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Dykarledaren sommaren 2009.
Såhär veckan före midsommar har man stora förväntningar på sommaren. Man drömmer om
sol och varmt vackert väder. Idag verkar allt detta fjärran. Det är jämngrått och trist när jag nu
tittar ut från disken på Dyktankhuset. De få som promenerar förbi hukar under paraplyer och
provisoriska regnskydd. Antalet besökare är få och skall det bli som idag även i fortsättningen
så lönar det sig inte att hålla öppet, men jag vet att det brukar vara bättre och skulle kunna vara
riktigt många besökare om vi kunde få till en plan för öppethållandet och sedan annonsera i
pressen. Det gamla problemet kvarstår. Inte en enda har anmält sig för öppethållande
under sommaren. När ni läser detta är det flera helger kvar av sommaren så hör av er så
för jag in er på listan.
Ni har redan märkt det. Tidningen är tunnare än normalt. Det beror på att när jag nu sitter och
skriver detta så har jag inget material att fylla tidningen med. Det ser därför ut att bli sista
numret om föreningen inte kan mobilisera, antingen en redaktör som är villig och har tid att
producera allt material själv, eller att medlemmarna sänder in material som kan läggas in i
tidningen. Det kan tyckas uppgivet och mörkt, men det är ett faktum, det finns inte tillräckligt
med stöd från medlemmarna för att hålla igång tidningen. Det hade varit kul om det sista
numret man håller på med kunde ha varit ett extra tjockt och innehållsrikt och in-postlådan
varit full av material att lämna över till nästa redaktör.
Helt hopplöst är det inte, även om min något mollstämda ledarsida tycks peka åt det hållet. Vi
har nyligen genomfört två helger med tungdykning för intresserade. Det är alltid lika roligt att
få vara med och förverkliga någons dröm. Och det är många som drömmer om att någon gång
få prova på dykning med hjälm. I år har två kvinnor varit med i raden av ”hjälmdykare för en
dag”. Pia Johansson ”Dykarns dotter”, skådespelare på Stockholms stadsteater och välkänd
bland föreningens medlemmas sedan kåseriet om fadern, yrkesdykaren Lennart Johansson.
Pias dykning filmades av SVT för ett program i serien Vem tror du att du är? som kommer att
visas på TV1 i höst. Den andra tungdykande kvinnan var Elly Pettersson, sportdykarinstruktör
och aktiv inom Svenska sportdykarförbundet sedan många år. I artiklar inne i tidningen finner
ni bilder på de båda.
En annan positiv sida av verksamheten är att vi löpande får in äldre prylar och en del bilder
från svunna dar. Ett stort tack till alla som bidrager till verksamheten. Förhoppningsvis får vi
också lite förklarande text så att bilderna kan användas i kommande nummer av Signallinan om
det nu blir några. Det beror på er.

En skön sommar önskar
Hans Örnhagen
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Dykningens dag på Dyktankhuset
Text och foto: Hans Örnhagen
Strålande sol och lagom vind från rätt håll.
Kan det bli bättre? Att vi dessutom hade
celebert besök av Dykarns dotter, Pia
Johansson från Stockholms stadsteater och
en f.d. världsmästare i UV-orientering
Sven Olof Olander med son Pontus f.d.
världsmästare i marin 5-kamp och
europamästare i UVorientering förgyllde
dagen ytterligare. Det är inte omöjligt att
det doldes andra kändisar i den flera
hundra personer stora skara som strövade
förbi på kajen under dagen.

Pia Johannson, ”Dykarns dotter” med traditionellt tungdykarylle i famnen i väntan på sin premiärdykning med en
över hundra år gammal hjälm. I bakgrunden väntar dykarledaren Lars Gustafsson ombord på bogserbåten Öring.

