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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
 
Föreningens historia 
År 1934 byggde svenska Marinen Dyktankhuset på Galärvarvet i Stockholm för att träna 
ubåtsbesättningar att rädda sig ur en sjunken ubåt. Huset innehåller en uppstigningstank 
som är 6 m djup och har en diameter på 4 m samt en tryckkammare. Det kom även att bli ett 
laboratorium för dykeriteknik- och medicin efter att en 18 m djup träningsanläggning byggts 
i Karlskrona 1945.  
 
När Marinen flyttade från Galärvarvet 1979, bildades Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF)  
vars syfte är att rädda Dyktankhuset till eftervärlden. Dyktankhuset ägs i dag av Kungliga 
Djurgårdens Förvaltning som i sin tur hyr ut huset till Statens Maritima Museer (SMM). I dag 
upplåter SMM Dyktankhuset till SDHF på villkor, som finns reglerade i ett samarbetsavtal. 
 
Under årens lopp har SDHF samlat in föremål och litteratur som visar dykeriets utveckling 
från 1600-talet till nutid, såväl militär-, yrkes-, som  fritidsdykning.  Detta har blivit en unik 
samling i Sverige. Föreningen håller Dyktankhuset öppet för allmänheten under lördagar och 
söndagar sommartid. Under hela året genomför SDHF ett antal större officiella evenemang 
och specialvisningar av byggnaden och samlingarna.  
 

Föreningens ändamål 
Föreningens syfte är att genom olika aktiviteter sprida kunskap om äldre  tiders dykeri, samla 
in föremål, manualer/tekniska beskrivningar samt dokumentera  allt som har haft och har 
betydelse för dykeriets utveckling. Föreningen skall verka för att DYKTANKHUSET ska vara:  
 

- ett levande museum, ett kunskapscentrum och mötesplats för såväl utbildning som 
forskning kring svensk- och internationell dykerihistoria. En plats för alla, oavsett kön, 
ålder, religion och etnicitet. 

- en självklar samarbetspartner med aktiva dykorganisationer och företag för att 
dokumentera och förmedla utvecklingen av dykeriet.  

- ett lockande besöksmål som har öppet året runt och är bemannat med kompetent 
personal till glädje för allmänhet och forskare.    

- en aktiv part när det gäller skolors utbildning inom dykeriteknik och erbjuda 
ungdomar skräddarsydd information om dykeriets historia genom tiderna.   

- platsen som man besöker när det gäller kunskapsöverföring kring dykerihistoria till 
nutid med de verkliga artefakterna och modern IT-teknik samt ett aktivt engagemang 
i de sociala medierna. 

- platsen där man erbjuds en spännande miljö för möten och konferenser.  
- ett lärorikt besöksmål på Galärvarvet. En seriös aktör i Djurgårdens maritima miljö. 

 
 
Verksamheten 2013 
Under 2013 hade föreningen 156 medlemmar, 4 guld-, 9 silversponsormedlemmar och 3 
hedersmedlemmar. Cirka 20 organisationer/museer erhåller tidningen Signallinan utan 
kostnad.  Under året har föreningen fått 12 nya medlemmar.  
 
 



 
 
 
 
 
Styrelse, revisorer m.m. 
 
Styrelseledamöter m m  
 
Ordförande  Anders Wästfelt 
Vice ordförande  Nagamon Andersson 
Sekreterare  Hans Bohlin 
Kassör  Åke Johansson 
Klubbmästare Johan Carlsson 
Ledamot  Magnus Lindström 
Ledamot  Hans Örnhagen 
 
Suppleanter   Bert Westenberg 
  Lars Gustafsson 
 
Adjungerande Birgitta Forsén 
  Catarina Ingelman-Sundberg 
 
Revisorer  Siv Malm och Anders Nicklasson (ordinarie) 
  Lilian Holm (suppleant)  
 
Valberedning Lars Holm (sammankallande)  
  Ola Lindh 
 
Firmatecknare Ordförande Anders Wästfelt, vice ordförande Nagamon    
                                                Andersson, sekreterare Hans Bohlin, kassör Åke Johansson 
  klubbmästare Johan Carlsson. 
 
