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Dykarledaren försommaren 2013.

I skrivande stund pågår Skärgårdsmässan och några från föreningen är vid Dyktankhuset och
demonstrerar dykning med tung utrustning. Idag regnar det, men igår var det en strålande dag och
längre bak i tidningen finns några bilder från gårdagens dykningar.
Ni har förmodligen redan sett vår nya logga som presenteras på omslagets första sida. Genom Magnus
Lindströms försorg och med hjälp av illustratör och kritiska granskare har vi nu en vacker och
ändamålsenlig logga som vi kan använda lång tid framöver.
I en tidigare dykarledare berättade jag att vi blivit uppsagda från uppställningsplatsen för vår container
i Haninge och att vi önskade förslag till alternativ plats. Några förslag på alternativ plats har inkommit
så nu hoppas vi att vi skall hitta en billigare uppställningsplats. Tillsvidare står dock containern
tillfälligt uppställd hos en kommersiell containerhanterare i Huddinge.
Karlskronahjälmen, som Mats Jaxvall lovade försöka få fram som donation och utställningsföremål i
samband med årsmötet i Karlskrona, har nu kommit på plats och vi hoppas att snart kunna komplettera
med dräkt och övrig utrustning så att vi kan visa en komplett dykare vid sidan om Seibe-Gorman,
Carlson, Dräger och Kirby Morgan/Ottestad dykarna. En bild av hjälmen finns i artikeln om årsmötet
2013. Tack Mats för insatsen.
Arbetet med att skriva Sportdykningens historia pågår för fullt. Projektledaren Anders Wästfelt
redovisar projektstatus i separat artikel i detta nummer. Vi har verkligen full fart i SDHF just nu och
även Vision 2020, ett annat av Anders projekt, har under våren varit framgångsrikt. Mer om det i ett
senare nummer.
Livet innebär inte bara glädje utan även ett viss mått av sorg och två av våra gamla trogna supporters
har gått bort sedan förra numret. Ni finner korta presentationer i detta nummer.
Så var det den stående frågan om öppethållande. Under 2012 provade vi att ha öppet under veckorna
vi de tillfällen som vi hade frivilliga som kunde hjälpa till. Det kan hända det är lättare för några av
oss att sätta av en veckodag eller två i stället för helgdagar när det är så mycket som skall klaras av.
Turisterna finns ju i Stockholm även på vardagar, speciellt under juli och augusti. Hör av er till mig på
enklaste sätt 073 2503935 eller e-post hans@ornhagen. se så sätter jag upp er på hemsidan, vilket
innebär att vi kan visa att vi har öppet.
En skön sommar önskar SDHF genom
Hans Örnhagen

#
Vi driver Dyktankhuset tillsammans med

Sjöhistoriska har öppet: tisdag – söndag 10 – 17.
www.sjohistoriska.se

Tel 08-51954900

#

Håll uppsikt på hemsidan www.sdhf.se
Och glöm inte att betala medlemsavgiften 250:- till pg 4400251-7.
Om du använder pg-blankett kan du meddela adressändring
(Glöm inte att ändra även e-post och telefon).
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Årsmöte 2013

Den 20 april avhölls årsmöte i
Svensk dykerihistorisk förening
på Dyktankhuset i Stockholm.
Ett tjugutal medlemmar hade
mött upp för att få information
och för att rösta fram en ny
styrelse. Av protokollet framgår
vad som avhandlades och på
bifogade bilder kan ni se vilka
som var där.
Efter årsmötet visades film från
1960-talet där Bengt Bedrup
intervjuade deltagarna i
Expedition Röda havet.

Efter detta sedvanlig ”Dykarslang”
dvs Bullens pilsnerkorv med bröd
och tillbehör. För tillbehören och
hela mässverksamheten tackar vi
Josephine Weckman (längst till
vänster i bild) som på ett
utomordentligt sätt sköter
skaffningen inte bara på årsmöten
utan även vid andra träffar på
Dyktankhuset.