En nöjd Pia Johansson efter väl förättad dykning med tung utrustning. SDHF ordförande Lars Gustafsson och
klubbmästaren Åke Johansson assisterar allt medan SVT filmar.
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Dykarskötaren Magnus Lindström håller kontakt med Pia medan Steven Eriksson, SDHF vice ordförande, för
stunden agerar pumpskötare. Den vackra pumpen från Siebe Gorman skyms tyvärr delvis av SVT mikrofon)

Största attraktionen var naturligtvis tungdykningen, som genomfördes från Peter Lögdbergs
bogserbåt Öring, för dagen förtöjd i mynningen till Galärdockan. Kan man tänka sig en bättre
dykplats om man vill dyka med publik? Dagens första dykare, frånsett provdyket, som
genomfördes av Steven Eriksson, vise ordförande i Svensk dykerihistorisk förening, var
skådespelaren Pia Johansson, vars far Lennart Johansson var tungdykare. Pia, som är medlem i
DK Samantha och utbildad sportdykare, har sedan lång tid närt en dröm att få prova på den typ
av dykning som pappan berättade om. Pia skötte sig med bravur och inte ens de tunga
dykarskorna innebar något problem på lejden. Träning från teater och dans ger starka ben. Det
faktum att SVT hade ett filmteam på plats för att filma Pia inför ett program till hösten gjorde
ju inte att färre personer stannade för att titta. Efter Pias dykning ledde dykarskötaren Magnus
Lindström och dykarledaren Lars Gustafsson ytterligare en handfull entusiaster igenom hela
proceduren med på- och avklädning samt dykning i allt grumligare vatten. Åskådare och
förbipasserande lejdes in för att veva pumpen.

Tyvärr blev det ingen vattendragkamp på grund av få anmälda lag, men det var många som
intresserat följde Sven Olof Olanders simövningar med olika fenor och olika simteknik. Det
gick ett sus av förvåning och beundran genom publiken när de såg Sven Olof dra iväg med
delfinkick i hög fart på någon meters djup.
I tält utanför Dyktankshuset huserade Svenska sportdykarförbundet och föreningen P2 Svenskt
Vrakskydd. Här kunde intresserade få information, en pratstund och en kopp kaffe.
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På kajen efter genomförd demonstration ser vi, från vänster i förgrunden, Sven Olof Olander, Per Westermark,
Johan Carlsson samt Pontus Olander med Theo. I händerna ser vi olika typer av fenor och en elektrisk kraftmätare
som används för att mäta den kraft en fensimmare kan utveckla.

Inne i Dyktankhuset förevisade Johan Carlsson olika typer av återandningsapparater så kallade
rebreathers. Svensk dykerihistorisk förening har idag ett 20-tal olika typer av apparater, både
gamla och nya, som entusiaster gärna kommer och studerar för att få en bättre förståelse för hur
tekniken utvecklats genom åren.

Johan Carlsson 2:a från vänster förevisar en Dräger rebreather av äldre modell för (Från vänster) Per Bjerde, Ed
Sundevåg och Per Westermark.
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Siv Balas (till höger) berättar om SSDF utbildningsplan för en besökare. I bakgrunden, en av SDHF
hedersmedlemmar Ove Dahlstedt som kommit upp till Dykningens dag från Norrköping.

Vid Svenskt vrakskydd hittar vi (från vänster) Erik Pettersson, Martin Quensel, Pär Ahlgren och Jenny Björn i
samspråk.

#
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SÖKES
Redaktör för Signallinan, en medlemspublikation som utkommer med två nummer per år.
Kompetensprofil: Stor förmåga till enskilt arbete och god initiativtagningsförmåga.
Belöning: Fås i form av uppmuntrande ord ibland.
Kontakt: Nuvarande redaktör Hans Örnhagen eller föreningens ordförande Lars Gustafsson

#

#

Glöm inte att betala medlemsavgiften till pg 4400251-7.
Om du använder pg-blankett kan du meddela adressändring
(Glöm inte att ändra även e-post och telefon).
Ändringar kan också göras direkt till klubbmästaren på
largus@spray.se
#
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Skärgårdsmässan
I strålande sol och med SDHF nya
dykplattform gjorde Elly
Pettersson, rutinerad
sportdykinstruktör sin
premiärdykning med Siebe
Gorman kopparhjälm. Elly har
tidigare tagit chansen att hos SDHF
prova på tung dykning i den typ av
utrustning som används av
yrkesdykare idag, nämligen AH3.

Vid påklädningen assisterar här
Steven Eriksson och Åke
Johansson.