Sammanträden Styrelsen har, under verksamhetsåret 2013, hållit åtta    
                                                protokollförda möten.  Den 20 april höll föreningen årsmöte. 
 
Arvode  Några arvoden har inte utgått från föreningen till styrelsens 

ledamöter.  
 
Reseersättningar:                Reseersättningar har utbetalats  under året till  
                                                styrelseledamöter enligt inlämnade kvitton eller körjournaler.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
VERKSAMHET  UNDER  2013 
 
VISION 2020 
Vid årsmötet 2013-04-20 presenterade styrelsen en långsiktig verksamhetsplan under 
namnet  VISION 2020.  Vision 2020 vill visa hur den nuvarande styrelsen har tänkt att  
Dyktankhuset skall se ut och fungera år 2020. Årsmötet godkände enhälligt denna plan. 
Syftet med denna  är att slå fast vilka projekt och aktiviteter föreningen långsiktigt skall 
arbeta med förutom att utveckla det löpande styrelsearbetet . Verksamhetsplanen för 
kommande år utgör ramen för styrelsen i dess arbete. Planen skall inspirera kreativiteten 
hos medlemmarna och svara på frågor om vad som kan/bör göras, inte i detalj utan  
övergripande. Det är styrelsens ansvar att se till att verksamhetsplanen genomförs enligt 
medlemmarnas beslut med reservation för att vissa detaljer kan tillkomma och andra delar  
prioriteras bort. 
 
DYKTANKHUSET och AKTIVITETER 
Hjärtat i föreningens verksamhet är Dyktankhuset.  Tack vare stora insatser av framförallt 
Hans Örnhagen och Åke Johansson har byggnaden hållits öppen för arrangemang och 
allmänheten vid 47 tillfällen under året.  Därav har 20 tillfällen varit under helgerna från 
slutet av  maj till och med näst sista helgen i september.   Av arrangemang som genomförts i 
anslutning till Dyktankhuset bör nämnas besök från Finland, holländska Marinen, Nätverket 
Svensk Dykning och Svenska Sportdykarförbundet. I februari påbörjades  projektet att skriva 
”Den Svenska Sportdykningens Historia”. I maj var Dyktankhuset ett av dragplåstren i den 
populära Skärgårdsmässan på Djurgården. Ett annorlunda arrangemang  var minnesstund för 
vår avlidna medlem Elly Petterson och SVT:s TV-inspelning ”Fråga doktorn”. Styrelsen kan 
också glädja sig åt att 2013 blev ett rekordår med 3 233 besökare som fascinerats av miljön 
och våra samlingar.    
Föreningen har under året deltagit i Skärgårdsmässan den 25 maj och Marinens dag den 8 
juni 2013. Stockholms stadsteater har fått låna föreningens tungdykarhjälm av plast som 
använts i en av deras föreställningar. Under höstmötet den 26 oktober höll Torsten Nilsson  
föredraget ”Tungdykare i Norrland”. Föredraget lockade ett 25-tal intresserade åhörare. I 
samband med föredraget gjorde föreningen ett nytryck av hans uppsats från 1993 
”Tungdykare i Norrland” som finns att köpa på Dyktankhuset.  
 
