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Styrelseberättelse 
Svensk Dykerihistorisk Förening  

år 2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen har under året bestått av:  
Hans Örnhagen, ordförande 
Steven Eriksson, vice ordförande 
Bert Westenberg, föremålsansvarig 
Lars Gustafsson, klubbmästare och kassör 
Hans Bohlin, sekreterare 
Thomas Brzokoupil, ledamot 
Robert Hjälte, ledamot 
Jaan Joandi, suppleant 
Nagamon Andersson, suppleant 
 
Hedersmedlemmar: 
Bertil Jung 1997 
Bo Cassel,  1998   † 2004 
Anders Muren,      1999   † 2001 
Ingvar Elvström,   2000   † 2000 
Bengt Börjesson, 2001 
Claes Lindemark 2005  
 
Aktivitetsredovisning 
Föreningen bestod år 2005 av 243 registrerade 
medlemmar varav 226 betalat avgiften för 2005. Under 
året har vi haft 41 öppetdagar och specialvisningar 
inklusive de specialarrangemang som redovisas separat.  
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till 
Klubbmästarens presentation i samband med årsmötet 
och senare nummer av Signallinan. 
 
Årsmöte avhölls 19/3 på Dyktankhuset och höstmötet 
genomfördes som ett möte om Svenska Miniubåtar 
15/10. Mötet samlade så många deltagare att vi flyttade 
till Båthall 1. Efterföljande korv och pilsner avnjöts i 
Dyktankhuset. Det planerade julmötet i Untran fick 
tyvärr ställas in i brist på anmälningar. 
 
På inbjudan från Norge deltog Lars Gustafsson, Hans 
Örnhagen och Roberth Graham i Dykkehistoriskt Möte i 
Larkollen 15-17/4. Mötet är redovisat i Signallinan. 
 
Hans Örnhagen föreläste om dykerihistoria vid två 
tillfällen 19/6 och 15/8 på Dyktekniska samlingarna i 
Byxelkrok. 
 

 
 
Lars Gustafsson deltog som inbjuden föreläsare i HDS 
årsmöte 8/10 i Bristol, England, där The Nautiek Award 
återlämnades. SDHF hade äran att under 2005 få 
förvalta detta prestigefyllda vandringspris. Motiveringen 
var räddningen av Dyktankhuset och arbetet med att 
sprida kunskap om dykerihistoria. I samband med mötet 
i Bristol föreläste Lars om ”Arne Zetterström and his 
hydrox dives”. 
 
Lars Gustafsson deltog också i Norsk Dykkehistorisk 
Forenings möte 4-5/11 om klockdykning i Norden. Vid 
detta möte, som genomfördes tillsammans med 
representanter för HDS, föreläste Lars om ”Svensk 
klockdykning på 16 och 1700-talet” 
 
I samband med att museerna i Stockholm började med 
gratis inträde tog även vi bort vår entréavgift 20:- efter 
rekommendation från företrädare från SMM. Detta 
innebar en kraftig ökning av antalet besökare. 
Uppskattningsvis dubblades antalet besökare. För att få 
kompensation för bortfallet i inkomst sändes en faktura 
till SMM på motsvarande halva den avgift vi skulle fått 
in om vi tagit betalt, dvs lika mycket som vi tidigare fått 
behålla enligt det gamla kontraktet med Sjöhistoriska 
museet. Ersättning har ännu inte erhållits, men fakturan 
ledde till diskussioner om nytt avtal mellan SDHF och 
SMM. Dessa diskussioner pågår och har ännu inte 
resulterat i något avtal.  
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.  
 
I december fick vi beviljat bygglov för den ombyggnad 
av Dyktankhuset som är en förutsättning för en fortsatt 
bra museiverksamhet. Efter möte med representanter för 
Djurgårdsförvaltningen och Statens Maritima Museer. 
En plan för utnyttjandet av det tillbyggda ångpannehuset 
har presenterats för SMM.  
 