Efter att allt annat monterats är det
dags för hjälmen och sedan väntar
den mödosamma vandringen till
vattnet där allt plötsligt blir avlastat
och behagligt innan man skall
tillbaka upp för lejden.
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Årsmöte 2009
(Samtliga foto Lars Holm)

I samband med årsmötet tackade Hans
Örnhagen, ordförande sedan 30 år för sig
och för det samarbete som inneburit att
Dyktankhuset kunnat förvandlas från en
rivningskåk till ett visningsmagasin för
intressanta dykprylar.

På bilden till vänster gratulerar Hans
Örnhagen den nyvalde ordföranden Lars
Gustafsson. För övriga ärenden under
årsmötet hänvisas till årsmötesprotokollet.

Efter förhandlingarna vidtog Chili con
carne och allmän förbrödring (red. Är
medveten om att det fanns några kvinnor
med och dessa är medräknade)
Den sedan höstmötet försvunna
mässingskylten som Ove Jonsson
överlämnat för montering på den av
honom renoverade pumpen, återfanns till
stor glädje. Skylten hade fallit ned bakom
den fällbara britsen vid kammaringången.
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Mellanplanet när det börjat tunna ut med deltagare i årsmötet.
#

Öppethållande på Dyktankhuset
Föreningen behöver ett antal medlemmar som kan hjälpa till att hålla öppet i
sommar. Gå in på http://www.sdhf.se/oppet.htm och kontrollera vilka dagar du
kan hjälpa till.
Intresserade anmäler sig sedan till:
Ordföranden Lars Gustafsson largus@spray.se alternativt 0705 950536
Eller Hans Örnhagen hans@ornhagen.se alternativt 0732503935
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Styrelseberättelse
Svensk Dykerihistorisk Förening
för år 2008.
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
Anders Muren
1999
Ingvar Elvström
2000
Bengt Börjesson 2001
Claes Lindemark 2005
Ove Dahlstedt
2006
Dennis Österlund 2008

† 2004
† 2001
† 2000

† 2007

Aktivitetsredovisning
Föreningen bestod år 2008 av 216 registrerade personliga
medlemmar och 33 klubb/ företags medlemmar. Totalt
249 st.
Under året har vi haft flera öppetdagar och special
visningar inklusive specialarrangemang.
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till
Klubbmästarens presentation i samband med årsmötet
och artiklar i senare nummer av Signallinan.
Årsmöte avhölls 19/5 i Lysekil (Se Dykningens dag) och
traditionsenlig höstfest hölls i Dyktankhuset 29/11 med
föredrag av Baggebo Dykarna om grottdykning och
gruvdykning. Magnus Lindström bjöd på Chili gryta.
Kontakter med SMM
Stenläggning och ramp till entrén här ännu inte blivit
anlagd.
Luftvärmepumpar för Tankhus och utställningsrum har
beviljats, men ännu inte monterats.
Efter beslut från Försvarsmakten, HKV 2008-03-06 att
Unn skall ställas till SMM förfogande som museiobjekt
meddelar SMM 2008-04-04 att man inte har möjlighet
att ta emot båten och vill att beslutet rivs upp. SDHF
tillskriver Försvarsmakten, HKV 2008-05-16 och
förklarar att man är villig att överta Unn för att bevara
båten för framtiden. Ett flertal alternativ för
omhändertagandet finns. Något besked i frågan förelåg
inte vid årsskiftet. (Se även under separat rubrik)

