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Dykarledaren
Dykåret 2014 ändades med stor turbulens inom Svensk Dykerihistorisk Förenings styrelse. Detta
ledde tyvärr till att flera styrelsemedlemmar lämnade styrelsen med omedelbar verkan.
Men som uttrycket lyder ”ryktet om vår död är betydligt överdrivet”. Den kvarvarande styrelsen
fortsätter arbetet med full kraft och tillförsikt inför framtiden.
Nu finns många luckor att fylla, men framför allt gäller det att hålla allt flytande fram till årsmötet
den 15:e mars 2015. Viss verksamhet får naturligtvis ”ligga på is” tills styrelsen åter blivit
fulltalig. Känner du att du vill göra en insats eller känner någon intresserad, hör av dig till
valberedningen: Ola Lindh tel 076-282 90 40 eller e-post ola.p.lindh@gmail.com
Just nu pågår ett enormt arbete i Dyktankhuset. Hans Ö och Bert W inventerar alla föremål,
böcker mm som samlats under årens lopp. En annan utmaning är det internationella
dykerihistoriska mötet ”International Historical Diving Event”, som skall äga rum på
Yrkesdykarskolan i Svanesund på Orust 14 – 16:e augusti 2015. Mer information längre bak i
tidningen.
Vi ser med tillförsikt fram emot detta och en ny vår och därmed blir frågan om öppethållande av
Dyktankhuset åter aktuell. Har du möjlighet att ställa upp vid något/några tillfällen under
sommarsäsongen så hör av dig till Hans Ö tel 0732503935 eller Åke Johansson tel 08 133570.
Detta är ett stimmulerande, roligt och tacksamt uppdrag där du får möta intresserade besökare och
samtidigt får tillfälle att sprida information om svensk dykerihistoria!
Slutligen ett stort tack till f.d. redaktören Hans Ö, som genom ett snabbt inhopp producerat detta
nummer av Signallinan. Detta så att alla medlemmar kan få den traditionella julutgåvan. ”Same
procedure as last year”
Vi önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ser fram emot ett Gott Nytt 2015!
För styrelsen
Birgitta Forsén, ordförande, Bert Westenberg, ledamot.

Dr Claes Bothin, Åkersberga
”En historisk förening har alltid framtiden för sig.”

Vi driver Dyktankhuset tillsammans med

www.sjohistoriska.se
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Classic Dyk Träff i Jönköping.

Hans Örnhagen
Den 6:e September var Oxygen I Jönköping värd för ett
uppskattat evenemang, Classic Dive Meet. Det var andra året i rad
och redan tidigt på efterniddagen började man planera för möte
nummer tre. Reservera första helgen i september och börja leta i
gömmorna hemma så du hinner putsa lite och göra en
funktionstest innan det är dags att resa till Jönköping nästa år.
Axamosjön visade väl sig inte från sin bästa sida, men dålig sikt
har väl aldrig hindrat intresserade dykare. Denna kvartett dök upp
och visade både fram och baksidan innan de försvann igen.

Från vänster: Rosemarie Lind i modern utrustning, Staffan von Arbin med fransk Mistral, Markus
Gustafsson med rysk IDA 71 och längst till höger mötesarrangören Thomas Helmersson med
Bicapa mask och svensk Aga.
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Bland celebra gäster fanns makarna Rose-Marie och
Dan Berg, välkända för de flesta genom sitt företag
som säljer utrustning för dykning. Vad kanske alla
inte känner till är att de varit svenska mästare och

internationellt välrenommerade i
undervattensorientering, en tävlingsgren som var stor på 60- och 70-talen. Vi fick en genomgång
av både navigationshjälpmedel och logg-kompassenehet.
På bilden till höger ovan ser vi Dan Berg tillsammans med Lena Helmersson förevisande en
Poseidon Cyklon Junior på flaska med originalluft från 1968. Tala om ”mint condition”.
Bland de förevisade föremålen fanns även en mängd hembyggen och en apparat med framdrivning
i form av en ”Karlsson på taket-liknande propeller” hörde definitivt till de intressantare. Riggens
ägare Staffan von Arbin berättade dock att balansen var sådan att det inte var någon fördel att dyka
med denna framdrivningsteknik.