 
Styrelsemöten har hållits 
2/2, 31/5 samt 4/10 
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Arbetskvällar 
Antalet deltagare vid arbetskvällarna har varit så lågt att 
vi beslutat att upphöra med verksamheten. Vi kallar i 
stället till arbete vid speciella tillfällen genom hemsidan. 
 
Specialvisningar och arrangemang för andra 
Skärgårdsmässa 28 – 29 maj  
Runt 150 personer följde aktiviteterna i och utanför 
Dyktankhuset som leddes av Steven Eriksson. 
 
Visning för Mariningenjörsföreningen 1/6 
Mariningenjörsföreningen passade på att genomföra en 
av sina aktiviteter på Dyktankhuset. Ett 15-tal personer 
slöt upp och lyssnade på guidning av Lars Gustafsson.  
 
Visning för Vasamusei vänner 30/8 
Nästan 100 personer i två grupper passade på att titta in 
på Dyktankhuset kvällen 30/8 i samband med en 
aktivitet för att visa verksamheten vid Dyktankhuset och 
Båthall 2 för Vasamuseets stödförening. 
 
Dykerihistorisk dag (Skeppsholmsdagen) och 
Kulturhusens dag, 10 – 11/9 
Enligt tradition genomfördes, under Skeppsholmsdagen 
10/9 och Kulturhusens dag, på och avklädning av 
tungdykare utanför Dyktankhuset. Verksamheten 
tilldrog sig stort intresse, men vi upplever inte riktigt att 
vårt arrangemang är en del i Skeppsholmsdagen trots att 
det finns ”färjor” som förmedlar passagerare. 
I en stort upplagd kampanj hade Riksantikvarieämbetet 
bjudit in svenska folket till äldre byggnader med 
koppling till hav och hamnar. Dyktankhuset var 
presenterat på RAÄ hemsida och öppethållandet under 
helgen lockade 280 registrerade besökare. 
 
Barkväll med Ubåtsföreningen Sjöormen. 
Den nybildade föreningen Sjöormen för ubåtsfolk i 
Stockholmstrakten hade pubafton på Dyktankhuset 
27/9. Ett 25-tal medlemmar passade på att utbyta 
minnen och höra historien om Dyktankhuset. 
 
Höstmöte om Svenska miniubåtar 15/10 
Mötet samlade 65 åhörare till det intressanta 
programmet som genomfördes i båthall 1. 
 
Rebreathermöte 
Carl Wern, Åke Larsson och Lars Gustafsson ordnade 
2005-11-26 för tredje gången i rad ett möte för 
rebreatherentusiaster. Mötet samlade ett 35-tal personer, 
som alla fick sitt lystmäte avseende gamla och nya 
rebreathers. 
 
Signallinan 
Under 2005 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 för redaktören. 
 
Hemsidan 
Hemsidan har uppdaterats ett antal gånger under året. 
Vårt  ”massmailsystem” har använts för tre”nyhetsbrev” 
under året (maj, juni och Augusti). 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 under året 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. Arbetet med katalogisering av föremål 
går långsamt, men under 2005 har en datoriserad lista 
över föremålen tillkommit. Det största enskilda föremål 
som tillkom under året var R1, en dykartransportfarkost 
som tillhört marinen. 
 
Böcker till försäljning 
Under året har vi haft en rad böcker som vi kunnat sälja. 
Efterfrågan är dock inte så stor. Detta är förmodligen 
beroende på en obefintlig marknadsföring. 
 
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar. 
Danmark 
Vi har under året fått exemplar av deras 
medlemstidning.  
 
Norge 
Lars Gustafsson, Hans Örnhagen deltog i 
Dykkehistoriskt Möte i Larkollen i april 2005 och Lars 
Gustafsson deltog i Dykkehistorisk Forenings möte om 
Klokkedykking i Bergen i november 2005. 
 
Italien 
Vi har under året utbytt medlemstidningar. 
 
England 
Lars Gustafsson deltog i HDS årsmöte och konferens i 
Bristol i oktober 2005. 
 
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som under 
året bidragit till att genomföra SDHF olika 
aktiviteter. 
 
Med tack för förtroendet 

 


