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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Fwd: Svensk dykhistoria 
1 meddelande

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 21 januari 2022 12:33
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

---------- Forwarded message --------- 
Från: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com> 
Date: lör 4 dec. 2021 kl 12:22 
Subject: Svensk dykhistoria 
To: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 

Hej, hoppas att allt är väl. Jag har under de senaste veckorna inte haft så mycket skrivjobb, eller det har jag, men
inget som har någon direkt deadline (jag har ytterligare 250 artiklar om djur och natur att skriva för lurvigt.se). Det här
gör att jag kan disponera min tid lite hur jag vill. Jag prioriterade då att skriva svensk dykerihistoria klart så långt jag
kan komma på grund av de begränsningar som det innebär att bara ha tillgång till internet. Jag har lagt upp dem på
webbsida, men inte skapat några länkar till dem.

Jag överlåter nu till dig och styrelsen att avgöra vad som skall hända med den, men tillåter mig att ha några
synpunkter.

1. Jag anser att dokumentet och att arbeta vidare med det är viktigt för att bevara kunskapen om svensk dykhistoria,
inte minst med tanke på att många av dem som har kunskap om den börjar bli ålderstigna. Klockan är så att säga
fem i tolv.
2. Jag ser gärna att det bildas en arbetsgrupp som faktakontrollerar och om möjligt kontrollerar uppgifterna, korrigerar
och kompletterar dem.
3. Jag tycker att en sådan grupp skall bestå av din make Kent som ordförande. Han har kunskap och intresse, men
framförallt leder han projektet "Vision framtiden" där det här borde vara en av hörnstenarna. Vidare föreslår jag att
Hans Ö och och Staffan v A skall ingå i gruppen på grund av sina speciella kunskaper. Jag har inte den kunskap som
krävs, men sitter på originaldokumenten och erbjuder mig att på Kents förslag från gruppen uppdatera dem.
4. Min önskan är också att dokumentet i första hand publiceras på webbsidans, "låsta" sidor. Detta för att möjligtvis ge
medlemmar ett incitament att faktiskt ansluta sig till webbsidan, men jag tycker också att dokumentet bör sparas ner i
tryckt form. Vem vet vad som händer med internet i framtiden?

För snart ett år sedan när jag först nämnde "svensk dykhistoria" för styrelsen uppkom två frågor. Jag skall försöka
besvara dem här.  Den ena var från Staffan som undrade varför jag i stort sett byggde kronologin på personer i stället
för händelser. Svaret är att när jag först fick idén att skriva "dykningens historia" ramlade jag på SPUMS beskrivning
och de hade byggt den så. Jag använde mig till stor del av SPUMS som underlag för vidare "forskning" inom området
och då föll det sig också naturligt att följa samma kronologi, vilken jag även använt mig av för "svensk dykhistoria".
Den andra frågan kom från din man Kent. Han undrade vad en snorklingsled hade med dykningens historia att göra.
Frågan är motiverad, men i konsekvensens namn måste man då också fråga sig varför skall saker som uv-foto,
marinbiologi och marinarkeologi finnas med. De har ju inte nämnvärt ökat på dykningens utveckling. Min motivering
till att ta med fridykning är att det ofta är första steget till dykning och att fridykning av flertalet
utbildningsorganisationer, såväl civila som militära anses som en viktig grundpelare i utbildningen och jag tar det för
självklart att man, om man så vill även kan beträda en snorklingsled med full dykutrustning om man skulle vilja det. 

Här kommer länkarna till "Svensk dykhistoria"

Del 1. http://www.sdhf.se/svensk-dykerihistoria-del-1-1600-talet-1897/
Del 2. http://www.sdhf.se/svensk-dykerihistoria-del-2-1904-1935/
Del 3. http://www.sdhf.se/svensk-dykerihistoria-del-3/
Del 4. http://www.sdhf.se/svensk-dykerihistoria-del-4/
Del 5. http://www.sdhf.se/svensk-dykerihistoria-del-5/

Obs jag har inte hittat någon information om när PADI och andra sportdykarorganisationer etablerade sig i Sverige.
Jag vet att Både PADI och NAUI gjorde det under 1990-talet, men inte mer. Må gott. /P        
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