Efter skaffningen följde lite arbete
med utställningen inför våren.
Bland annat hängdes
Karlskronahjälmen upp. Vi tackar
Mats Jaxvall, Karlskrona som gjort
det möjligt för oss att kunna visa
en hjälm som använts av svenska
försvarsmakten.
2
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Årsmöte SDHF i Dyktankhuset i Stockholm 2013-04-20
Närvarande:
Anders Wästfelt
Nagamon Andersson
Gudmund Eriksson
Eivor Larsson
Josephine Weckman

Hans Örnhagen
Per Westenmark
Bengt Gylleus
Peder Hermansson
Siv Malm

Åke Johansson
Rolf Nyberg
Lars Holm
Johan Carlsson
Gunnar Bemert

Ola Lindh
Hans Forsman
Avel Åhrberg
Hans Bohlin

1. Anders Wästfelt hälsade alla välkomna till Stockholm och SDHFs årsmöte 2013.
2. Upprop samt fastställande av röstlängd.
3. Frågan om mötets behöriga utlysande, besvarades med ja.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Till ordförande för mötet valdes Anders Wästfelt och till sekreterare valdes Hans
Bohlin.
6. Att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare, valdes Siv Malm och
Eivor Larsson.
7. Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2012. Kassören Åke
Johansson redogjorde för förvaltningsberättelsen, den ekonomiska redovisningen.
Synpunkten på att tillgångar bör tas upp i redovisningen noteras och skall införas
framgent. I och med detta godkände årsmötet verksamhets- och
förvaltningsberättelsen.
8. Revisorernas berättelse upplästes och gillades.
9. Ansvarsfrihet för styrelsens arbete under 2012 beviljades av mötet.
10. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2013: Ordföranden presenterade
pågående projekt:
VISION 2020, handlar om framtiden i och omkring Dyktankhuset samt vårt samarbete
med andra aktörer/intressenter.
BOKPROJEKTET är ett projekt som skall dokumentera Svensk sportdyknings
historia. Målsättningen är dokumentera sportdykningens historia från början av 1900talet och resultatet skall presenteras i bokform och i digital version.
SPIGGEN II, ett projekt som handlar om att i framtiden kunna visa upp en miniubåt i
anslutning till Dyktankhuset.
ROV:n, att renovera en av världens första undervattensrobotar.
SVEA, renoveringar av vår ubåtsräddningsklocka.
Presentationen gillades av mötet.
Kassören redogjorde för 2013 års budget som godkändes av mötet.
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11. Medlemsavgifterna för 2014 fastställdes: Enskild medlem 250 kr. Sponsormedlem
liten, 500 kr. Sponsormedlem stor 5000 kr.
12. Val av funktionärer:
a) Till ordförande för en tid av 2 år valdes Anders Wästfelt.
b) Omval av sekreteraren Hans Bohlin på en tid av 2år.
c) Vice ordförande, fyllnadsval av Nagamon Andersson på 1år.
d) och e) Kvarstår 1år
f) Omval av styrelseledamöterna Hans Örnhagen och Magnus Lindström på 1år.
g) Omval av suppleanterna Bert Westenberg och Lars Gustafsson på 1år.
Ovanstående var valberedningens förslag och fastställdes av mötet.
13. Val av två revisorer jämte en suppleant: Omval av Siv Malm och Anders Nicklasson
som ordinarie samt Lilian Holm som suppleant på 1år.
14. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedningen: Omval av Lars Holm och
Ola Lindh som ordinarie samt Stig Insulan som suppleant på 1år.
15. Övriga val: Som adjungerande till styrelsen valdes Birgitta Forsén och Catarina
Ingelman- Sundberg.
16. Inkomna skriftliga frågor och motioner:
Förnyat förslag om stadgeändringar. Under §6 ändras en del av texten till ”jämna år
val av vice ordförande, kassör och klubbmästare på två år”. Under §8 ändras del av
texten till ”vice ordförande, kassör och klubbmästare väljs av årsmötet på två år varje
jämnt år”.
17. Övriga frågor:
Ordföranden informerade om föreningens arbete med att få en Karlskronahjälm till
samlingarna i Dyktankhuset. Efter träget arbete tackar vi Mats Jaxvall, Teknisk
Systemledare Försvarsmaktens dykerimateriel för donation till SMM och deposition
på Dyktankhuset så att vi nu stolt kan visa upp den vackra hjälmen.
På allmän begäran kommer styrelsen att hålla medlemmarna uppdaterade om hur
SDHF:s olika projekt utvecklas. Detta kan ske genom Signallinan, föreningens
hemsida www.sdhf.se eller genom medlemsutskick.
18. Mötet avslutas och ordföranden tackade för visat förtroende och besöket i
Dyktankhuset.

