
Svensk Dykerihistorisk Förening.  
Verksamhetsberättelse för 2021 

 
Ännu ett år under pandemins restriktioner har begränsat SDHF:s 
verksamhet. Årsmötet hölls 27 maj 2021 via Zoom. 
Styrelse m fl valdes enligt följande: 
 
Ordförande  Birgitta Forsén       2 år  
Vice ordförande Hans Bohlin   1 år kvar 
Sekreterare  Bert Westenberg  2 år   
Kassör  Magnus Waldau  1 år kvar 
Klubbmästare Lars Gustafsson  1 år kvar 
Ledamot 1  Kent Forsén  1 år 
Ledamot 2  Tomas Jangvik  1 år 
Suppleant  Åke Johansson  1 år 
Suppleant  Monica Leander  1 år 
Revisor  Ola Lindh   1 år sammankallande 
Revisor  Imre Botos   1 år 
Revisorsuppleant Olle Beck   1 år 
Adjungerad  Hans Örnhagen  1 år 
Adjungerad  Staffan von Arbin  1 år 
Adjungerad  Berndt Lennholm  1 år 
Adjungerad  Alexsi Quispe  1 år 
Valberedning  Björn Axel Johansson  1 år sammankallande 
Valberedning Thomas Timber  1 år 
 
Till ny hedersmedlem valdes, Tomas Jangvik.  
Vår tidigare hedersmedlem Rolf Åhrman avled sorgligt nog under året. 
   
Styrelsearbete 
Under verksamhetsåret har elva protokollförda styrelsemöten hållits, varav nio digitalt 
och två i Dyktankhuset. Det konstituerande mötet hölls även det digitalt.  
Därutöver arbetades det hårt i och utanför Duktankhuset.  
 
Medlemmar 
Under året har föreningen haft 145 medlemmar, därutöver 10 guldsponsorer och 6 
silversponsorer.  
Ett antal museer och andra föreningar inom och utom Sverige har fått Signallinan inom 
ramen för informationsutbyte och dokumentutväxling.  
 
Guideutbildning 
På grund av rådande restriktioner kunde Dyktankhuset inte hållas öppet som vanligt, 
varför heller ingen guideutbildning skett. 
Guidepärmen har delvis uppdaterats. 
 
Dyktankhuset 
Dyktankhuset har fått ny adress: Djurgårdsstrand 7, 115 27 Stockholm. Det nya namnet 
invigdes i juni. Huset har haft 504 besökare trots restriktioner.  
Under året har ett flertal förbättringar skett i huset. Sprinklersystemet är nu installerat 
och testat. Vi har fått ny toalett och köksblandare. Nya el-ledningar har dragits och vi 
har numera tillgång till Wi-Fi. Detta har ombesörjts av Statens maritima och 
transporthistoriska museer, SMTM. 
Flera städdagar har genomförts, då arbetena i huset medfört en hel del omflyttningar. 
 
 



 
 
Inköp/investeringar/inlån  
Ett nytryck har gjorts under året. Den lilla boken Föreskrifter för dykare vid 
begagnande af SIEBE OCH GORMANS dykeri-apparat (1874). Denna finns att köpa 
från SDHF tillsammans med alla andra intressanta böcker. 
Vi har lånat ut ”vår” Fahnehjelms hjälm till Riddarhuset och deras pågående utställning 
om adliga entreprenörer. Under tiden pryds vår monter av en annan Fahnehjelms hjälm 
lånad från Marinmuseet i Karlskrona.  
 
Vår samling av Carlsson-utrustning har utökats med bl a pump, hjälm, skor m m.  
 
Framtida och pågående projekt 
En Carlsson-dräkt har länge stått på vår önskelista. En som går att använda vid våra 
dykningar.  
SDHF har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet, RAÄ, på 150.000 kr för att digitalisera 
ett antal filmer av dykhistoriskt intresse. Arbetet pågår. 
Ljussättning av våra föremål i Dyktankhuset skall göras sedan vi fått nya elledningar 
och ett stort antal uttag. Vi har sökt och fått ett extra bidrag även detta från RAÄ. Detta  
kommer att användas till belysningen.    
 
Donation och inventering 
Det fortsätter att strömma in intressanta föremål som skänkts till SDHF vilka löpande 
accederas och fotograferas. En digital ”bank” med bilder, accederingar och 
dokumentation har skapats. Inventeringen av böcker och föremål fortsätter kontinuerligt 
under året.  
Från vår tidigare guldsponsor NDE Offshore har föreningen tagit emot en ROV, Ocean 
Modules V8 Offshore. Denna förlorades i havet men hittades efter tre år på botten 
utanför tyska kusten. Är magasinerad i väntan på en möjlighet till exponering. 
  
Senaste tillskottet till samlingarna är tre fantastiska album, som med teckningar, foto, 
föremål  m m beskriver en attackdykarutbildning i Karlskrona åren 1966-1967. Donator 
B-A Runnerström.  
 
Signallinan 
Tidningen har under året utkommit med två nummer i juni och december, 47 och 48. 
Dessa finns liksom gamla nummer även på vår hemsida. 
Där finns även ett index till tidningarna. 
 
Hemsidan 
Vår nygamla webmaster Pär Svensson jobbar igen åt oss. Arkivering och uppdatering 
pågår.   
 
Dykmässan 
Inställd på grund av pandemin. 
 
Skärgårdsmässan 
Inställd även denna. 
 
 
 
Arkeologidagen 
SDHF deltog för första gången i denna med att hålla öppet. 
Ett led i samarbetet med det nya grannmuseet ”Vrak – museum of Wrecks”. 
 
Kulturarvsdagarna 



Årets tema ”Kultur för alla”. Vi höll öppet lördag-söndag och visade runt intresserade 
besökare. 
 
Glöggträff 
Året avslutades på ett trevligt sätt med glöggmingel i Dyktankhuset och guidning i det 
nya Vrak-museet.  
 
Representation 
-Stockholms Sjögård:  Hans Bohlin och Magnus Waldau. 
- Arbetsam:                  Kent Forsén 
 
Vision Framtiden 
Det långsiktiga arbetet med att söka pengar har fortgått under året. 
 
Slutord 
Ännu ett år med stränga restriktioner. En liten ljusning på sensommaren, då vi kunde 
hålla öppet några dagar. Emellertid har vi fått Dyktankhuset rejält upprustat och det har 
arbetats idogt med att förbereda oss inför 2022. 
 
För styrelsen 
 
Birgitta Forsén, ordförande 


