
       MEDLEMSBREV    

 

I väntan på bättre tider kommer här lite information från Svensk Dykerihistorisk 

Förening. 

Dags att betala medlemsavgiften på 300 kr (om du inte redan gjort det förstås) 

Betala via plusgiro 4400251-7, Swish 1236359491 eller bankgiro 708-4304. 

Till vår stora glädje har vi nu fått löst problemet med brandskyddet i Dyktankhuset och under 

förra årets sista veckor installerades ett sprinklersystem, som nu väntar på anslutningen utanför 

huset. Dessutom skall det städas och återställas efter arbetet i huset.  

Sedan är det bara att hoppas på lättnader i pandemirestriktionerna så att vi kan öppna för 

visning igen. 

I vår är det 60 år sedan Vasa lyftes och vi hoppas kunna bidra till detta jubileum med våra 

föremål och kunskap. Dyktankhuset är en perfekt länk mellan Vasamuseet och det nya museet 

Vrak. 

I mitten av februari fick vi besök av Henning Eklund, journalist, som önskade skriva om 

dykningens tekniska utveckling i tidningen Teknikhistoria. Henning fick en gedigen guidning i 

Dyktankhuset av Hans Örnhagen. Vi ser fram emot artikeln som troligen kommer i majnumret. 

Även om mycket har ”legat på is” under pandemin, har vi passat på att utöka vårt boksortiment. 

Många gamla dykhistoriska böcker finns inte längre att få tag på och vi vill gärna göra en insats 

även i denna fråga. Bland annat har vi tryckt upp The Salvage of the Steamer ”Södra 

Sverige” som beskriver hur ångaren gick på grund i september 1895 och hamnade på ca 60 

meters djup, men framför allt hur man lyckades bärga henne med hjälp av den ”Wallerska 

tuben”. 

En fantastisk historia om uppfinningsrika och driftiga män trots synnerligen besvärliga 

förhållanden. Du kan få den hemskickad för 200 kr + 59 kr i porto. 

Apropå besvärliga förhållanden kan vi tipsa om ett intressant radioprogram. Du hittar det på 

Sveriges Radio (SR) P1 Dokumentär ”Pionjärdykarna i Nordsjön”, där man berättar om hur 

man på 70-talet med livet som insats dök på de norska oljeplattformarna. 

Vi har tryckt upp handledningen Föreskrifter för dykare vid begagnande av 

Rouquayrol-Denayrouze`s dykeriapparat från 1872 (150 kr + 24 kr i porto) och har just lämnat 

ännu en handledning Föreskrifter för dykare vid begagnandet av Siebe Gorman 

dykeriapparat till tryckning (samma pris som ovan). 

Bara att beställa gärna via info@sdhf.se. 

mailto:info@sdhf.se


 

Ni har väl inte missat vår nya T-shirt med tryck av tungdykarhjälm. (150 kr) Titta gärna på 

hemsidan för att kunna välja motiv, färg och storlek. (sdhf.se) 

Beträffande hemsidan saknar vi för närvarande webmaster men vi söker någon gärna med vana 

av Word Press. Hör gärna av dig om du ha något förslag. 

Det råder stor osäkerhet om hur och var vårt årsmöte kan hållas. Handlingarna kommer dock att 

sändas ut i separat mejl under mars månad. 

 

Till dess håll ut och håll avstånd och var rädda om varandra! 

Styrelsen i SDHF 