Vid Protokollet:

Justeras:

Justeras:

Justeras:

Hans Bolin

Anders Wästfelt

Siv Malm

Eivor Larsson
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Svensk Dykerihistorisk Förening Styrelsens årsberättelse för 2012
Styrelsen har under året bestått av:
Nagamon Andersson, ordförande
Anders Wästfelt, vice ordförande
Åke Johansson, kassör
Johan Carlsson, klubbmästare
Hans Bohlin, sekreterare
Hans Örnhagen, ledamot
Magnus Lindström, ledamot
Bert Westenberg, suppleant
Lars Gustafsson, suppleant
Hedersmedlemmar:
Bertil Jung
Bo Cassel
Anders Muren
Ingvar Elfström
Bengt Börjesson
Claes Lindemark
Ove Dahlstedt
Dennis Österlund

1997
1998
1999
1997
2001
2005
2006
2008

†2004
†2001
†2000

† 2007

Aktivitetsredovisning:
Föreningen bestod år 2012 av 224 registrerade enskilda medlemmar och 34 klubb /
föreningsmedlemmar. Totalt 258 st.
Vi har även 10 silver och sex guldsponsorer, vilket totalt gett föreningen ett ekonomiskt tillskott på 35
000kr.
Under inledningen av året har omgivningarna runt Dyktankhuset varit en byggarbetsplats i samband
renovering av Galärskjulen som nu inrymmer Spritmuseum och invigdes den 26 maj.
I samband med denna byggnation fick vi en stenlagd entré och handikapparkering på framsidan.
Årsmöte:
Årsmötet 2012 hölls på Strand i Lysekil den 13 maj. Mötet samlade ett 30 tal personer.
Öppethållning:
Premiär för öppethållande var den 13 maj. Vi har under 2012 haft öppet i Dyktankhuset vid 35
tillfällen utöver arrangemangen nedan. Vi har överskridit tidigare högsta besökssiffror och haft 2152
besökare under året.
Specialvisningar och arrangemang:
Skärgårdsmässan 2-3 juni genomfördes i regn och rusk, men samlade ett 100-tal besökare vid kajen
och i huset. Det var då premiär för tungdykning vid vår nya stationära dyk-trappa vid nya bryggan som
tillkommit som ett resultat av Galärvarvsprojeketet.
Kulturarvsdagen med tema ”Under ytan” hölls den 9 september, med öppet i Dyktankhuset hela
dagen, föredrag och utomhusdykning.
Höstmöte, tillika ”Rebreatherdagen” 24 november genomfördes i Dyktankhuset med ca: 30 deltagare,
sex föreläsare samt laborationer för deltagarna.
Nya föremål och donationer:
Vi har under året köpt och flyttat förrådscontainern, samt gjort en utrensning av material som vi
skrotat eller slängt bort. Containern är nu uppställd hos en kommersiell containerfirma tills vidare.
Föreningen har även köpt en komplett dykarutrusning typ Emil Carlsson, som vi kan använda vid
kommande dykningar. Ytterligare ansträngningar för att samla in föremål har gjorts i slutet av året.
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Styrelsemöten:
Sex styrelsemöten och två arbetsdagar har genomförts under året. Möten i Dyktankhuset, Skypemöten och ett besök i Liden i oktober har klarats av.
Arbetsmöten:
Möten med SMM och KDF har genomförts vid minst tre tillfällen under året. Mötena har berört
samarbete i byggnadsfrågor och åtgärder på och kring huset.
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar och museer:
Tidskrifter (Signallinan) har utbytts med ett flertal länder och deras
dykerihistoriska föreningar.
Signallinan:
Under 2012 kom Signallinan ut med två nummer sommar och vinter.
Hemsidan:
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt. Redaktör för hemsidan / Signallinan
har varit Hans Örnhagen.
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som under året bidragit med att hjälpa till
med öppethållning och arrangemang i Dyktankhuset samt SDHFs övriga aktiviteter.
Med tack för förtroendet
Styrelsen

