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Aktivitetsredovisning
Föreningen bestod år 2008 av 216 registrerade
personliga medlemmar och 33 klubb/ företags
medlemmar. Totalt 249 st.
Under året har vi haft flera öppetdagar och special
visningar inklusive specialarrangemang.
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till
Klubbmästarens presentation i samband med årsmötet
och artiklar i senare nummer av Signallinan.
Årsmöte avhölls 19/5 i Lysekil (Se Dykningens dag)
och traditionsenlig höstfest hölls i Dyktankhuset 29/11
med föredrag av Baggebo Dykarna om grottdykning och
gruvdykning. Magnus Lindström bjöd på Chili gryta.
Kontakter med SMM
Stenläggning och ramp till entrén här ännu inte blivit
anlagd.
Luftvärmepumpar för Tankhus och utställningsrum har
beviljats, men ännu inte monterats.
Efter beslut från Försvarsmakten, HKV 2008-03-06 att
Unn skall ställas till SMM förfogande som museiobjekt
meddelar SMM 2008-04-04 att man inte har möjlighet
att ta emot båten och vill att beslutet rivs upp. SDHF
tillskriver Försvarsmakten, HKV 2008-05-16 och
förklarar att man är villig att överta Unn för att bevara
båten för framtiden. Ett flertal alternativ för
omhändertagandet finns. Något besked i frågan förelåg
inte vid årsskiftet. (Se även under separat rubrik)
Styrelsemöten har hållits
23/2,12/4, 21/9 och 29/11

Specialvisningar och arrangemang för andra
Äventyrsmässan
Under ledning av Lars Holm flyttades ett flertal tunga
föremål till Älvsjömässan för att under Äventyrs
mässans tre dagar i mars ställas ut för tusentals
personer. Utställningen kompletterades med föredrag av
bland andra Lars Gustafsson.
SSDF 50-årsjubileum 2008-04-28
Dyktankhuset visades för ett 100-tal personer i samband
med Svenska sportdykarförbundets jubileumsbankett på
restaurang Hasselbacken i Stockholm.
Dykningens dag 24 maj
Dykningens dag genomfördes i Lysekil 24 maj. Dagen
började med besök på Skeppsholmen där Dennis
Österlunds gamla sportdykarskola var förlagd. Dagens
hyresgäst dykarklubben Våt 69 var våra värdar och vi
fick dessutom god guidning av Anders Wästfeldt och
Stig Insulan som båda arbetat tillsammans med Dennis
Österlund. En minnesplåt bekostad av SI-Tech
monterades på gaveln. Vid lunchtid var det dags för
dykning med historisk utrustning från ett av
Kustbevakningens miljöfartyg. Där dansk 2-bultshjälm,
två stycken Siebe Gorman 12-bultshjälmar, en från
SDHF samt en från Finnland, samt en finsk öppen
trähjälm kunde provdykas. (Se rapport i Signallinan)
Föredrag om 50 år med SSDF och sportdykning
framfördes på Oscars av Hans Örnhagen.
Skärgårdsmässa 25 – 27 maj
Runt 500 personer följde aktiviteterna i och utanför
Dyktankhuset som leddes av Steven Eriksson under
lördag och söndag.
Dykerihistorisk dag (Skeppsholmsdagen) och
Kulturhusens dag, 8 – 9 sept
Enligt tradition genomfördes Skeppsholmsdagen 8-9/9 i
regn & rusk, vi hade förberett påklädning av tungdykare
vilket kom på skam. Huset hade ett tjugotal gäster,
varav en del var turister. Två medlemmar från
föreningen deltog.
Dykarklubben Samantha höstfest 13 sept
Sportdykare från Stockholm besöker museet och får
dessutom en föreläsning i dykerimedicin.
Ubåtsklubben Sjöormen
Medlemmar från kamratföreningen för gamla ”ubåtare”
lyssnar på presentation om moderna trådstyrda och
autonoma torpeder av Lars Wallgren och beskådar
museet.
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1941 års män
Ett 30-tal ur kamratföreningen 1941 års män besöker
Dyktankhuset för föredrag och samkväm.
Ny broschyr
Har ännu inte blivit tryckt trots ansträngningar att finna
sponsor.
Signallinan
Under 2008 kom Signallinan ut med två nummer.
Ordföranden har tagit på sig redaktörskapet tills vi hittar
någon som kan ta över arbetet. Arbetet som behövs för
att hitta eller åstadkomma något som är värt att
publicera är fortfarande tidningens stora bekymmer.
Med fler bidrag i form av texter, tips och bilder i
elektronisk form från medlemmarna blir det naturligtvis
enklare för redaktören.
Hemsidan och Nyhetsbrev
Hemsidan har uppdaterats ett antal gånger. En ny Web
redaktör, som kan gå in och revidera sidan och sedan
sköta uppdateringar och kalender, behövs. Lars Holm
har presenterat ett förslag till ny hemsida men arbete
återstår innan den kan överta nuvarande sidans plats.
Maritima Skeppsholmen
Vi är medlem i organisationen Maritima Skeppsholmen.
Hans Bohlin har under året skött kontakterna.
Evenemang i samarbete med Maritima Skeppsholmen
var under året Skeppsholmsdagen i september.
Dykarbåten 1309 Unn
Sedan 1998 har SDHF arbetat för att Dykarbåten 1309
Unn skall kunna bevaras som museiobjekt.
Försvarsmakten beslutade 2008-03-06 att Unn kan
övertas som museiobjekt, men idag finns endast rutiner
för att skänka föremål till statliga museer och SMM har
i skrivelse 2008-04-04 förklarat sig icke kunna ta emot
Unn. I brev 2008-05-16 förklarar SDHF för
Försvsrsmakten att SDHF är beredda att ta över ansvaret
för Unn i avvaktan på att en lösning på frågan hur Unn
skall bevaras och visas har lösts. Något svar har ej
erhållits. Alternativen som diskuteras är:
Kajplats i Vasahamnen, betongvagga i strandlinjen
nedanför Dyktankhuset, annan förtöjningsplats i
Stockholmsområdet, omhändertagande av dykarklubb
eller dykeriföretag på annan plats i Sverige.
Styrelsen bevakar ärendet.
Nya föremål och donationer
En större samling dykapparater, regulatorer och andra
föremål relaterade till sportdykning skänktes av Åke
Jansson i Karlskrona, sportdykarutbildare och dyk
butiksägare sedan 40 år.
Kurt Sjöblom, Poseidon Diving Systems har donerat en
Cyklon junior och ett demoex (uppskuret) av Jet stream
demand.
Olof Kalderén donerade en UV-scoter med laddare och
dokument.
Gunnar Tronje skänkte ett dykarur för att komplettera
tidigare skänkta föremål.

