
Svensk Dykerihistorisk Förening 
 

Styrelsens årsberättelse för 2009 
 
Styrelsen har under året bestått av: Lars Gustafsson, Steven Eriksson, 
Åke Johansson, Robert Hjälte, Hans Örnhagen, Magnus Lindström, Bert 
Westenberg och Hans Bohlin. 
 
Hedersmedlemmar:  Bertil Jung 1997 
 Bo Cassel 1998 † 2004 
 Anders Muren 1999 † 2001 
 Ingvar Elvström 2000 † 2000 
 Bengt Börjesson 2001  
 Claes Lindemark 2005  
 Ove Dahlstedt 2006  
 Dennis Österlund 2008 † 2007 
 

Medlemsredovisning: 
Föreningen bestod år 2009 av 223 registrerade personliga medlemmar och 33 
klubb/företags medlemmar. Totalt 256 st.  
 
Öppethållande, Specialvisningar och Arrangemang 2009: 
Premiär för öppethållning. Den 25 april. 
Dykningens dag. Den 23-24 maj Ca: 500 åskådare och 100 besökare. 
Skärgårdsmässan. Den 30-31 maj Ca: 700 åskådare och 150 besökare. 
Tungdykning vid kaj, privat arrangemang i samband med öppethållande 
den 6-7 juni. 
Visning av museet för deltagarna i räddnings dykar kursen på Kungsholmen 
den 12 juni. 
Visning av museet för Pavel Borovikov med sällskap från Ryssland som ånyo 
besökte Vasa museet och Dyktankhuset den 14 augusti. 
Skeppsholmsdagen. Den 20 september, öppet hela helgen Ca: 300 besökare. 
Rebretherdagen. Vid nya DNC i Karlskrona 28-29 november, Johan Carlson, 
Åke Larsson, Ordf. mfl. Arrangerade. Ca: 70 deltagare. 
Föredragshållare var Dan Warkander från Buffalo University i USA, Mätning 
av RB och CO2. Anders Näsman, Dykning på ”Sjöhästen”, Hans Örnhagen, 
”Olyckor inom RB dykning” samt Jerry Lindén som berättade om och visade 
den nya ”DNC anläggningen” i Karlskrona. 
 
 



Specialvisningar: 5 tillfällen. Arbetsträffar: 5 tillfällen. 
Vanliga öppetdagar: 31 dagar. Alla i Dyktankhuset. 
 
Nya föremål och donationer: 
Nya föremål fortsätter kontinuerligt att doneras till föreningen, under året har 
bla. ett Uv-hus donerats (se Signallinan) samt tryckkammare och annan 
utrustning från bröderna Lögdberg. 
 
Årsmöte: 
Årsmötet 2009 hölls i Dyktankhuset, Stockholm den 14 mars. 
 
Styrelsemöten: 
Styrelsen har haft telefonkontakt men inget fysiskt styrelsemöte under året. 
 
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar och museer: 
Under året har en medlem deltagit i dykeri mäss besök i Ryssland. 
Ordf. besökte under, tj resa, vecka 40 det privata dykerimuseet i Moskva. 
4 personer från SDHF deltog i den av Norrmännen arrangerade skandinaviska 
dykerihistoriska samlingen i Larkollen söder om Oslo mellan den 9-11 oktober. 
Vilket var ett mycket uppskattat och trevligt arrangemang. 
Inbjudan att deltaga i den Polska föreningens aktiviteter har erhållits, men ingen 
har haft tid att representera föreningen. 
 
Signallinan: 
Under 2009 kom Signallinan ut med två nummer. 
I övrigt har tidskrifter och Signallinan utbytts med ett flertal dykerihistoriska 
sällskap i ett flertal länder. 
 
Hemsidan och Nyhetsbrev: 
Hemsidan har uppdaterats ett antal gånger. Diskussioner har förevarit om 
ersättning med ny hemsida. Men ingen ändring har ännu gjorts. 
Redaktör för hemsidan / Signallinan har under 2009 varit Hans Örnhagen. 
 
 
Styrelsen vill här passa på att varmt tacka alla som under 
året bidragit till att hålla öppet i Dyktankhuset samt hjälpt 
till vid arrangerandet av SDHF´s olika aktiviteter. 
 
Med tack för förtroendet! 
 
Styrelsen SDHF 
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