Ordföranden Anders Wästfelt t.v.
och sekreteraren Hans Bohlin t.h.

(Foto Gunnar Bremert)

#
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Om Arne Zetterström och familjens båt
- nertecknat av vännen Hans Eklund.
Den följande texten är, med tillstånd, tagen ur Hans Eklunds lilla skrift ”Nära vattnet eller
Sentimental navigation”, som kom ut 1965 på Björkmans förlag. Jag har fått texten av Jan P
Zetterström, som besökte Dyktankhuset 2012 (se Signallinan nr 30). Det handlar inte så
mycket om dykning, men Arne, familjen Zetterströms båt och sjölivet på sent 1930-tal
beskrivs här på ett underbart sätt.
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In Memoriam

Det är med stor sorg och saknad vi fått tagit del av beskedet att Elly Pettersson, instruktör och eldsjäl
inom SSDF och SDHF, har avlidit.
Elly föddes 31 mars 1940 i Vilhelmina i Västerbotten. Efter realskolan gick flyttlasset till Stockholm
där hon förutom en avstickare till Storbritannien för au pair-år arbetade för Televerket.
Elly gifte sig och fick sitt första barn, en son, i mitten av 60-talet. Andra barnet, en dotter, kom några
år senare. Hon engagerade sig ideellt i en förening som arrangerade dagverksamhet för barn och
föräldrar.
1979 gick Elly en dykkurs och fick sitt Nordiska Sportdykarbevis (som SSDF:s certifikat hette på den
tiden). Det förändrade livet för Elly. Hon var med och startade föreningen Scandivers i Stockholm
som hon sedan tog över och drev som ett av få SSDF dykcenter. 1983 blev Elly instruktör inom SSDF
och 1989 gick hon kursen för CMAS/SSDF Tvåstjärnig instruktör och som sådan var hon aktiv resten
av livet. Som dykinstruktör och kvinna kunde Elly skänka trygghet i utbildningen även för elever som
var lite skrämda av den machomentalitet som ibland präglar utbildning i dykning och vi har mött flera
dykare som i efterhand berättat att de är stolta över att ha utbildats av Elly, en kvinnlig instruktör.
Dykningen gick i arv och även barnen tog dykcertifikat och sonen blev också instruktör inom SSDF.
1985 startade hon tillsammans med några andra eldsjälar föreningen Samantha DC i Stockholm .
Elly var även styrelseledamot i SSDF och drev under en tid Vattenmiljögruppen. Vi är många som
följt med Elly för att räkna bestånd av blåstång i den Stockholmska skärgården. Ellys intresse för
miljövård och återhållsamhet vid användning av de resurser vi har på jorden och en hållbar
framtidsutveckling återspeglades också i Ellys intresse för historia och då speciellt dykerihistoria. Som
medlem i Svensk dykerihistorisk förening provade Elly på dykning med kopparhjälm från 1800-talet i
samband med Skärgårdsmässan 2009.
Elly älskade västkusten och i Bovallstrand och Hunnebostrand var hon en välkänd person. När vi
skulle ut och dyka från båt kunde det ta lång tid att komma iväg då hon hade många att prata med.
Men den som känner fiskare får också många tips på dykplatser.
2002 flyttade Elly till sitt älskade västkusten och blev bofast utanför Hamburgsund. Hon fortsatte att
bedriva utbildning där och engagerade sig med mycket energi och värme i Föreningen Väderöarnas
lotsutkik. Så sent som i höstas var Elly starkt engagerad i frågorna kring Kosterhavets nationalpark
och hur man skulle kunna göra området tillgängligt för alla.
En person som Elly kan inte rymmas i några enkla rader, därtill är vi för komplexa, men vi minns Elly
med värme.
Även på sjukhuset gick hennes tankar till dykning och planering av dykkurser i hopp om att hon skulle
tillfriskna men den 14 januari 2013 slutade kampen mot den cancer hon led av. I samband med en
minnesstund för Elly på Dyktankhuset 2:e mars delgav ett 30-tal av Ellys släkt och vänner sina minnen
för varandra. I samband med detta samlades in en gåva till SDHF och Dyktankhuset till Ellys minne.
Våra tankar går till hennes familj, både den närmaste, men även alla de människor som med åren kom
att bli hennes stora icke-biologiska familj.
Peter Kempi
Hans Örnhagen
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Om en uppfinning från 1980-talet.
Vår hedersledamot från 2006, Ove Dahlstedt från Norrköping, har förutom en gedigen
yrkesdykarkarriär, en rad smarta uppfinningar och idéer som han använt i sitt dykeri. Den här
nedan presenterade rapporten till Styrelsen för teknisk utveckling STU 1986 är bara ett av
många exempel på Oves idérikedom och skaparkraft. Med tillstånd och hälsning från Ove.
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In memoriam