Anders Wästfelt har donerat ett flertal dokument och
andra föremål med anknytning till dykeri.
Förutom dessa har ett flertal enstaka objekt skänkts till
föreningen.
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar
och museer.
Byxelkrok
Hans Örnhagen föreläste i juli om dykerihistoria vid de
Dyktekniska Samlingarna i Byxelkrok.
Vår hedersledamot Ove Dahlstedt har medverkat till att
de Dyktekniska Samlingarna i Byxelkrok har fått en
rekompressionskammare.
Norge
Vi har under året utbytt medlemstidningar.
Föreningen hade långt framskridna planer på att deltaga
med sin dykarklocka under Dykningens dag i Lysekil
men stupade i sista stund på sponsorer. Tråkigt!
Några medlemmar syntes dock under festligheterna i
Lysekil. Vi har under året skickat Signallinan till
Dykker o Froskemannsenteret på Haakonsvern i Bergen.
Danmark
Vi har under året utbytt medlemstidningar.
Delar av den danska föreningens styrelse samt andra
aktiva (ca 8 pers) deltog genom dykning med sin
Danska ”Hansen” två bults hjälm med ”baby” pump
under Dykningens dag i Lysekil.
Frankrike
Vi har under året skickat Signallinan till den franska
föreningen.
Italien
Vi har under året utbytt medlemstidningar.
England
Vi har under året skickat Signallinan till den engelska
föreningen. Inbjudan att deltaga i Dykningens dag samt
SDHF´s aktiviteter hade gått ut till de engelska
medlemmarna, dock hade troligen ingen antagit
utmaningen!
Polen
Vi har under året skickat Signallinan till den polska
föreningen samt till det lilla dykerihistoriska museet i
Warszawa.
Ryssland
Den 19 november hade föreningen besök av Pavel
Borovikov bla författare och medlem av HDS Russia.
Mr Borovikov besökte Dyktankhuset,Vasamuseet och
Interspiro AB på Lidingö under sin endagsvisit, för att
samla material till en planerad bok om Vasa från
dykarens utgångspunkt. Värd Hans Bohlin.
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som under
året bidragit till att genomföra SDHF´s olika
aktiviteter.

Med tack för förtroendet!
Styrelsen
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