
Svensk Dykerihistorisk Förening. Verksamhetsberättelse för 2016

Årsmötet hölls den 16 april 2016 i Skeppshallen, Eriksberg, Göteborg.
Där valdes styrelsen m fl enligt följande:

Ordförande Birgitta Forsén     1 år kvar 
Vice ordförande Hans Bohlin 2 år
Sekreterare Bert Westenberg 1 år fyllnadsval 
Kassör Åke Johansson 2 år kvar
Klubbmästare Lars Gustafsson 2 år
Ledamot 1 Kent Forsén 1 år
Ledamot 2 Berndt Lennholm 1 år
Suppleant Hans Örnhagen 1 år
Suppleant Hans Forsman 1 år
Revisor, sammank. Ola Lindh 1 år
Revisor Imre Botos 1 år
Revisorsuppleant Per-Anders Träff 1 år
Adjungerad Tomas Jangvik 1 år
Adjungerad Staffan von Arbin 1 år
Valberedning, sammank. Rolf Åhrman 1 år
Valberedning Ed Sundevåg och Fredrik Ehrenström 1 år

Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret har tio protokollförda styrelsemöten hållits varav hälften via Skype, ett i 
Göteborg ett i Nacka och tre i Stockholm.

Medlemmar
Under året har föreningen haft  ?   medlemmar, därutöver nio guld-och sju silversponsorer. 
Ett antal museer och andra föreningar har fått Signallinan inom ramen för informationsutbyte 
och dokumentväxling.
Under året avled hedersmedlemmen Bengt Börjesson. Ulf Holm valdes till ny hedersledamot vid 
årsmötet.

Dyktankhuset
Under året har tolv medlemmar deltagit i utbildning under ledning av Tomas Jangvik och Hans 
Örnhagen. Deltagarna fick även guidepärmen, som nu är färdigställd.
Speciella guidejackor har införskaffats.
Besöksantalet har slagit alla rekord - 4 412 personer har besökt vårt fina museum i samband med 
specialvisningar, olika aktiviteter eller allmänt öppethållande. En ökning på 49 %.
Försök med att hålla öppet vanliga vardagkvällar har slagit väl ut. 
Sista helgen i januari var det dags för städning av Dyktankhuset och ett energiskt gäng ställde 
upp.
Uppstigningstanken i huset har genomgått en omfattande uppfräschning och ommålning av Hans 
Forsman. Ett gediget arbete.
Under årets sista dagar åtgärdades äntligen husets avloppssystem, varför toaletten kan användas, 
nu i reparerat skick tack vare Hans Örnhagen!
Traditionsenligt bjöds det på glögg i början av december. Besökarna fick även lyssna på ett 
intressant föredrag av Bengt Grisell, som berättade om sökandet efter regalskeppet Kronan. Det 
blev många glada återblickar, då flera av de som var med när det begav sig fanns på plats.

Donation och inventering



Under året har ett flertal värdefulla föremål skänkts till SDHF.  Som exempel kan nämnas två 
dykarur från generalagenten för ORIS, ett jubileumsur ”Carl Barshear”, som nu finns i våra 
samlingar. Det andra ett Diver 65, är tänkt att säljas för att bidra till inköp av 
tungdykarutrustnung. (se nedan)  
Inventeringen av böcker och föremål har fortsatt under året av Bert Westenberg och Hans 
Örnhagen. Ett enormt arbete! Föreningen har i dag 966 accederade föremål men ännu återstår en 
hel del att katalogisera.

Donationsupprop
Med ambitionen att kunna köpa den tungdykutrustning, som lånats under ett stort antal år av 
Hans Agerstig, startades ett upprop. Vid 2016 års slut fanns 26 584 kronor på kontot.
Målet är 70 000 kronor.

Signallinan
Tidningen har utkommit med två nummer och i år under nytt redaktörskap.
Staffan von Arbin och Anders Gutehall har stått för denna förändring och presenterade 
synnerligen intressanta och läsvärda nummer 37 och 38. Vissa problem uppstod vid 
produktionen, men allt åtgärdades till sist.
 
Hemsidan
Det har varit problem med uppdateringen av vår hemsida. Vid slutet av året hackades den och 
fick stängas ner helt. Den står nu inför återuppbyggnad och kommer sakta men säkert att ”fyllas 
på”. 

Facebook
Föreningens Facebooksida har fått förstärkning genom att Birgitta Björkskär adjungerats för att 
bidra till att hålla sidan uppdaterad.

Dykmässan
Årets dykmässa hölls åter på Nacka Strand 18-19 mars, där föreningen deltog med en extra stor 
monter, som Tomas Jangvik ansvarade för. Årets tema var UV-foto. Montern var väl bemannad 
av medlemmar, som tog hand om ett stort antal besökare. Lagom till mässan kunde de nya 
medlemströjorna i mörkblå piké presenteras. 
  
Skärgårdsmässan
I slutet av maj arrangerades sedvanligt Skärgårdsmässan i Wasahamnen på Djurgården. SDHF 
höll Dyktankhuset öppet lördag och söndag och förevisade även tungdykning båda dagarna.
Åtta besökare fick sitt livs upplevelse – att dyka med tung utrustning. 
Mycket uppskattat inslag som kunde genomföras bl a tack vare lån av utrustning av Hans 
Agerstig. (Se donationsuppropet!) 

Kulturarvsdagarna
Årets tema var ”Tidens rörelser”. Helgen 10-11 september hölls huset öppet och visades för 
många besökare. Hans Örnhagen presenterade vid fyra tillfällen under helgen ett föredrag om 
hur det gick till när Dyktankhuset räddades för eftervärlden.
Representation
Föreningen har varit representerad vid följande nationella och internationella evenemang:
-Polens dykerihistoriska förening – Dykning med rekonstruktion av Klingerts utrustning från 
slutet av 1700-talet. Lars Gustafsson.
-Finlands dykerihistoriska förening – dykevent i Åbo. Hans Bohlin, Kent och Birgitta Forsén.
-Classic dykträff – Jönköping. Tomas Jangvik, Staffan von Arbin och Birgitta Forsén.
-Stockholms Sjögård. Hans Bohlin.



VISION 2020
SDHF har haft fortlöpande kontakter med Sjöhistoriska Muséet och framfört våra önskemål om 
förbättring i och runt Dyktankhuset.
På inget sätt har Vision 2020 glömts bort. Sökandet efter finansiering pågår. 

Slutord
Ett varm tack till alla, som deltagit och stöttat vår verksamhet.
Vi ser fram mot ett nytt och spännande år i Svensk Dykerihistorisk Förening.
 
För styrelsen

Birgitta Forsén, ordförande


