Wästfelt 
konstaterade förnöjt att man 
inte på något sätt gjort våld på 
historien. Byggnaderna var 
varsamt renoverade och Anders 
kunde känna igen sina egna 
snickeriarbeten från sent 50-tal 
och tidigt 60-tal.  
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 På Skeppsholmen monterade Stig Insulan en 
mässingsplåt som för framtida generationer 
av sportdykare och besökare skall berätta när 
sportdykningen började på ön. För att hedra 
minnet av Dennis Österlund röstade sedan 
årsmötet ja till den av Stig Insulan väckta 
motionen att Dennis Österlund postumt 
skulle väljas till hedersledamot i SDHF. I 
samband med detta överlämnades en 
mässingsplåt och en donation till SDHF. 
 

 
 
 
Dykerihistorisk intresserade från 
Danmark och Finland hade 
hörsammat kallelsen och tagit med 
sig egen utrustning. Från Finland 
hade Jukko Moisala och Finn 
Malmgren i bil. Med sig hade de 
både en handpumpad Siebe Gorman 
och den numera ”klassiska” 
trähjälmen som man byggt efter en 
förlaga i Dyktankhuset. Jukko  
bidrog dessutom med föredrag om 
sjöjungfrur och andra havsväsen. 
Från Danmark kom en hel 
delgation, som sedan bemannade en 

dykstation med en 2-bultshjälm enligt Hansens patent med tillhörande 1-cylinder pump. 
Kustbevakningen och deras miljöfartyg 051 bidrog till säker dykning genom att ställa upp 
med reservdykare och kran med korg. Flera fick möjligheten att prova på tungdykning och på 
annan plats kan ni läsa om en erfaren sportdykarinstruktörs upplevelser vid första hjälmdyket. 
Hjälmen han använde var Hans Agerstigs Siebe Gorman från 1800-talet som SDHF får låna 
tillsammans med dräkt för att använda för denna typ av aktiviteter. Tack Hans. 
 
För att visa de flera hundra åskådarna under dagen att dykningen utvecklats en del hade 
årskursen från Räddningstjänstens dykarskola i Göteborg kommit med sin mobila dykstation. 
Dessa grabbar gjorde dessutom en heroisk insats i Sportdykarförbundets vattendragkamp där 
de utan att ha tränat gav de övriga lagen en hård match. 

 
Innan vi satte oss till bords och en 
Italiensk buffé på 
Havsbadsrestaurangen tillsammans 
med  cirka 100 andra gäster, som 
deltog i Dykningens dag, 
genomfördes årsmötet. Redovisning i 
form av styrelsens årsberättelse, 
klubbmästarens/kassörens 
redovisning samt revisionsberättelsen 
finner ni på annan plats i tidningen. 
Under årsmötet valdes Magnus 
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Lindström in som ny styrelsesuppleant i stället för Jaan Joandi som inte har möjlighet att 
fortsätta. Tyvärr var Jaan inte närvarande så avtackningen får ske vid senare tillfälle. 
Medlemmarna informerades också om projektet Unn, som innebär att föreningen skall 
försöka att rädda marinens sista tungdykarbåt till eftervärlden. Läs mer om detta på annan 
plats i tidningen. Tidigare har jag nämnt att Dennis Österlund valdes in som postum 
hedersledamot. 

 
SDHF och Dyktankhuset fick 
dessutom ett antal fina gåvor i 
form av tygmärken från olika 
dykklubbar av Anders 
Wästfelt och av Arne Barkhult 
UV-hus till kameror och en 
dykregulator med klassisk 
Navalmask.  
SDHF fick av besökare från 
Ryssland en bok om dykning 
till 60 meter. För den som kan 
läsa ryska finns det säkert en 
hel del intressant information i 
de inledande kapitlet såvitt vi 
kunde se av bildmaterialet. 
  
