
Styrelseberättelse för Svensk Dykerihistorisk 
Förening år 2003. 
 
Styrelsen har under året bestått av:  
Hans Örnhagen, ordförande 
Steven Eriksson, vice ordförande 
Bert Westenberg, föremålsansvarig 
Lars Gustafsson, klubbmästare och kassör 
Lennart Kattel, Carl Wern (efter årsmötet) 
sekreterare 
Thomas Brzokoupil, ledamot 
Robert Hjälte, ledamot 
Jaan Joandi, ledamot 
 
Hedersmedlemmar: 
Bo Cassel,     1998 
Anders Muren,    1999   † 2001 
Ingvar Elvström, 2000   † 2000 
Bengt Börjesson, 2001  
 
Aktivitetsredovisning 
Föreningen bestod år 2003 av 282 registrerade 
medlemmar varav 188 betalat avgiften för 
2003.Under året har vi haft 20 öppetdagar och 
7 specialvisningar förutom de special-
arrangemang som redovisas separat  
 
 För en mer detaljerad redovisning hänvisas till 
Klubbmästarens redovisning i samband med 
årsmötet. 
 
Årsmöte avhölls 03-03-16 och höstmötet 
genomfördes som en föredragsafton 03-11-15 
då vi lyssnade till Johan Candert historien om 
hur DC-3an hittades. 
 
Problemet att finna frivilliga som har möjlighet 
att ställa upp och hålla Tankhuset öppet förblir 
vårt största bekymmer. Olika typer av lösning-
ar har provats, men ingen verkar fungera rik-
tigt. Möjligheten att Vasamuseet skulle kunna 
arvodera personer för öppethållande gick i 
stöpet då det visade sig att när vi skulle sätta 
planen i verket meddelade Vasamuseet att 
deras ekonomi försämrats kraftigt och inte 
längre medgav denna möjlighet till stöd. Mer 
om detta i samband med årsmötet. 
 
 
Styrelsemöten har hållits 
2003-02-18, 2003-04-15 samt 2003-08-24 
 
Arbetskvällar 
En liten trogen skara har samlats tredje tisda-
gen de flesta av årets månader.  Renoverings-
arbeten har ännu inte kommit igång riktigt, 
men det mest angelägna, ett stativ för lilla 
kammaren har gjutits och kammaren står nu på  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plats med en figursydd presenning som skydd 
för regn och snö. Utan Lennart Kattels kunnig-
het och entusiasm hade detta inte kunnat ge-
nomföras. 
Vi har också inspekterat ubåtsräddnings-
klockan och funnit att den är ”plundrad” på det 
mesta av armatur och inredning. Med lite hjälp 
från marinen borde det gå att finna luftmotor 
till vinschen samt lämpliga ventiler och 
manometrar. Åke Sundkvist har lovat försöka 
att hjälpa till med detta. 
  
Sista arbetskvällen 16/12 ägnade klubbmästare 
och sekreterare åt glögg och samkväm. Nästa 
gång hoppas vi det blir fler deltagare. 
 
 
Specialvisningar och arrangemang för 
andra 
01-15  Dan Warkander US Navy 
01-21  Rapps dyktjänst 
02-26  Pharmacia dyksektion 
03-07  Trelleborg AB 
03-22  Sukeltajan Monilma, Finsk dyktidning 
05-21  Föreningen Ub-vapnet 100 år samt 
plan.möte för jubileum 2004 
12-13  Västerås SDK Molusca 
 
Nordisk Dykerihistorisk helg 
Medlemmar från Norges och Danmarks 
dykerihistoriska föreningar besökte 
Dyktankhuset 14 – 16 februari då ett program 
med besök och kransnedläggning vid Arne 
Zetterströms grav, studiebesök vid DNC, 
Interspiro och Vasamuseet ingick förutom ett 
samkväm med filmvisning på hotell LogInn 
(ett hotell inrett ombord på gamla norska 
hurtigruttfärjan MS/ Prinsessan Märtha) och en 
middag på Dyktankhuset för de 24 deltagarna. 
 