Inget möte med gamla dykapparater skulle fungera
om det inte fanns verktyg, O-ringssatser, silvertape
och ståltråd. Här mötets arrangör Thomas
Helmersson till höger i bild.
När solen började gå ner vidtog mat och föredrag av
Hans Örnhagen från SDHF, som berättade om
svensk dykeriutveckling och hur Dyktankhuset
sparades till eftervärlden.
Ett minnesvärt evenemang som vi hoppas
återkommer som planerat första veckoändan i
september 2015.
#
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Här en faximil av en artikel i DykGuiden 1996 med tillstånd från författaren
Kjell Åshede och Jan Hjalmarsson, ansvarig utgivare för DykGuiden.
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International Historical Diving Event
Svanesund, Orust, Sweden, 14 – 16 Aug, 2015

Together with Gothenburg Municipality Commercial Diving School
Swedish Historical Diving Society, Djurgårdsvägen 36B, SE-115 21 Stockholm, Sweden,
Event Manager:
Info:

Birgitta Forsén, birgitta.forsen@gmail.com phone
Hans Örnhagen, hans@ornhagen.se
phone

+46707405023
+46732503935

For updated info and registration go to www.sdhf.se/

Program

Friday 14 Aug

For those who have not arranged your own transport to the hotel, the meeting point is at the Bus
terminal, Gothenburg Central station, Nils Erikssonplatsen. Look for SDHF logo.
16:30 Departure to Svanesund, Orust. Distance 77 km (48 miles) north of Gothenburg.
On the way, check in at hotels.
19:00 Meeting at the Commercial Diving School. Welcome drinks then.
20:00 Dinner and Dive Pub.
21:00 Films of diving historical interest.

Exhibitions and Displays, Saturday and Sunday, all day event

- The history and development of the rebreather in Sweden.
- Exhibition of historical underwater cameras.
- Swedish dive equipment manufacturers display historical, and their latest products.
- Food for lunch is available throughout the day. Dinner on Friday and Saturday is shared.

Saturday 15 Aug

09:00 Official opening of the meeting by Birgitta Forsén, Chairman of the Swedish Historical
Diving Society.
10:00 Diving with historical helmets and pumps. We have an Emil Carlsson helmet, Danish 2 bolt,
German 3 bolt and a Russian 3 bolt helmet, amongst others.
11:00 Poseidon demonstrates their latest rebreather, launched in 2014.
12:00 – 16:00 Opportunity to test dive with the new Poseidon SE7EN rebreather.
12:00 – 16:00 Demonstration dives with early sport diving equipment from private collectors and
our museum.
16:00 – 17:00 Demonstration dive with a replica Diving Bell from the 15th century, and with a
replica of a 17th century diving suit and an open wood helmet by our Finish friends.
19:00 Transport to Dinner and evening entertainment.

Sunday 16 Aug

10:00 Lecture by Hans Örnhagen "Swedish hyperbaric chambers for treatment and research. –
From Sandahl 1860 to DNC 2014"
10:40 Lecture by Imre Botos, who developed and tested the first rebreather (ACOC) built by AGA
1972.
11:20 Presentation by Ola Oskarsson about the history, development and modern day use of the
ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle).
12:00 Lecture and film about 'Mars the Magnificent', a Man of War that sank after a battle in the
Baltic Sea 1564 to 75 meter (250 feet).
13:00 Slideshow “Swedish Sports divers Hall of Fame” during lunch buffet
End of event.
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Spiggen II, en svensk militär miniubåt
Hans Örnhagen

Svensk dykerihistorisk förening har alltsedan
HMS Spiggen utgick ur organisationen följt
miniubåtens öde. Planerna var, att om ingen
annan kunde ta hand om ubåten, så skulle
SDHF göra det som stod i vår makt för att
bevara båten till eftervärden. Spiggen II som
hon bör kallas, eftersom vi tidigare haft en
miniubåt med det namnet i svenska flottan.
Den första var en engelsk miniubåt av Xklass. ”Stickleback” inköptes från England
1958 och döptes om till Spiggen. Hon
användes fram till 1972 för att vi skulle få
erfarenheter och kunskap om hur denna typ av
vapen kunde användas, framför allt tillsammans med dykare. Spiggen återlämnades till England och
Imperial War museum när man där upptäckte att man inte hade någon X-class båt i så gott skick som den
svenska Spiggen. När vi i slutet av 70-talet och tidigt 80-tal drabbades av ubåtsincidenter och upptäckte att
vi saknade resurser och erfarenheter för att kunna förstå hur en befälhavare i en miniubåt kunde använda
sin farkost beslutades om att vi skulle ta fram en egen för utbildning och studier. Detta blev Spiggen II som
konstruerades av Försvarets materielverks ubåtsbyrå och byggdes av firma Amfibieteknik AB. Bygget
kallades ett lågbudgetprojekt och huvudsakligen civil teknik och civila komponenter användes. Spiggen II
togs i tjänst 1990.