 

På söndagen lyssnade vi till föredrag av Anders Wästfelt och njöt av Fotofrossa med Anders 
Salesjö innan deltagare som så önskade kunde besöka SI-Tech i Brastad. 
 
Att årmötesarrangemangen på västkusten varit uppskattade kan avläsas i det att medlemmarna 
vid årsmötet önskade besluta att år med jämna årtal skall SDHF årsmöte hållas i maj och på 
västkusten. Vi tackar än en gång Stig Insulan med dotter Victoria och personalen på SI-Tech 
som  bidragit till ett minnesrikt årsmöte. 
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En egyptiers upplevelse av tungdykning –  
och första dyk i svenska vatten 
 
För fyra månader sedan flyttade jag till Sverige från Sharm el Sheikh i Egypten. Där har jag tillbringat 
mina senaste 12 år med dykning på heltid i kristallklara vatten. 
 

Nu befinner jag mig här, på dykningen dag i Lysekil, på ett 
kustbevakningsfartyg för att prova tungdykningsutrustning från 
1882. ”Wow!” är allt jag kan säga. Utrustningen från 1882 ser 
ut att vara i perfekt skick – dräkten, hjälmen och luftpumpen ser 
ut att vara tillverkade igår. Sanningen är den att det alltid hade 
varit, ända sedan jag började med dykning, en av mina högsta 
drömmar att få prova att dyka med denna typ av utrustning. 
Vilken känsla det skulle få vara att få dyka med denna! Den 
enda tanke som for genom huvudet var ”vill jag verkligen göra 
mitt allra första dyk i Svenska vatten i denna utrustning?” Min 
tveksamhet upplöstes när jag tänkte på att en sådan här chans 
får man inte många gånger i livet och vad hade jag egentligen 
att förlora?! Jag kunde helt enkelt inte motstå att prova. Här 
befinner jag mig nu i Sverige på väg att testa tungdykning och 
blir behandlad som en filmstjärna med folk som klär på mig 
varje liten mutter som utrustningen kräver, andra filmar eller tar 
kort och alla tittar på mig!  

 
Så var all utrustning på plats och jag var redo för dyket. Med 
assistans lyckades jag förflytta mina 20-kilosfötter över däcket 
till plattformen som skulle ta mig ned i vattnet. Vi snackar om 
utrustning som väger 100 kg där skorna väger 10 kg vardera! Nu 
kom då den stund då jag skulle vinschas upp över båträcket och 
ned i vattnet. Allt kändes bra så långt. Långsamt firades jag ned i 
vattnet. Känslan var mer eller mindre densamma som med en 
normal torrträkt och det kändes lätt att andas. Vem det nu var 
som pumpade luft åt mig så gjorde de ett bra jobb. Till min 
förvåning stängde dräkten helt ute vattnet och ylleoverallen jag 
hade under dräkten höll mig varm. Mitt enda problem var mina 
händer. Eftersom jag inte hade några handskar domnade mina 

händer bort av det kalla 
svenska vattnet… 
Eftersom sikten var 
maximalt två meter såg 
jag inget annat än… 
vatten. Trots det, njöt 
jag av känslan att vara 
inuti detta historieverk och kunna andas som om jag vore på 
land. Efter en stund, jag vet inte hur lång eftersom jag i 
njutningens ögonblick förlorat uppfattningen om tid, lyftes jag 
upp ur vattnet. Filmstjärnan var tillbaka ombord! Med 
förnämlig assistans togs utrustningen av mig och jag blev 
intervjuad om mina tankar och upplevelser av dyket. Detta var 
en extraordinär upplevelse och efter mer än 6000 dyk i blodet 
kan jag först nu kalla mig själv en erfaren dykare! 
 
