
Styrelseberättelse för Svensk Dykerihistorisk Förening år 2001. 
 
Styrelsen har under året bestått av:  
Hans Örnhagen, ordförande 
Steven Eriksson, vice ordförande 
Bert Westenberg, föremålsansvarig 
Lars Gustafsson, klubbmästare och kassör 
Lennart Kattel, sekreterare 
Thomas Brzokoupil, ledamot 
Erick Hakulinen, ledamot 
Robert Hjälte, ledamot 
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Hedersmedlemmar: 
Bo Cassel, 1998 
Bengt Börjesson, 2001 
Anders Muren, 1999 
Ingvar Elvström, 2000 
Som meddelats i Signallinan gick Anders Muren bort i April 2001. 
 
Aktivitetsredovisning 
Föreningen bestod 011231 av XXX betalande medlemmar. 
Under året har vi haft XX öppetdagar och XX specialvisningar, vilket inneburet totalt XXX 
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 01-03-31. 
 
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. Medlemmarna gavs, i årets nummer av Signallinan, möjlighet att ta ställning till ett 
förslag baserat på höjd medlemsavgift och återbetalning vid arbete åt föreningen. Detta 
kommer att diskuteras vid årsmötet 2002. 
 
Föreningen fick genom Lars Gustafssons försorg en logo som presenterades vid årsmötet.  
 
Doppingen har varit utlånad till Tekniska museet i samband med en utställning om Håkan 
Lans. Tankar finns att man skall göra en permanentutställning och då kan det bli aktuellt att 
”byta” Doppingen mot dykarutrustning som Tekniska museet har. Ansvarig för denna kontakt 
är Bert Westenberg. 
 
Styrelsemöten har hållits 
25/2, 25/3 och 20/11 
 
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. Nagamon Andersson har initierat detta och ett stativ har svetsats 
för att gjutas på plats efter anvisningar och hjälp av Sjöhistoriska museets personal. 
 



En kontaktor för varmvatten har bytts ut efter överhettning. 
Spotlight har monterats för 2-cylinderpumpen 
Monitorn för övervakning av 100m-kammaren har monterats 
Sista arbetskvällen ägnades åt glögg och samkväm 
 
 
Specialvisningar och arrangemang 
Visning i samband med arbetsmöte för kommittén för firandet av Ubåtsvapnet 100 år 
Visning i samband med kurs i Undervattensmiljö 
Två visningar för ”Fritis” 
Visning i samband med möte i Europeiska standardiseringsgruppen för rebreathers. 
Visning för Stockholms sportdykarförbund 
 
Signallinan 
Tyvärr har bara ett nummer kommit ut. Pia Wetterfors har hjälpt till med årets nummer av 
Signallinan, men kan tyvärr inte åtaga sig att bli ansvarig redaktör, varför ärendet med att 
finna en person som kan ta på sig ansvaret för tidningen och avlasta ffa Lars utgör ett av våra 
viktigaste ärenden. 
 
Maritima Skeppsholmen 
Vi håller fortfarande kontakt med organisationen Maritima Skeppsholmen. Hans Kalla och 
Lennart Kattel har skött kontakterna. En viss planering för beredskap i samband med firande 
av Stockholms 750-årsdag har inletts. 
 
Nya föremål 
Under året har ”nya” föremål både civila och militära deponerats vid museet.  
En mängd orginalfilm, fotografier och kopior från Bengt Börjessons arkiv har skänkts till oss 
Förrådshyllor är en gåva från tryckeri ATT. 
En läkarbrits har skänkts av Dr Hans Grönkvist, DNC Navalmedicin. 
En rysk ubåtsräddningsutrustning finns numer deponerad av Steven Eriksson 
En 1-cylinderpump och div annan utrustning har deponerats av Johan Söderberg som också 
skänkt en plastavgjutning av en Siebe-Gorman hjälm. 
Femton årgångar av Skindiver har skänkts till föreningen av Lars Gustafsson. 
 
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar. 
Danmark 
Vi har under året utbytt medlemstidningar. 
 
Norge 
Hans Kalla representerade SDHF i samband med besök på det norska dykerimuseet på 
Norska statens dykkerskole i Bergen i samband med Nordiska Dykarmötet 2001. Den norska 
föreningen har fått exemplar av Signallinan. 
 
Italien 
Vi har under året utbytt medlemstidningar och fått ett exemplar av en bok on dykare och 
dykning i serietidningar. Denna kommer att presenteras i nummer ett Signallinan 2002. 
 
England 
Några av oss är medlemmar och följer genom utskick och medlemstidning aktiviteterna. 
Vi har skickat exemplar av Signallinan 
 
Med tack för förtroendet 
 
  
Hans Örnhagen 



För SDHF styrelse 