Styrelsemöten har hållits
23/2,12/4, 21/9 och 29/11
Specialvisningar och arrangemang för andra
Äventyrsmässan
Under ledning av Lars Holm flyttades ett flertal tunga
föremål till Älvsjömässan för att under Äventyrs mässans
tre dagar i mars ställas ut för tusentals personer.
Utställningen kompletterades med föredrag av bland
andra Lars Gustafsson.
SSDF 50-årsjubileum 2008-04-28
Dyktankhuset visades för ett 100-tal personer i samband
med Svenska sportdykarförbundets jubileumsbankett på
restaurang Hasselbacken i Stockholm.
Dykningens dag 24 maj
Dykningens dag genomfördes i Lysekil 24 maj. Dagen
började med besök på Skeppsholmen där Dennis
Österlunds gamla sportdykarskola var förlagd. Dagens
hyresgäst dykarklubben Våt 69 var våra värdar och vi
fick dessutom god guidning av Anders Wästfeldt och
Stig Insulan som båda arbetat tillsammans med Dennis
Österlund. En minnesplåt bekostad av SI-Tech
monterades på gaveln. Vid lunchtid var det dags för
dykning med historisk utrustning från ett av
Kustbevakningens miljöfartyg. Där dansk 2-bultshjälm,
två stycken Siebe Gorman 12-bultshjälmar, en från
SDHF samt en från Finnland, samt en finsk öppen
trähjälm kunde provdykas. (Se rapport i Signallinan)
Föredrag om 50 år med SSDF och sportdykning
framfördes på Oscars av Hans Örnhagen.
Skärgårdsmässa 25 – 27 maj
Runt 500 personer följde aktiviteterna i och utanför
Dyktankhuset som leddes av Steven Eriksson under
lördag och söndag.
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 höstfest 14 november
Sportdykare från Stockholm besöker museet och får
dessutom en föreläsning i dykerimedicin.
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Ubåtsklubben Sjöormen
Medlemmar från kamratföreningen för gamla ”ubåtare”
lyssnar på presentation om moderna trådstyrda och
autonoma torpeder av Lars Wallgren och beskådar
museet.

1941 års män
Ett 30-tal ur kamratföreningen 1941 års män besöker
Dyktankhuset för föredrag och samkväm.
Ny broschyr
Har ännu inte blivit tryckt trots ansträngningar att finna
sponsor.
Signallinan
Under 2008 kom Signallinan ut med två nummer.
Ordföranden har tagit på sig redaktörskapet 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 tidningens stora bekymmer. Med fler
bidrag i form av texter, tips och bilder i elektronisk form
från medlemmarna blir det naturligtvis enklare för
redaktören.
Hemsidan och Nyhetsbrev
Hemsidan har uppdaterats ett antal gånger. En ny Web
redaktör, som kan gå in och revidera sidan och sedan
sköta uppdateringar och kalender, behövs. Lars Holm har
presenterat ett förslag till ny hemsida men arbete återstår
innan den kan överta nuvarande sidans plats.
Maritima Skeppsholmen
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.
Dykarbåten 1309 Unn
Sedan 1998 har SDHF arbetat för att Dykarbåten 1309
Unn skall kunna bevaras som museiobjekt.
Försvarsmakten beslutade 2008-03-06 att Unn kan
övertas som museiobjekt, men idag finns endast rutiner
för att skänka föremål till statliga museer och SMM har i
skrivelse 2008-04-04 förklarat sig icke kunna ta emot
Unn. I brev 2008-05-16 förklarar SDHF för
Försvsrsmakten att SDHF är beredda att ta över ansvaret
för Unn i avvaktan på att en lösning på frågan hur Unn
skall bevaras och visas har lösts. Något svar har ej
erhållits. Alternativen som diskuteras är:
Kajplats i Vasahamnen, betongvagga i strandlinjen
nedanför Dyktankhuset, annan förtöjningsplats i
Stockholmsområdet, omhändertagande av dykarklubb
eller dykeriföretag på annan plats i Sverige.
Styrelsen bevakar ärendet.
Nya föremål och donationer
En större samling dykapparater, regulatorer och andra
föremål relaterade till sportdykning skänktes av Åke
Jansson i Karlskrona, sportdykarutbildare och dyk
butiksägare sedan 40 år.

