
Styrelseberättelse för Svensk Dykerihistorisk 
Förening år 2004. 
 
Styrelsen har under året bestått av:  
Hans Örnhagen, ordförande 
Steven Eriksson, vice ordförande 
Bert Westenberg, föremålsansvarig 
Lars Gustafsson, klubbmästare och kassör 
Carl Wern, sekreterare 
Thomas Brzokoupil, ledamot 
Robert Hjälte, ledamot 
Jaan Joandi, ledamot 
 
Hedersmedlemmar: 
Bertil Jung    1997 
Bo Cassel,     1998   † 2004 
Anders Muren,     1999   † 2001 
Ingvar Elvström,  2000   † 2000 
Bengt Börjesson, 2001  
 
Aktivitetsredovisning 
Föreningen bestod år 2004 av 286 registrerade 
medlemmar varav 102 betalat avgiften för 
2004. Under året har vi haft 44 öppetdagar och 
10 specialvisningar förutom de special-
arrangemang som redovisas separat.  
 För en mer detaljerad redovisning hänvisas till 
Klubbmästarens presentation i samband med 
årsmötet och senare nummer av Signallinan. 
 
I början av året gick en av våra mest 
betydelsefulla medlemmar och tillika 
hedersmedlem, Bo Cassel bort.  Bo Cassel var 
med och räddade Dyktankhuset 1979 och var 
vår sekreterare under de första 20 åren. För 
ytterligare detaljer om Bo Cassel se 
Signallinan nr 12. 
 
Årsmöte avhölls 04-03-13 och höstmötet 
genomfördes som en föredragsafton 04-11-20 
då vi tittade på film eftersom den planerade 
aktiviteten fick ställas in pga sjukdom. 
 
En kopparplåt för att informera om Mårten 
Triewald och hans arbete med vetenskap och 
dykning i Stockholm på 1700-talet monterades 
i maj på gaveln av hans malmgård på 
Kungsholmen. Plåten, som bekostades av 
Statens Maritima Museer, utformades 
tvåspråkigt med HDS logo för att tacka för 
HDS arbete med att sprida kunskap om svenskt 
tidigt dykeri genom utgivningen av boken om 
Mårten Triewald. 
 
Klubbmästare och ordförande deltog i HDS 
årsmöte i Hull, där The Nautiek Award 
mottogs. SDHF har fått detta prestigefyllda 
vandringspris för räddningen av Dyktankhuset 

och arbetet med att 
sprida kunskap om 
dykerihistoria. Priset 
finns att beskåda på 
Dyktankhuset under 
2005. Vid denna 
middag presenterades 
också boken om 
Triewald där Bo 
Cassels och Lars 
Gustafssons bidrag 
speciellt omnämndes.  
 
En plan för utnytt-
jandet av det till-
byggda ångpannehuset 

har presenterats för SMM. Planen bygger på 
förutsättningen att vi kan flytta ångpannan och 
att vi finner ekonomiska medel för att 
genomföra ändringen. Något definitivt besked 
har ännu inte erhållits från SMM. 
 
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.  
 
 
Styrelsemöten har hållits 
2004-01-20, 2004-02-24 och 2004-10-14 
 
Arbetskvällar 
En liten trogen skara har samlats tredje tisda-
gen de flesta av årets månader.  Renoverings-
arbeten har ännu inte kommit igång riktigt. 
 
Sista arbetskvällen 21/12 ägnade sekreterare 
och ordförande åt glögg och samkväm. 
Sekreteraren erhöll, som tack för årets arbete, 
ett ex av vår inofficiella bildkalender för 2005 
Nästa gång hoppas vi det blir fler deltagare. 
 
 
 
Specialvisningar och arrangemang för 
andra 
 
Besök av Historical Diving Society 
Delar av HDS styrelse besökte Stockholm och 
Dyktankhuset 17 - 19 maj som tidigare 
rapporterats i Signallinan. Under besöket 
monterades en minnesplåt på gaveln av Mårten 
Triewalds malmgård på Kungsholmen och lite 
av det finala arbetet inför tryckningen av 



boken om Triewald genomfördes. För 
ytterligare detaljer om besöket se Signallinan 
nr 12. 
 
Öppethållande i samband med Ubåtsvapnets 
100-årsjubileum. 
Genom Claes Lindemarks försorg kunde 
Dyktankhuset hållas öppet dagligen mellan 
fredag 13/8 till söndag 22/8. Samtidigt pågick 
en utställning av ubåtsmodeller i ett av betong- 
skjulen. Gratis inträde under dagarna, vilket 
kan ses som ”vår” present till 100-åringen, 
innebar mer än 1000 besökare, men inget klirr 
i kassan. 
 