Som framgår av skissen från Fredrik Granholms bok Från Hajen till Södermanland, Svenska ubåtar under
100 år, så har Spiggen II tre stycken tryckfasta avdelningar. Detta innebär att man kunde trycksätta
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mittsektionen för att slussa ut dykare. En
annan fördel med de tre separata
sektionerna var att båten kunde delas för
god åtkomst av komponenter i samband
med service och reparationer.
Fotot inifrån båten är taget förut från
mittsektionen och visar piloterna och
manöverpanelen. Som de flesta militära
ubåtar saknar hon ventiler för att se ut
föröver och navigation sker med sonar
och annan elektronisk utrustning.
(Foto från: Navyskipper.blogspot.se)
Fotot överst i artikeln togs när "Spiggen" anlände till Töre hamn. Orsaken till att hon hamnade i Kalix
kommun var att somrarna 1983 och 1987 jagades främmande undervattensaktivitet i vatten utanför Töre. .
Hon står nu tills vidare i ett kommunförråd i väntan på att man skall kunna ställa ut Spiggen II så att hon
kan beskådas av allmänheten. Tanken är att Kalix kommun på sikt ska låna ut "Spiggen" till föreningar
eller organisationer som bedriver turistverksamhet. Det finns redan ett antal intressenter, men fler
välkomnas. Intresserade kan vända sig till Karl-Göran Lindbäck i Kalix kommun. Svensk Dykerihistorisk
Förening önskar projektet lycka till och hoppas kunna komma på besök och eventuell provtur vid tillfälle.
Den som vill läsa mer om Spiggen II kan utnyttja följande länkar:
http://www.nsd.se/nyheter/kalixoverkalix/en-ubat-ingen-kan-tvivla-pa-8571934.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/kalixoverkalix/dragkamp-om-sveriges-enda-mini-ubat-8582299.aspx
http://www.mynewsdesk.com/se/kalix_kommun/pressreleases/mini-ubaat-ankommer-till-kalix-1011863
http://en.wikipedia.org/wiki/Stickleback-class_submarine
http://navyskipper.blogspot.se/2010/12/slutet-for-inomskars-ubatsjakt.html

Silversponsorer

#

AirMedic.se
Specialistmottagning
Internetbokning

#
Fartygsmagasinet i Stockholm AB

Österlånggatan 19, Gamla Stan i Stockholm (Öppet tor & fre 11-18, lör 11-15)
mail@seaborne-fartygsmagasinet.com
www.seaborne-fartygsmagasinet.com
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Robert Börjesson - undervattensteknik genom hela livet

Skrivet av Sara Laine i Profiler En Sueco/ La Danesa/ Det Norske Magasinet, Norrbom Marketing S.L.,
Centro Idea, Ctra. de Mijas, 29651 Mijas Costa, Spania. Tryck med tillstånd från förlaget.

"Inga ord behövs för att beskriva denna hjälm. Är man inne i branschen vet man direkt vad det är."
Det är Robert Börjessons ord när han visar mig runt på kontoret i Fuengirola, där han efter lite
möda får ned en stor låda från översta hyllan och plockar fram en gul dykarhjälm, som han
vördnadsfullt ställer på bänken bredvid sig (en Kirby Morgan hjälm).
Robert Börjesson är ägare och tekniskt ansvarig på företaget Marine Vision, ett företag som bl.a.
samarbetar med Guardia Civil, SAAB, Kirby Morgan och många fler. Ett arbete som han trivs
mycket bra med. Det är till och med så att han faktiskt sysslar med det som han alltid, i grund och
botten, har varit intresserad av – undervattensteknik.
"Det ligger i blodet hos både min bror och mig själv. Vår far, Bengt Börjesson (En av SDHF
hedersmedlemmar- Red. anm.), tillverkade sina första undervattenskameror redan på 1950-talet och var en
pionjär i Sverige inom undervattensteknik. Han filmade bl.a. Svampdykare (1964) som handlar om
tvättsvampdykare på Kalymnos i Grekland – en nästan K-märkt film inom undervattenteknikvärlden", ler
Robert stolt när han berättar om sin far och tillägger: "Min bror och jag har levt med det hela våra liv.
Pappa gjorde även bl.a. Expedition Röda Havet och han var med och filmade när Wasa bärgades. När han
jobbade hemma fick jag också ofta vara med. Min bror, Eric Börjesson, är också i branschen men som
undervattenfotograf och han har bl.a. varit med och filmat Disney-dokumentären Oceans, och många andra
undervattenscener i flertalet filmer."