Kurt Sjöblom, Poseidon Diving Systems har donerat en
Cyklon junior och ett demoex (uppskuret) av Jet stream
demand.
Olof Kalderén donerade en UV-scoter med laddare och
dokument.
Gunnar Tronje skänkte ett dykarur för att komplettera
tidigare skänkta föremål.
Anders Wästfelt har donerat ett flertal dokument och
andra föremål med anknytning till dykeri.
Förutom dessa har ett flertal enstaka objekt skänkts till
föreningen.
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar
och museer.
Byxelkrok
Hans Örnhagen föreläste i juli om dykerihistoria vid de
Dyktekniska Samlingarna i Byxelkrok.
Vår hedersledamot Ove Dahlstedt har medverkat till att
de Dyktekniska Samlingarna i Byxelkrok har fått en
rekompressionskammare.
Norge
Vi har under året utbytt medlemstidningar.
Föreningen hade långt framskridna planer på att deltaga
med sin dykarklocka under Dykningens dag i Lysekil
men stupade i sista stund på sponsorer. Tråkigt!
Några medlemmar syntes dock under festligheterna i
Lysekil. Vi har under året skickat Signallinan till Dykker
o Froskemannsenteret på Haakonsvern i Bergen.
Danmark
Vi har under året utbytt medlemstidningar.
Delar av den danska föreningens styrelse samt andra
aktiva (ca 8 pers) deltog genom dykning med sin Danska
”Hansen” två bults hjälm med ”baby” pump under
Dykningens dag i Lysekil.
Frankrike
Vi har under året skickat Signallinan till den franska
föreningen.
Italien
Vi har under året utbytt medlemstidningar.
England
Vi har under året skickat Signallinan till den engelska
föreningen. Inbjudan att deltaga i Dykningens dag samt
SDHF´s aktiviteter hade gått ut till de engelska
medlemmarna, dock hade troligen ingen antagit
utmaningen!
Polen
Vi har under året skickat Signallinan till den polska
föreningen samt till det lilla dykerihistoriska museet i
Warszawa.
Ryssland
Den 19 november hade föreningen besök av Pavel
Borovikov bla författare och medlem av HDS Russia.
Mr Borovikov besökte Dyktankhuset,Vasamuseet och
Interspiro AB på Lidingö under sin endagsvisit, för att
samla material till en planerad bok om Vasa från
dykarens utgångspunkt. Värd Hans Bohlin.
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som under
året bidragit till att genomföra SDHF´s olika
aktiviteter.

Med tack för förtroendet!
Styrelsen
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Protokoll fört vid SDHFs årsmöte 2009-03-14 på Dyktankhuset i Stockholm

Hans Örnhagen hälsade alla välkomna till Dyktanken 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 godtogs av mötet.
3. Till rösträknare tillika justeringsmän av årsmötets protokoll valdes Bo Johnsson och
Steven Eriksson.
4. A: Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhets och förvaltnings berättelse för
2008. B: Klubbmästaren Lars Gustafsson redogjorde för ekonomin under 2008.
5. Revisorernas berättelse för 2008 redovisades.
6. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008.
7. Klubbmästaren redovisade budgetförslaget för 2009.
8. Mötet fastställde inkomst och utgiftsstat för 2009
9. Till ordförande på en tid av två år valdes enligt valberedningens förslag Lars
Gustafsson.
9b. Fyllnadsval: Till klubbmästare på en tid av ett år valdes Åke Johansson.
10. Till sekreterare på en tid av 2 år omvaldes Hans Bohlin.
11. Till ordinarie styrelseledamöter på en tid av ett år valdes, Robert Hjälte och Hans
Örnhagen till styrelsesuppleanter på samma tid valdes Magnus Lindström och Bert
Westenberg.
12. Till revisorer för en tid av ett år valdes Joakim Löfqvist och Stig Björn Nilsson
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
sammankallande sker genom styrelsens försorg.
15. Inga skriftliga frågor eller motioner har inkommit.
16. Övriga frågor: Ordföranden frågar mötet 2009 om vi kan förlägga årsmötet 2010 till
Lysekil i slutet maj månad i strid med föreningens stadgar, mötet gillade förslaget och
röstade för.
17. Ordföranden tackar deltagarna för visat förtroende under sina 30 år på posten, och tar
tillfället i akt att hälsa Lars Gustafsson välkommen på posten varpå årsmötet avslutades.

Vid Protokollet:

Justeras:

Hans Bohlin

Hans Örnhagen

Bo Johnsson

#
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Steven Eriksson

Framtida evenemang:
#
Skeppsholmsdagen
#
Nordiskt dykerihistoriskt möte 9-11/10, 2009
Treff i Larkollen (nær Moss ) 9. til 11. oktober i år.
Dykkerklokken vil være der med mulighet for å dykke med denne.
Vi vil komme med mer detaljerte planer og priser noe senere.

På bilden, som är från förra mötet i Larkollen 2005, visar värden Stein Paulsen en
orginalkartong från faderns dykeriutrustningsförsäljning.