 
STYRELSEARBETET 
Under året har två av de åtta styrelsemötena genomförts via Skype,  de övriga har ägt rum 
på Dyktankhuset. De ledamöter som inte  kunnat närvara fysiskt på Dyktankhuset har varit 
uppkopplade via Skype. Detta arbetssätt infördes under 2013 och visar sig fungera bra.  
Denna mötesteknik skall vidareutvecklas för att spara tid och pengar.  Genom 
styrelseledamöternas geografiska spridning har mycket av det löpande arbetet genomförts 
via mejl och telefon.  Här följer en sammanfattning av de projekt styrelsen arbetat med 
under året;   



 
Förutom VISION 2020, avser vi att skriva ”Den Svenska Sportdykningens Historia”, ett projekt 
som går under namnet ”Bokprojektet” och ”Swedish Divers Hall of Fame”. Att för framtida 
demonstrationsdykningar ta fram en dykbar Carlsondräkt till föreningens Carlsonhjälm.  
Styrelsen har bildat arbetsgrupper för att utveckla föreningens hemsida, IT struktur och ett 
digitalt arkiv. En arbetsgrupp har upphandlat ett nytt bokförings- och redovisningssystem 
samt ett lättarbetat medlemsregister. Under året har donations- och depositionsavtal tagit 
fram för att få en klar struktur i föremålshanteringen. Offerter har tagits in för att försäkra 
SDHF:s föremål och inventarier. 
 
En inventering har gjorts av de föremål som Statens Maritima Museer (SMM) lånat ut till  
Dyktankhuset. Den lista på föremål som SMM deponerat på Dyktankhuset har uppdaterats. .  
Föreningen har uppdaterat Dyktankhusets nyckelkvittenser med SMM. Styrelsen har 
beslutat att omförhandla det samarbetsavtal som föreningen tecknat med SMM 2012.   
Styrelsen har lämnat in en åtgärdslista till SMM avseende ej åtgärdat löpande underhåll på 
byggnaden. Ett nytt kylskåp har köpts in till Dyktankhuset. 
 
SDHF har under året skaffat en fast postadress och en brevlåda har monterats husets utsida.   
 
Svensk Dykerihistorisk Förening 
Dyktankhuset,  
Djurgårdsvägen 36 B 
115 21 Stockholm 
 
Till hedersmedlemmen Claes Lindmarks minne har föreningen skänkt 1 000 kr till Läkare utan 
gränser samt blommor i samband med hans begravning. 
 
MARKNADSFÖRING 
Under året fattade styrelsen ett enhälligt beslut att börja använda den ny logotyp som tagits 
fram av styrelseledamoten Magnus Lindström. En ny broschyr om Dyktankhuset har 
framställts av styrelseledamoten Anders Wästfelt. 
 
Projektbeskrivningen VISION 2020 har översatts till engelska. I samband med en privat resa 
som ordföranden gjorde till Shanghai i oktober gavs möjligheten att pressentera projektet 
för Investmentbolaget Jade Invest, som ägs och drivs av två svenska företagare.  
Vår hemsida www.sdhf.se har under året, fram till september 2013 kontinuerligt 
uppdaterats av styrelseledamoten Hans Örnhagen. På grund av tekniska problem har ingen 
uppdatering kunnat göras under de tre senaste månaderna av året,  vilket vi beklagar. Vår 
hemsida beräknas vara uppdaterad och tillgänglig igen under första delen av 2014.  
Föreningen har också varit aktiv på Facebook under året.  
 
Under hösten beslöt styrelsen att SDHF skulle söka medlemskap i föreningen Kungliga 
Djurgårdens Intressenter (KDI) som äger och driver Visit Djurgården, www.visitdjurgarden.se 
Medlemskapet gäller fr.o.m. 2014 och kostar 6 000 kr/år. Årsavgiften för 2014 till KDI har 
generöst sponsrats av v ordf. Nagamon Anderssons företag Terra Trading Life Support AB. 



Under hösten beslöt styrelsen att föreningen skall delta i DykMässan den 15-16 mars 2014 i 
Magasin 9,Frihamnen i Stockholm. Föreningens årsmöte 2014 äger rum i anslutning till 
DdyKmässan. 

 
 
Ekonomisk översikt.     Kommer separat i XL fil 

 
2013-02-02/aw    korrigerat av Bert Westenberg och Hans Örnhagen 2013-02-01 