Vår hedersmedlem, marinläkaren Claes
Lindemark, gick bort efter en kort tids
sjukdom i början av året. Claes föddes i
Stockholm, tog studenten i Saltsjöbaden och
utbildade sig till läkare vid Karolinska
Institutet i Stockholm. Efter med.lic. examen
1958 flyttade han och hustru Kerstin till
Eskilstuna. Intresset för hav och segling hade
varit starkt sedan barndomen och Claes blev
marinläkare 1959. Då marinen byggde upp en
medicinsk undersökningscentral i Karlskrona
blev Claes dess förste chef. En befattning han
sedan innehade till sin pension 1989.
Vi är många som upplevt Claes noggrannhet i
samband med friskundersökning för dykning.
Många kände också till Claes förkärlek för
tårtor och goda kakor och tog gärna med sig
bakverk till den årliga undersökningen i tron att det skulle bli lättare att bli godkänd. Något som dock
inte lönade sig eftersom Claes var kunnig, omutbar och framför allt värnade om alla dykares säkerhet.
Alla fick dock glädje av bakverken, både personal och dykare som skulle undersökas.
Efter pensionen från MUC hade Claes fortfarande mycket att ge professionellt, vilket kom både
Blekinge Flygflottilj och flera distriktsläkarmottagningar i Blekinge till glädje. Claes hann också, efter
sin pension, med några resor som fartygsläkare, bland annat till Antarktis 2002. Claes insatser för
dykerimedicinen belystes också i samband med ett hedersmedlemskap i Svensk flyg och
marinmedicinsk förening 2011.
Vi i SDHF känner Claes, vår hedersmedlem sedan 2005, framför allt som författaren av boken om
Dyktankhuset på Galärvarvet och böckerna om de andra två träningstankarna i Göteborg och
Karlskrona. Claes var också en mycket aktiv medlem och medverkade bland annat vid framtagningen
av våra stadgar. Många har, i samband med helgöppet, träffat Claes på Dyktankhuset tillsammans med
hustru Kerstin och boxrarna. Som sann djurvän och hundälskare kunde Claes inte lämna hundarna
hemma när han skulle hålla öppet på Dyktankhuset.
För oss innebär Claes bortgång en stor förlust men samtidigt många bestående varma minnen av en
aktiv medlem.
Hans Örnhagen

#
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NU ÄR VI I GÅNG
med att skriva Den Svenska Sportdykningens Historia.

