
Styrelseberättelse för Svensk Dykerihistorisk Förening år 2000. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Hans Örnhagen, ordförande 
Steven Eriksson, vice ordförande 
Bert Westenberg, föremålsansvarig 
Lars Gustafsson, klubbmästare och kassör 
Lennart Kattel, sekreterare 
Robert Hjälte, ledamot 
Erick Hakulinen, suppleant 
Jaan Joandi, suppleant 
 
Aktivitetsredovisning 
Föreningen bestod 001231 av 272 betalande medlemmar. 
Under året har vi haft 47 öppetdagar och 11 specialvisningar, vilket inneburet totalt 1083 
besökande. För en mer detaljerad redovisning se Klubbmästarens redovisning vid årsmötet 
och i tidningen Signallinan. 
För ekonomisk redovisning av årets aktiviteter hänvisas till Kassörens redovisning vid 
årsmöte och i tidningen Signallinan. 
 
Årsmöte avhölls 000318. 
Dykerihistorisk dag genomfördes 000527-28 med många intresserade. ”Prova på dykning 
med tung utrustning” har kanske inte blivit så populärt som vi hoppats på, men aktiviteterna 
är överlag så populära att vi fortsätter med arrangemanget. Vi kanske skall tänka på att 
eventuellt flytta ”Dykerihistorisk dag” till hösten eftersom det visat sig mycket svårt att hitta 
frivilliga som kan sätta av tid för förberedelsearbete under Maj månad. 
Den ”största” aktiviteten under året var i juni när 120 delegater från Undersea and Hyperbaric 
Medical Society besökte Tankhuset för visning och en drink innan man fortsatte till 
Vasamuseet. 
 
Problemet att finna frivilliga som har möjlighet att ställa upp och hålla Tankhuset öppet 
förblir vårt största bekymmer. Olika typer av lösningar har provats men ingen verkar fungera 
riktigt. Vi ställer nu förhoppningen till telefonsvarare som skall göra det möjligt för 
intresserade att anmäla sig med kort varsel. Instruktioner kommer i samband med årsmötet 
och i Signallinan.  
 
Under året har Ingvar Elfström postumt tilldelats titeln hedersmedlem efter förslag av Ove 
Dahlstedt. 
 
Fem styrelsemöten har hållits 
15/2, 18/3, 16/5, 19/10, 28/10,  
 
Arbetskvällar 
En liten trogen skara har samlats tredje tisdagen varje månad. Några större renoveringsarbeten 
har ännu inte kommit igång, men SSHM har lovat att ställa personal till förfogande för 
rådgivning så att vi kan komma igång med renovering utan att riskera att förstöra något. Mest 
angelägna ärende just nu är ett stativ för lilla kammaren så att den kan resas och placeras på 
gräset vid räddningsklockan. 
 
Signallinan 
Pia Wetterfors har under året hjälpt till med tidningen. Det inkommer tyvärr inte tillräckligt 
med material för att det skall kännas rätt och naturligt att ge ut en tidning, samtidigt som vi 
inser att en tidning är den viktigaste formen för informationsspridning. 
 



Maritima Skeppsholmen 
Ordföranden har under året deltagit i tre möten rörande bildandet av en intresseförening för 
att ”marknadsföra” kulturella aktiviteter i området kring Skeppsholmen och Nybroviken. I 
samband med SDHF styrelsemöte i mars 2001 beslöts att, på grund av svårighet att finna 
person som har tid att ägna sig åt denna verksamhet, vidare kontakter och kostnader (500:-/år) 
rörande Maritima Skeppsholmen sköts av vår stödorganisation SSHM. 
 
Telefon 
Under året har larm och telefon installerats i Tankhuset. Detta betyder att man numer skall 
kunna ringa till Tankhuset och få veta när och om det är öppet. Meddelandet på 
telefonsvararen kommer att löpande uppdateras i takt med besked om frivilliga öppethållare 
flyter in. 
 
Glasdörr 
Genom att en glasdörr nu monterats i entrén kan vi ha ”öppet” utan att frysa eller utsätta oss 
för drag. 
 
Båtmässa 
En inbjudan att ställa ut på båtmässan 2000 fick vi tacka nej till eftersom glasmontrar för att 
skydda föremålen alternativt frivillig bevakning under hela utställningstiden ej kunde ordnas. 
Vi förklarade oss emellertid intresserade och skall inför kommande båtmässor se över hur vi 
skall agera. 
 
Nya föremål 
Under året har ”nya” föremål både civila och militära deponerats vid museet. Det yngsta är en 
varmvattendräkt från Nordsjön. Vi planerar en artikel i Signallinan där vi  löpande kommer 
att presentera och beskriva nya föremål. 
I ett mycket välkommet brev som anlände i maj förklarar man från Ostkustens 
marinkommando att vi tillsammans med SSHM kan överta ett flertal olika dykerihistoriskt 
intressanta föremål bland annat oxygen- och luftdykapparater. Man förklarar dock att någon 
tungdykarhjälm ej kan ställas till förfogande eftersom de fortfarande är i aktiv tjänst.  
 
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar. 
Danmark 
Ingen av oss reste till ”Dive In” i Danmark trots ett digert planeringsarbete av Imre Botos. På 
grund av sent inkommen bekräftelse på datum, tider och program i Köpenhamn kom vi nog 
igång för sent med detaljplaneringen. Vi har dock löpande under året fått deras tidning och en 
CD med information som kommer att publiceras i Signallinan. 
 
Norge 
Björn Kahrs, Statens Dykkerskole i Bergen har initierat bildandet av en dykerihistorisk 
förening i Norge och vi lämnade informationsmaterial rörande Treileben och Triewaldt inför 
det konstituerande mötet i Bergen. Tyvärr hade vi ingen representant närvarande på plats. 
 
Italien 
Vi erhåller deras medlemstidning och Bert Westenberg besökte museet i samband med resa i 
Italien. 
 
Med tack för förtroendet 
 
  
Hans Örnhagen 
För SDHF styrelse 


