Svensk Dykerihistorisk Förening. Verksamhetsberättelse för
2020
På grund av rådande pandemi kom verksamhetsåret att förändras
radikalt.
Styrelsen vald på 2019:s årsmöte fortsatte sitt arbete även under 2020.
Årsmötet hölls slutligen den 11 oktober 2020 i Sjöhistoriska museet, Stockholm.
Där valdes styrelse m fl. enligt följande:
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Till nya hedersmedlemmar valdes Rolf Tistrand (postumt) och Bert Westenberg.
Styrelsearbete
Under verksamhetsåret har tolv protokollförda styrelsemöten hållits, varav tio via
Skype, ett i Dyktankhuset samt konstituerande möte på Sjöhistoriska museet,
Stockholm.
Medlemmar
Under året har föreningen haft 173 medlemmar, därutöver 12 guldsponsorer och 7
silversponsorer.
Ett antal museer och andra föreningar inom och utom Sverige har fått Signallinan
inom ramen för informationsutbyte och dokumentutväxling.
Guideutbildning
Med social och fysisk distansering kunde en guidekurs med tre deltagare genomföras
i oktober.
Guidepärmen har uppgraderats.
Dyktankhuset
Under ett par dagar februari-mars var det städhelg i Dyktankhuset med sortering och
rensning. Roven Sjöugglan Christine hängdes upp och kan nu beskådas. Allt
förberett inför sommarens visningar. Sedan kom stängningen.

Besöksantalet var därmed starkt minimerats ………….
På Dyktankhuset finns nu tre QR-skyltar. En berättar om dyktankhuset, en går till
hemsidan www.sdhf.se och en till kalendern för att visa när vi håller öppet.
Vid årets slut kom det glädjande beskedet från Statens maritima och
transporthistoriska museer, SMTM, att ett sprinklersystem kommer att monteras in för
att träda i funktion i händelse av brand i Dyktankhuset. Detta tillfredsställer kravet på
brandskydd. En rejäl ommöblering vidtogs för att man skulle komma åt vid
installationen av ledningarna.
Nu återstår endast uppkopplingen till vattenledningen, som Kungliga Djurgårdsförvaltningen svarar för.
Inköp/investeringar/inlån
Tre nygamla datorer har införskaffats för att finnas på plats vid entrén, kontoret samt
att användas vid föredrag mm.
Två nytryck har gjorts under året. Först ut var den lilla boken Föreskrifter för dykare
vid begagnande af ROUQUAYROL- DENAYROUZE´S dykeriapparat (1873) och i
slutet av året The Salvage of the Steamer ”Södra Sverige” (1897), där den
fantastiska bärgningen skedde med hjälp av Wallerska tuben. Böcker som nu finns
att köpa från SDHF.
Nu finns även T-shirts med hjälmtryck att köpa. (Bild på Fahnehjelms eller Lindkvists
finns att välja på).
Framtida projekt
En Carlsson-dräkt har länge stått på vår önskelista. En som går att använda vid våra
dykningar. Arbete pågår med att få ihop tillräckligt med material för att sedan låta
göra en dräkt.
Donation och inventering
Det fortsätter att strömma in intressanta föremål som skänkts till SDHF vilka löpande
accederas och fotograferas. En digital ”bank” med bilder, accederingar och
dokumentation har skapats.
Inventeringen av böcker och föremål fortsätter kontinuerligt under året.
Signallinan
Tidningen har under året utkommit med två nummer i juni och december, 45 och 46.
Material strömmar till och decembernumret utökades med några sidor.
Dessa finns liksom gamla nummer även på vår hemsida.
Hemsidan
Vår webmaster jobbar med stor iveroch har förnyat sidans layout. Vi har nu kunnat
utveckla en diarieföring samt lagt in alla viktiga dokument på styrelsens sidor.
Särskilda sidor finns även för medlemmar och guider. Dessa kräver förstås särskild
inloggning. Förhoppningsvis skall detta inte innebära några större problem.
Under året har ”Dykningens historia” presenterats i olika avsnitt av vår webmaster
med bistånd från styrelsen.
Facebook
Beslöt satsa på hemsidan i stället för F-book.
Dykmässan

Årets dykmässa blev det första evenemanget som ställdes in på grund av Corona.
Skärgårdsmässan
Inställd.
Kulturarvsdagarna
Inställda
Representation
-Stockholms Sjögård: Hans Bohlin och Magnus Waldau.
- Arbetsam:
Kent Forsén
Vision Framtiden
Det långsiktiga arbetet med att söka pengar har fortgått under året.
Slutord
Ett märkvärdigt år är till ända. Ett år av saknad över att kunna hålla öppet vårt kära
Dyktankhus och kunna mötas som vanligt. Detta har drabbat hela världen, så vi skall
inte klaga utan ser fram emot en bättre tid för oss alla.
För styrelsen
Birgitta Forsén, ordförande