Visning av Dyktankhuset för delegater i 
”Humans in Submarines” 
I samband med firandet av ubåtsvapnets 100-
årsjubileum genomfördes en 3-dagars 
konferens om människor i ubåtar. Strax över 
200 delegater från hela världen. 
Konferensmiddagen avnjöts på Vasamuseet 
och alla delegater intog drink före maten på 
Dyktankhuset. Under sakkunnig guidning av 
medlemmar från SDHF och brunnsmusik 
framförd av delar av flottans musikkår 
förevisades utstigningstank och föremål för 
delegaterna. Av döma av kommentarerna i 
konferenspauserna dagen efter så hade besöket 
på Dyktankhuset varit mycket uppskattat.  
 
Dykerihistorisk dag (Skeppsholmsdagen) 
2004-09-05 
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 
Skeppsholmsdagen trots at det finns ”färjor” 
som förmedlar passagerare. 
 
Rebreathermöte 
Carl Wern, Åke Larsson och Lars Gustafsson 
ordnade 2004-09-11 för andra gången i rad ett 
möte för rebreatherentusiaster. Mötet samlade 
ett 40-tal personer som alla fick sitt lystmäte 
avseende gamla och nya rebreathers. 
 
Dykhistorisk afton för Interspiro. 
Vår klubbmästare genomförde 2004-11-02 en 
afton med dykhistoria och mat för ett 30-tal av 
Interspiros internationella säljare. Vid tillfället 
användes vårt nyköpta tält för första gången. 
 
Övriga specialvisningar 
2004-09-28   ”Se Sth med Lotta”   Hans Ö 
2004-10-14  KTH dykarklubb    Steven E 
2004-11-05  Klass från Sofia skola Steven E 
 

Signallinan 
Under 2004 kom Signallinan ut med tre 
nummer. Ordföranden har tagit på sig 
redaktörsskapet tills vi hittar någon som kan ta 
på sig arbetet. Det omfattande arbete som 
behövs för att hitta eller åstadkomma något 
som är värt att publicera är fortfarande vårt 
största bekymmer. Med fler bidrag i form av 
texter, tips och bilder i elektronisk form från 
medlemmarna blir det naturligtvis enklare. 
 
Hemsidan 
Hemsidan har fått en preliminär lösning  i 
väntan på att någon kan ta på sig ansvaret att 
vara webredaktör. Vårt  ”massmailsystem” har 
använts för två ”nyhetsbrev” under året. 
Förhoppningen är att detta skall bli en mer 
använd rutin i framtiden. Vi saknar fortfarande 
e-postadress till många av medlemmarna, 
vilket gör att vi även i fortsättningen måste 
behålla vanlig postgång för kallelser och för 
vår medlemstidning.  
 
Maritima Skeppsholmen 
Vi håller fortfarande kontakt med 
organisationen Maritima Skeppsholmen. 
Lennart Kattel och Lars Gustafsson har skött 
kontakterna. Evenemang i samarbete med 
Maritima Skeppsholmen var under året 
Skeppsholmsdagen i september. 
 
Nya föremål och donationer 
Under året har ”nya” föremål och böcker, både 
civila och militära deponerats vid och skänkts 
till Dyktankhuset.  SDHF har också mottagit 
två donationer: 
 3377 SEK från Dr Valery Flok, Aberdeen 
 2500 SEK från Dykerientreprenörer i 
byggbranschen. 
 
Böcker till försäljning 
Under året har vi fått tillskott av böcker som vi 
kan sälja.  
“The Art of Living under Water” Historical 
Diving Society ger ut en serie böcker om 
viktiga dykerihistoriska dokument. Som 
nummer fyra i denna serie presenterade man en 
bok om och av Mårten Triewald. Medarbetare 
vid produktion av boken har varit Lars 
Gustafsson och Bo Cassel. Priset är idag ej 
känt, men ett donationsexemplar finns på vårt 
bibliotek för beskådande. 
 
Kontakter med andra dykerihistoriska 
föreningar. 
Danmark 
Vi har under året fått exemplar av deras 
medlemstidning  
 
 



Norge 
Lars Gustafsson deltog i Dykkehistorisk 
Forenings årsmöte i mars 2004. 
 
Italien 
Vi har under året utbytt medlemstidningar. 
 
England 
Besök på Dyktankhuset av HDS styrelse i maj 
2004. Se separat punkt. 
Lars Gustafsson och Hans Örnhagen deltog i 
HDS årsmöte och konferens i Hull i oktober 
2004. 
 
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som 
under året bidragit till att genomföra SDHF 
olika aktiviteter. 
 
Med tack för förtroendet 
 
 
 
Hans Örnhagen 
För SDHF styrelse



 