 
 



Rebreathermöte 
Carl Wern, Åke Larsson m.fl ordnade 2003-
09-06 ett möte för rebreatherentusiaster. Mötet 
samlade 35 personer och alla fick sitt lystmäte 
avseende gamla och nya rebreathers 
tillfredsställt. Efter föredrag genomfördes en 
fotografering och filmning av rebreathers 
varefter måltid arrangerad av vår klubbmästare 
och samvaro vidtog. En heldag  
 
Dykerihistorisk dag (Skeppsholmsdagen) 
2003-09-13 
Enligt tradition genomfördes under 
Skeppsholmsdagen på och avklädning av 
tungdykare utanför Dyktankhuset. 
Verksamheten tilldrog sig intresse, men vi 
upplever inte att vårt arrangemang är en del i 
Skeppsholmdagen trots at det finns ”färjor” 
som förmedlar passagerare. 
 
Besök av Norsk Baromedisinsk Forening. 
2003-09-27 
Ryktet om Dyktankhuset som en trevlig lokal 
för samkväm spred sig i Norge efter den nor-
diska dykerihistoriska helgen vilket fick till 
följd att även Norsk Baromedisinsk Forening 
ville besöka Dyktankhuset och inta måltid i 
samband med deras besök i Stockholm i sep-
tember. Genom klubbmästarens försorg intogs 
cateringmat och diskuterades dykerimedicinsk 
historia i en grupp på 20 personer. 
 
 
 
Signallinan 
Tyvärr blev året 2003 utan något nummer. Vi 
lovar att försöka bättra oss. Svårigheten är som 
alltid att hitta den person som har tid att göra 
det omfattande arbete som behövs för att åstad-
komma något som är värt att publicera. Med 
fler bidrag i form av texter, tips och bilder i 
elektronisk form från medlemmarna blir det 
naturligtvis enklare. 
 
 
 
Hemsidan 
Hemsidan har ännu inte fått sin lösning, men 
ett förslag från Robert Hjälte föreligger. 
Genom nye sekreteraren Carl Wern försorg har 
vi fått ett ”massmailsystem”, vilket innebär att 
vi enkelt och billigt kan nå medlemmar med e-
postadress. Detta prövades första gången i 
samband med kallelse till årets sista arbetskväll 
”Glöggen”. Andra tillfället skall bli den nyårs-
hälsning som bland annat innehåller denna 
styrelsens årsrapport. 
 
 
 

Maritima Skeppsholmen 
Vi håller fortfarande kontakt med 
organisationen Maritima Skeppsholmen. 
Lennart Kattel har skött kontakterna. 
Evenemang i samarbete med Maritima 
Skeppsholmen var under året 
Skeppsholmsdagen i september. 
 
Nya föremål 
Under året har ”nya” föremål och böcker, både 
civila och militära deponerats vid och skänkts 
till Dyktankhuset.  
 
Böcker till försäljning 
Under året har vi fått två tillskott av böcker 
som vi kan sälja. Claes Lindemarks bok om 
”Nya varvets dyktank” samt Odd Pedersen 
”Best på bunnen” en bok om 25 års 
verksamhet vid Norges största 
dykerilaboratorium NUI i Bergen. 
 
Kontakter med andra dykerihistoriska 
föreningar. 
 
Danmark 
Vi har under året fått exemplar av deras 
medlemstidning och Danmark deltog med 3 
deltagare i Nordisk Dykerihistorisk helg 2003. 
 
Norge 
Norge deltog med 7 deltagare i Nordisk 
Dykerihistorisk helg 
 
Italien 
Vi har under året utbytt medlemstidningar. 
 
England 
Artikel om Dyktankhuset har varit publicerad i 
HDS tidning The Historical Diver 2003, se 
bilaga. Bo Cassel och Lars Gustafsson har 
under året arbetat med ett förord till en artikel 
om Mårten Triewaldt i samma tidning. 
Planering för ett besök på Dyktankhuset av 
HDS styrelse har pågått. Trolig tidpunkt maj 
2004. 
 
 
Med tack för förtroendet 
Hans Örnhagen 
För SDHF styrelse



 