I senaste numret av Signallinan, december 2012, kunde du läsa om upptakten av ett spännande
projekt i SDHF:s regi. Det har nu gått fem månader sedan startskottet, januari 2013. Fem
månader med ett otroligt fint gensvar från engagerade SDHF-medlemmar och
sportdykarprofiler från hela landet. Här kommer en lägesrapport från Anders Wästfelt,
SDHF:s ansvarig för projekt.
I januari 2013 började jag tillsammans med min fru Berit och Catarina Ingelman-Sundberg samla in
namn på sportdykarprofiler som vi hade lärt känna under de senaste 40 -50 åren. Bara i första svängen
blev det ett 30-tal. Genom att kontakta dem och skriva om projektet på Facebook började intresset
vakna bland dykarna. Dessa personer samlade vi i en grupp som vi har döpt till Hall of Fame.
Söndagen den 24 feb 2013 träffade vi de första 14 sportdykarprofilerna i Dyktankhuset för att lyssna
på Catarinas och mina förslag om hur vi tillsammans skall lyckas genomföra projektet. Till att börja
med presenterade alla sig själva - och sina dykarliv. Vilka historier, vilka minnen, vilka äventyr. Fram
åt eftermiddagen kom vi överens om att den viktigaste uppgiften, i detta skede, är att samla in så
många minnen som möjligt från våra sportdykare som var aktiva på den tid som det begav sig. Detta
material blir sedan grunden för kommande forskning, dokumentation och intervjuer.

Stående från vänster: Kent Forsén, Anders Wästfelt, Hans Bohlin, Catharina Ingelman Sundberg, Stig
Insulan, Arne Åkerhagen, Gunnar Ekberg, Berit Wästfelt, Ronnie Andersson, Inge Lennmark, Birgitta
Forsén, Imre Botos, Anders Lyckdahl, Åke Johansson och Hans Örnhagen.
För att inte tappa tid var alla närvarande villiga att dra sitt strå till stacken genom att några A4 sidor
skriva ner sin dykhistoria. Varför började jag dyka? Hur lärde jag mig detta? Vad har jag sysslat med
som sportdykare? Vad har dykningen tillfört mitt liv? Även gamla foton och tidningsklipp är av stort
intresse. Redan efter två veckor låg de första berättelserna i min postlåda. Fantastiskt!
En månad senare, söndagen den 24 mars 2013 var det dags för en ny träff med ett nytt gäng Hall of
Fame:are, denna gång i Göteborg. Det kom 19 kända dykprofiler från hela landet. Under fem intensiva
timmar fortsatte vi med arbetet som vi lade grunden till vid mötet i Dyktankhuset. Nu gick det upp för
oss att våra dykveteraner representerar en kunskapskälla och ett kulturarv som är mer unikt än vad vi
insåg när vi drog igång projektet. Detta gör mig ödmjuk inför uppgiften men också så motiverad att vi
skall nå vårt mål, att skriva den Svenska sportdykningens historia.
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Stående från Vänster: Jan Hansson, Sten Ranwald, Stig Insulan, Kent Forsén, Tony Holm, Christer
Hjälmsten, Josefin Stanicki, Kjell Åshede, Bert Westenberg, Anders Lyckdahl, Staffan von Albin,
Sittande från vänster: Lars Gunnar Westfeldt, Barbro Johansson, Inga Norder, Birgitta Forsén, Dan
Hedberg, Catharina Ingelman Sundberg
Att detta kommer att ta tid är jag fullt medveten om. Det fick jag bekräftat vid det tredje mötet med ett
gäng dykveteraner den 28 april 2013, även denna gång i Göteborg. Nu var vi 14 personer som
träffades, kära gamla välkända ansikten från det förgångna. Om jag inte hade begränsat tiden för
presentationerna hade vi suttit kvar i Valhallabadets konferensrum än i dag. Vilka fantastiska
berättelser, så många skratt, så mycket livserfarenhet.
I skrivande stund (mitten maj 2013) har vi 54 personer med på Hall of Fame-listan. 47 av dessa har
varit närvarande vid något av våra informations-träffar. 16 personer har redan skickat in ”Sin
dykhistoria”. Vilket gensvar! Vi hoppas att alla skall ha kommit in med sina dykhistorier till oktober
2013.
På tur står nu bildandet av projektets Redaktionsråd. Jag har redan kontakt med en handfull personer
som erbjudit sina tjänster. Kring månadsskiftet augusti/september skall Redaktionsrådet träffas rent
fysiskt för att konsolidera sin verksamhet.
Till min stora glädje är det många av våra sportdykarveteraner som har valt att bli medlemmar i
SDHF. Detta gläder mig alldeles extra för genom sitt medlemskap visar de att de uppskattar
föreningens arbete med satsningar på nya spännande projekt.
I nästa nummer av Signallinan kan du läsa vidare om bokprojektets utveckling. Är du intresserad att
hjälpa till eller har idéer eller bara synpunkter, tveka inte att höra av dig till mig.
Tack till er alla som ställt upp!
Ha en fin sommar önskar Anders Wästfelt, tfn 070-237 38 32, anders@wastfelt.net