Familjetradition

Robert kan tala länge om sin far och bror och jag får påminna honom om att vi har träffats för att
tala om honom. "Själv är jag mer intresserad av det tekniska. I mitt företag tillverkar vi specialutrustning.
Bl.a. tillverkade vi kameror och maskiner som användes vid den stora BP-oljekatastrofen för några år
sedan. Vi har kameror som kan gå ned till tusentals meters djup och fjärrstyrda kameror för att filma
undervattensliv på djupet", säger Robert.
Robert är född i Sollentuna utanför Stockholm och när han blev lite äldre flyttade familjen in till
centrala Stockholm. När han var 27 flyttade han till Madrid där han tog en paus från
undervattensteknikvärlden och utbildade sig till systemanalytiker samt datatekniker på CENEC.
Därefter arbetade han sig igenom en karriär inom olika dataföretag såsom Siemens Nixdorf och
Control Data.
"Jag lärde mig massor under åren i datateknikvärlden, t ex hur stora företag fungerar, hur man
arbetar effektivt med olika resurser samt hur man utvecklar system. Kunskaper som jag har fått
nytta i mitt lilla företag", förklarar han.
Men så en dag, när Robert hade arbetat med datateknik i drygt tio, år ringde hans far och berättade
att han skulle flytta permanent till Costa del Sol, där familjen hade haft semesterboende i flera år.
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Hans far berättade att han tänkte starta ett företag i linje med det han arbetat med i Sverige och
frågade om Robert var intresserad, och det var han. Så sedan 1995 är det han och hans affärspartner
Pedro som driver företaget, Marine Vision.

Trång sektor

Att driva ett teknikbaserat företag på Costa del Sol är inte alltid lätt. Robert uttrycker ett visst avund
på svenska företag som ofta får statlig hjälp och där det finns ett väl utbrett samarbete mellan
marknaden och universiteten, men det går även i Spanien berättar han:
"Vi får helt enkelt ta tillvara på resurserna. Det finns kompetens på landets olika universitet – som
vi ofta samarbetar med – men vi får kämpa oss fram själva för det finns inget existerande nätverk
mellan marknaden och universiteten, som i Sverige. Här arbetar inte heller företagen med varandra i
samma utsträckning, marknadstonen är mycket hårdare och många delar måste vi beställa från
utlandet."

Det bästa av Sverige

När Robert talar om Spanien använder han ordet hem. Men när vi sedan kommer in på Sverige
använder han också "hem", men med en mer drömmande nyansering och han berättar att han
längtar dit ibland. Och hem är Stockholm, där han har en båt liggande vid Långholmen som han
gärna tar en tur ut i skärgården med, minst en vecka per år.
"Det är lätt att sakna Sverige när man bor här för minnet är selektivt och jag minns alltid Sverige
från landets bästa sida med vackra sommardagar, blå himmel m.m. Sedan är inte vintrarna så roliga
med mörker, regn och rusk", säger han och liksom ryser i ryggmärgen.
Sedan ser han fundersam ut igen och liksom reser runt hela Spanien i sina tankar:
"Spanien är också bra. Jag tycker om att det är mångkulturellt, människorna är fantastiska och det
finns så mycket att se och uppleva, någonting i varje stad och by."
Samtalet leder återigen in på företagande och jämförande mellan länder:
"Mitt företag skulle troligtvist gå ännu bättre i Norden, också för att nordiska företag, speciellt inom
teknik, har ett annat anseende än spanska. Nordiska teknikföretag har ju alltid varit kända för att
ligga i framkant".
Trots det har han aldrig funderat på att flytta till Sverige, men han säger att om han någonsin startar
upp ett till företag så ska det ligga i Sverige.

Svensk företagskultur

Att tala med Robert är som att tala med en svensk som är spanjor. Hans svenska är felfri, liksom
hans spanska, samtidigt som det ofta sker att han omedvetet växlar till spanska när han talar
svenska. Så det märks verkligen att han är en mix av de båda länderna, hans far är svensk och
modern spansk. På ett område där hans svenskhet verkligen lyser igenom är när vi kommer in på krisen och
hur han driver sitt företag.
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"Som litet företag måste man vara flexibel och hela tiden hitta nya lösningar, vara öppen för nya
möjligheter men samtidigt vara försiktig. Det är ofta en svaghet i spanska småföretag – som mot
alla odds syssla med sitt och alltid kan bäst i alla lägen. Men så är det sällan", jämför han och
fortsätter:
"Det gäller även i mitt företag. När jag gjorde upp Marine Visions arbetstider, vi har sju anställda,
tittade jag på personalens behov och då nästan alla har familj tänkte jag att arbetstiderna måste
matcha deras privatliv. Så istället för spanska arbetstider med lång siesta jobbar vi åtta till tre med
korta raster. Dock har vi alltid mobilerna med oss, vilket är en förutsättning för att kunderna ska
vara nöjda."
Och hans strategi har fungerat:
"De som jobbar hos oss vill inte jobba någon annanstans och vi har kul tillsammans, vilket
kunderna märker i vår service till dem. Jag har också lärt mig värdesätta varje enskild person i
företaget – alla kan och är bäst inom sitt område. Det handlar om att ge och få tillbaka, inte ge och ta."

