
Styrelseberättelse för Svensk Dykerihistorisk 
Förening år 2002. 
 
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 
Robert Hjälte, ledamot 
Jaan Joandi, ledamot 
 
Hedersmedlemmar: 
Bo Cassel,        1998 
Anders Muren,    1999 Död 2001 
Ingvar Elvström, 2000 Död 2000 
Bengt Börjesson, 2001  
 
Aktivitetsredovisning 
Föreningen bestod år 2002 av mer än 300 registrerade medlemmar varav ca 2/3 
betalat avgiften för 2002. 
Under året har vi haft 31 öppetdagar och 9 specialvisningar, vilket inneburet att 
antalet besökande varit 416 vuxna och 80 barn. 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 02-03-16 och höstmötet genomfördes som en filmafton 02-11-16 då 
vi bland annat såg Bengt Börjessons film ”Svampdykare”  
 
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. Genom närmandet till Vasamuseet har det öppnats en möjlighet 
att betala personer som håller öppet. För detaljer se separat redovisning i Signallinan. 
Detta kommer att diskuteras vid årsmötet 2003. 
 
 
Styrelsemöten har hållits 
020110, 020827 
 
Arbetskvällar 
En liten trogen skara har samlats tredje tisdagen de flesta av årets månader.  
Renoveringsarbeten har ännu inte kommit igång, men det mest angelägna, ett stativ 
för lilla kammaren har tillverkats av Nagamon Andersson och Lennart Kattel för att 
gjutas på plats. Tyvärr hann vi inte göra gjutningen innan frosten kom. 
Sista arbetskvällen 17/12 ägnade sekreteraren och ordföranden åt glögg och samkväm 
 
 



Specialvisningar och arrangemang för andra 
FM dykskol  0206 
Yrkesmedicin Göteborg 0216 
Aquasport dyksällskap 0218 
Röjdykdiv dyk.led.sem 0305 
Örlogsberga segelsällskap  0317 
Gävle dykarskola 0323 
DK Samantha  0526 
Klass NV3b Haninge  0531 
Stockholm 750 år 0603 - 06 
Skeppsholmsdagen 0914 
Östermalms ”byalag”  1009 
KTH DK + DK Tumlaren 1106 
Norrlandsdykare 1203 
 
Signallinan 
Tyvärr har bara ett nummer kommit ut men det var ett nummer med gott innehåll och 
ny lay-out. Millis Keegan har stått för årets nummer av Signallinan har intresse av att 
bli ansvarig redaktör, och vi önskar henne lycka till inför nya nummer av Signallinan. 
 
Maritima Skeppsholmen 
Vi håller fortfarande kontakt med organisationen Maritima Skeppsholmen. Hans 
Kalla och Lennart Kattel har skött kontakterna. Evenemang i samarbete med Maritima 
Skeppsholmen var under året Firandet av Stockholm 750 år, vilket innebar att vi höll 
öppet även under veckodagar i vecka 23 samt höll Dykerihistorisk dag under 
Skeppsholmsdagen 14/9.  
 
Nya föremål 
Under året har ”nya” föremål och böcker, både civila och militära deponerats vid och 
skänkts till Dyktankhuset. AT tryckeri har genom gåva av förvaringshyllor till 
förrådet gjort det möjligt att röja och på bättre sätt förvara det vi får. 
 
Böcker till försäljning 
Under året har två böcker med dykerihistoriskt intressant material presenterats för 
SDHF. 
U 3503 av Lennart Lindberg. Författaren beskriver bärgningen av den tyska ubåten 
med snorkel som sedan kom att leda till ett tekniksprång vid utveckling av svenska 
ubåtar. Föreningens medlemmar hade glädjen att redan 2001 lyssna på författaren i 
samband med ett föredrag på Dyktankhuset. 160 sid. 200:- 
Best på bunnen, NUI genom 25 år av Odd Pedersen. Boken beskriver tillkomst och de 
25 första åren av Norsk Undervanns Institutt, Bergen, som sedan blev NUTEC för att 
återigen bli NUI men nu som Norsk undervannsintervension  130 sid. 200:- 
 
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar. 
Danmark 
Vi har under året utbytt medlemstidningar och planering för en Nordisk 
Dykerihistorisk helg 2003 har gjorts. 
 
Norge 



Den norska föreningen har fått exemplar av Signallinan och i samband med 
ordförandes besök i Norge och samtal med den norska föreningens ordförande 
initierades planerna på en Nordisk Dykerihistorisk helg 
 
Italien 
Vi har under året utbytt medlemstidningar. 
 
England 
Efter beslut vid årsmötet ansökte vi om, och fick beviljat, en adjungering till 
Historical Diving Society. Ett manuskript som beskriver SDHF tillblivelse och vårt 
Dyktankhus med samlingar har skrivits och är sänt till HDS tidning The Historical 
Diver för publicering under 2003. 
 
 
Med tack för förtroendet 
Hans Örnhagen 
För SDHF styrelse 
 


