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Kære dykkerhistoriske venner, 

 
Inden Covid-19 bredte sig fra Kina og lagde sin klamme hånd på resten af verden, modtog vi 
Jeres svar på vores oplæg til ændring af frekvensen for de fælles nordiske dykkehistoriske event. 
  
Stein Stavdal svarede med et forslag om, at gå tilbage til den oprindelige koncept med kun nor-
disk deltagelse, da dette vil forenkle arrangementet organisatorisk, sproglig og deltagermæssigt, 
og gøre arrangementet mindre formelt. 
 
Birgitta Forsén svarede, at arrangementerne er planlægningsmæssige meget krævende for relativt 
små selskaber som vores, og kan tilslutte sig et arrangement hvert andet år. 
 
Jouko Moisala svarede, at de har behov for udenlandske deltagere, for at løfte arrangementet 
nationalt. De vil også gerne deltage i andre europæiske events, men kan kun overkomme at tage 
til et udenlandsk arrangement pr. år. Jouko finder også, at ved arrangementer hvert 8. år i hvert 
enkelt land, vil der være flere kæfter til hvert enkelt arrangement. Jouko vil følge flertallet. 
 
For at komme videre vil vi tillade os at konkludere på ovenstående, samt på Covid-19’s betyd-
ning for de fælles nordiske arrangementer: 

 Måske lige bortset fra Norge, kan alle se fordele ved at afholde arrangementet hvert andet 
år.  Dette burde vi så nok kunne blive enige om.  

 Norges forslag om at gøre arrangementerne til rene nordiske arrangementer, kan vi godt 
følge. Vi finder det dog vanskeligt at ændre dette uden at støde vores øvrige europæiske 
dykkehistoriske venner. Nogle vil nok også mene, at en bred europæisk deltagelse styrker 
arrangementerne. 

 Så længe Covid-19 er i blandt os, og der ikke er en vaccine, bliver der næppe afholdt fæl-
les nordiske dykkehistoriske event. Det er Finland, der står for at afholde næste event, og 
det må være Finland, der afgør, hvornår arrangementet kan afholdes uden at risikere 
spredning af Covid-19 bland deltagerne.  
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 Hvad angår frekvensen af de fælles nordiske arrangementer samt evt. begrænsning i del-

tagerne, vil vi foreslå, at disse forhold drøftes mellem repræsentanter for de nordiske sel-
skaber i forbindelse med den næste fælles nordiske dykkehistoriske event i Finland.  

 
Lad mig høre om I kan tiltræde denne konklusion, eller hvad I ønsker ændret eller drøftet yderli-
gere. 
 
 
Med venlig hilsen 
For Dykkehistorisk Selskab 
Paul Erik Christensen  
Formand 
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