Överlever krisen

Förutom en god företagskultur som recept för ett stabilt företag berättar Robert att det är ett måste
med koll på ekonomin:
"Vi har överlevt krisen tack vare ett strikt ekonomiskt tänkande. Det är lätt att lockas av stora
lokaler, fina bilar m.m. när pengarna kommer in men ofta fungerar det inte i längden, så vi har
aldrig tillåtit oss det. Dessutom redovisas varje cent till vår ekonom och är det en kostnadspost som
inte går att redovisa dras den från lönen, vilket även gäller mig. Likadant som att jag inte kan sitta
på en piedestal som chef, för mig är skruvmejseln och sopborsten lika viktiga som datorn och
skrivbordet."
Återigen nämner Robert värdet av att vara anpassningsbar och se möjligheter:
"Vi har fått lov att tänka om en del och ett exempel är att vi idag har Decathlon som kunder. Hos
dem har vi bl.a. personalutbildning och service på maskinerna för påfyllnad av dyktuber, något vi
inte gjorde tidigare."
Hoj och ålderskris
Man skulle kunna tro att Robert på grund av sitt stora intresse för undervattenteknik också skulle
roa sig i undervattensvärlden på fritiden, men så är inte fallet:
"Jag har sedan min ungdom tävlat i motorcross så jag har en motorcykel och numera blir det mer
golf. Och när det kom till att köpa motorcykel och bil ville jag ha svenskt så jag kör en Husqvarna
och en Volvo. Egentligen kanske motorcykeln är uttryck för en viss 50-års kris. Det är faktiskt en
jobbig ålder för helt plötsligt har jag insett att jag börjar bli gammal, jag som fortfarande var ung
som 40-åring. Nu skymtar pensionsåldern. Dessutom har jag inte samma kraft längre att ta tag i
saker som när jag var 35."
Innan vi avslutar funderar han ett tag och tillägger:
"När det kommer till det här med ålder har kvinnor en stor fördel för de talar med varandra. Vi män
gör inte det, vi umgås inte på samma sätt, det förväntas istället att vi ska sätta oss och ta en öl. I mitt
fall har det nog uttryckt sig i att jag för första gången i mitt liv skämt bort mig själv med en lite
häftigare bil, en av Volvos sportigare modeller".
Kort info:
Namn: Robert Börjesson
Född: 1959
Bor: Marbella
Familj: Fru och dotter
Stolt över: Sin dotter, 21 år, som studerar till eco-ingenjör i
Madrid
Gör om 10 år: Pensionerar sig med förhoppning om att
dottern tar över familjetraditionen.
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Silversponsorer

#
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Guldsponsorer:
KRÅKÅS MARINA AB är ett erfaret anläggnings-dykeri med stor mobilitet,
både till lands och till sjöss.I företaget finns sammantaget över 100 års
erfarenhet av anläggnings-dykeri. Svenskt och internationellt
anläggnings-dykarcertifikat enl. EDTC:s normer. Vi utför ALLA typer av
anläggningsuppdrag i och i anslutning till vatten. Specialiteter:
Byggnation och reparationer av anläggningar i trä, stål och betong,
borrning och sprängning samt läggning och upptagning av sjökabel
och ledningar. Vi har för närvarande ramavtal med FORTUM
GENERATION AB gällande dykningar på deras samtliga anläggningar.

#

#

Tidigare Trelleborg Protective Products AB

#
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#
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Framtida evenemang:

För uppdaterad info se vår hemsida www.sdhf.se
Årsmöte kl 1300, den15:e mars, 2015 i lokal ”Tegel”
Dykmässan på Nacka Strand
#
Skärgårdsmässan 22 – 24 maj, 2015
Galärvarvet, Djurgården, Stockholm
#
International Historical Diving Event 14-16 augusti, 2015
Dykarskolan Svanesund, Orust
#
Julstämning på Dyktankhuset 6 december, 2015