Ahmed Aladin 
Översättning av Elisabeth Dawidson
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Dykarbåten 1308 Unn 

 
 
Under 2:a världskriget byggde marinen 4 stycken båtar avsedda för tungt dykeri. Båtarna har 
undan för undan fallit för åldersstrecket. När näst sista båten 1309 skrotades i juni 1998 
lovade man att systerbåten 1308 Unn skulle sparas undan för museal verksamhet. Försvaret 
har nu skänkt Unn till Statens maritima Museer som tyvärr förklarat att man inte har möjlighet 
att ta hand om båten. I detta läge har man tillskrivit försvaret och bett att gåvan skall gå 
tillbaka. Detta har resulterat i att SDHF 2008-05-16 tillskrivit Försvarsmakten och ber att få 
överta Unn. Det är nu vår förhoppning att en grupp skall skapas för att ta hand om Unn. 
Idealet vore om Unn kunde hållas sjövärdig och användas för dykeri. Detta kräver en relativt 
stor insats från den ansvarige/ansvariga. Näst bäst är om Unn kan läggas upp i närheten till 
Dyktankhuset där hon hör hemma och kan visas för allmänheten.  
 
Personer med intresse för Unn och som kan tänka sig att hjälpa till kan anmäla sig till 
styrelsen. Möjligheterna att bevara Unn hänger nu på SDHF och dess medlemmar. Alla 
förslag som kan bidraga till att Unn bevaras välkomnas. 
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Dykmuseet i Byxelkrok  
 
Under 2007 bytte det 
Dykeritekniska museet i Byxelkrok 
lokal och i samband med detta 
tillfördes samlingarna ett flertal nya 
objekt. Idag är ett museibesök en 
intresant aktivitet för de många 
besökarna som kommer både land 
och sjövägen även om sjöväga 
besökare har en fördel med tanke på 
museets läge alldeles vid hamnen. 
Under 2008 har museet fått en 
rekompressionskammare som 
kommer att utgöra ett spännande 
blickfång. Den gamla kammaren 
stod tidigare på Torpedverkstaden i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motala och ingick där i den säkerhetsorganisation som behövdes för de dykare som 
tjänstgjorde i samband med torpedprover. Kontakt och förmedling av kammaren har skett 
genom vår hedersledamot Ove Dahlstedt i Norrköping. 
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Nya böcker om dykhistoria 
 
 
 
Ny bok om dykning i Ryssland 
från 1829 till 1940 av Dr. Pavel 
Borovikov har utkommit. 
Boken som är tvåspråkig 
ryska/engelska innehåller foton 
på 152 sidor i formatet 25 x 27 
cm. Boken kan beställas för € 
100 + porto (c:a € 20) hos 
Davids Import, Tuinstraat 3, 
1691EN Hauwert, 
Nederländerna. E-postadress 
finns på bilden till höger. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bilden till vänster illustrerar en ny 
fransk bok om Daniel Boudots samling 
av äldre dykeriutrustning, hjälmar, 
pumpar, knivar och annan utrustning. 
Boken i liggande A4 har hårda pärmar 
och 100 sidor med 350 färgfotografier. 
Man har tryckt 300 numrerade 
exemplar som kostar € 200 + porto och 
kan beställas hos  paszula@mageos.com 
Läs mer på http://www.collection-
boudot.com/
 
 
 

# 
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Klockan på Armémuseum 
 
Under vårvintern deltog vår kopia av en 
Treilebenklocka i en utställning på 
Armémuseum. Utställningen var en del i 
aktiviteten ”Sveriges senaste krig”. 
 

 
Catrine Abrahamson och Steve Svedelid 
arrangerade klocka och tillbehör till en intresse-
väckande centralpunkt i ett av valven på 
museets bottenplan. Klockans deltagande i TV-
serien Vrakletarna som visades i början på året 
hjälpte till att skapa ett intresse kring tidigt 
dykeri i Sverige.  
 