#
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Skärgårdsmässan 2013

I strålande sol första dagen och
behagligt regn för hoppackning på
söndagen genomfördes årets
Skärgårdsmässa. I år hade vi sällskap
av Håll Sverige Rent som engagerat
sportdykare för att rensa botten i en
del av Vasahamnen.

Vi hann med fyra tungdyk på lördagen och ett
på söndagen. Det är ingen brist på
uppmärksamhet. Många stannar en lång stund
för att få uppleva momentet då dykaren tar sig
ner under ytan. Här jobbar Nagamon, Steven
och Magnus med att klä på dykaren Pär
Egnell

Picknick bredvid räddningsklockan efter väl
förrättat värv.

För mer info se: Svensk dykerihistorisk förening på Facebook.
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Svenska Sportdykarförbundet på besök.
I samband med SSDF
årsmöte 27- 28 april
innebar en del av
programmet en möjlighet
att göra ett besök på
Dyktankhuset där Åke
Johansson och Hans
Örnhagen guidade. Flera
av de besökande
årsmötesdelegaterna
hade uppnått den ålder
då man börjar känna igen
sin skolutrustning på
museet, vilket föranledde
både kommentarer och glädjeyttringar. På bilden ses några av besökarna på
mellanplanet. SSDF är sedan många år sponsor av SDHF verksamhet och vi
välkomnar nya grupper från SSDF i framtiden.

#

#

#
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Några foton från Nicke Wahlkvist

Bilderna visar Nickes farfar Holger Wahlkvist, dykare vid TGOJ (till vänster i bild). Fotona är tagna
vid arbeten i Oxelösunds hamn och vid Kvicksundsbron. Känner någon igen de andra personerna så
hör av er till SDHF.

#
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Samtidigt som vi presenterar denna annons välkomnar vi
Fartygsmagasinet som sponsor till SDHF.
Se mer på
http://www.seaborne-fartygsmagasinet.com
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Våra guldsponsorer:

#

#

Tidigare Trelleborg Protective Products AB
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#

#

Framtida evenemang:

Höstmöte i Svensk dykerihistorisk
förening lördag 26 oktober, 2013.

Plats: Dyktankhuset, Galärvarvet på Djurgården i Stockholm.
Vi får höra om Torsten Nilssons spännande arbete med att
intervjua gamla tungdykare i Norrland.
För ytterligare detaljer följ information på vår hemsida
www.sdhf.se

#

