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God middag

Jag arbetar på FM DNC, Dykskolan och är med i framtagandet av en lärobok i dykeritjänst.

Tanken är att kommande dykelever här vid dykskolan ska läsa denna bok och ha som stöd under dykkursens gång.
Boken kommer ha sin grund i FM handbok i dykertjänst från 2009 (som finns på internet att läsa) och jag har bla.
uppgiften att skriva om dykeriets historia.

Min initiala idé är att skriva mer specifikt om Försvarsmaktens dykerihistoria, då handboken som jag
nämnde berör hela historien i stil med det ni har på er hemsida.

Jag undrar om ni har information om Försvarsmaktens dykerihistoria som jag kan få ta del av i framställandet av
läroboken?
Exempelvis; hur dykeriet i Försvarsmakten grundades, vilka milstoplar passerades inom dykeriet genom historien
m.m.

Med vänlig hälsning, en dykare till en annan

Emil Bornerheim
Sergeant
Försvarsmaktens Dykeri och
Navalmedicinska Centrum

Mobil: 0732-519388
e-post: emil.bornerheim@mil.se

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står
för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighetshttps://mail.google.com/mail/u/0?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1695023135579842391&simpl=msg-f%3A16950231…
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och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man
skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of
the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain
classified information.

Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>
Till: "Bornerheim, Emil" <emil.bornerheim@mil.se>, "info@sdhf.se" <info@sdhf.se>

23 mars 2021 15:44

Hej alla
SDHF har just fått från trycket, Föreskrifter för dykare vid begagnandet af Siebe och Gormans Dykeri-apparat (1874).
Tillsammans med vårt tidigare nytryck Föreskrifter för dykare vid begagnandet af Rouqauayrol-Denayrouze,s Dykeriapparat (1872) torde dessa utgöra grunden för flottans dykeri.
Jag redovisade en del info rörande anskaffandet av den Franska utrustningen i Signallinan Nr 45 juni 2020. Dessa
bägge Föreskrifter kan rekvireras via hemsidan, där man även kan läsa
Sinallinan under SDHF/Signallinan.
/HB
[Citerad text är dold]
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