 
 
Montaget som gjordes på Armémuseum 
fick vi behålla som tack för lånet och nu 
står klockan i bottenplanet på Dyktank-
huset tillsammans med R1 som är 
tillbaka efter ett år på Sjöhistoriska 
museets Tintinutställning. Om Du inte 
varit på Dyktankhuset på ett tag finns all 
anledning att göra ett besök under 
sommaren. Vi har ett flertal nya föremål 
och samlingarna är kompletterade med en 
rad återandningsapparater, kameror och 
instrument. 
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Fotodokumentation från ”Lundakammaren” 1959 
 
 På bilden stänger/öppnar Arne Frank 
och en ung Claes Lundgren den vid 
institutionen tillverkade kammaren 
med yttre lucka. Den yttre luckan var 
motiverad av kammarens små 
dimensioner, men gav också en 
indikation när trycket närmade sig 
max eftersom dörren då inte höll tätt 
utan läckte. 
 
Claes Lundgren var 1959 amanuens 
vid Fysiologiska Institutionen i Lund. 
Han disputerade 1967 och kom sedan 
att leda institutionens Flyg och 

Navalfysiologiska Laboratorium som professor 
fram till 1977 då Claes Lundgren flyttade till State 
University of New York at Buffalo och Hans 
Örnhagen fortsatte verksamheten vid laboratoriet. 
 
Till vänster ser vi Bengt Parmak som justerar en 
dykapparat inför tester i kammaren. 
 
I bilden nedan ses Gunnar Olsson från Malmö och 
Claes Lundgren i vit rock. Gunnar Olsson 
överlämnade bilderna vid besök på Dyktankhuset i 
samband med SSDF 50-årsjubileum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kammaren blev omodern i och med att man 
1964 fick en kammare med sluss. Kammaren 
fortsatte att användas för enstaka försök på 
mindre djur. I samband med att laboratoriet 
lades ner 1981 hamnade den som gasförråd hos 
Hans Lundberg, en entreprenör och uppfinnare 
inom dykbranschen. Kammaren kom sedan till 
Dyktankhuset på 90-talet och skall efter 
renovering ingå i samlingarna. 
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Norra Dykeri Compagniet 
Hej där uppe i Stockholm! Fick via en fd kollega en 
fråga om denna skylt som någon privatperson har i 
sin ägo. Kan någon av er ge ett svar som bringar 
klarhet i denna intressanta skylts historia?  ”…jag 
att jag funderade på om 
Bergningscommissarie Smerling hade 
någon typ att tjänstebricka, 
uniformsmössa eller någon typ av 
fullmaktsbrev utställt av Kongl. Maj:t. 
Någonting sådant måste han naturligtvis 
ha haft för att ha makt att inmäta 
havererade fartyg. 

Men brickan på bilden, och att döma av 
texten på den, torde kanske vara någon 
sorts märke som man spikade fast på 
vrakgodset för att klart deklatera att 
man tagit vraket i besittning. Men det 
är bara min gissning förståss.” 

Med bästa hälsningar och på återseende i Lysekil, 

Bert 

# 
Har någon en gammal Mistralregulator? 

Walter Almquist har kontaktat oss med undran om det finns någon som skulle vilja sälja en 
gammal La Spirotechnique Mistral 2-slangsregulator att ha på väggen därhemma som minne 
av den första regulatorn han använt i samband med dykning. Kontakta walther@bredband.net

# 
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Framtida evenemang: 
 
 
 

# 
Skeppsholmsdagen 14/9 

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 kan ordnas kanske vi även kan dyka tungt. Kontakta Hans Bohlin om Du kan 
hjälpa till med dessa förberedelser och/eller aktiviteterna 14:e september. 

 
# 

Höstmöte 4/10 på Dyktankhuset 
Temat är ännu inte bestämt, men att det kommer att handla om dykning eller ubåtar är klart. 

Reservera dagen.  

# 
Årsmöte 2009 i Stockholm 

Med största sannolikhet i samband med Dykningens dag 16/5. Mer info i nästa nummer. 
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