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Ge en gåva
KB har inte möjlighet att ta emot gåvor spontant. Däremot är du välkommen att 
kontakta oss med en förfrågan via formuläret nedan!

Bra att veta när du ger en gåva 
Läs mer om villkor kring gåvor och deponering av material på KB.

Visa mer

Vill du ge en gåva till KB?

Hel samling

Enstaka objekt

Vad vill du skänka?

Ja

Nej, jag är ombud

Äger du materialet? *

Hur mycket material rör det sig om?  *

2,5 hyllmeter

Affisch

Bild

Bok

Dagstidning

Datorspel eller interaktivt medium

Film och video

Handskrifter, dagböcker, brev, manuskript m.m.

Vardagstryck (till exempel informations- eller reklammaterial)

Karta

Musik eller annan ljudinspelning

Radiosändning

Typ av material (Det är möjligt att kryssa för flera alternativ)

✓



2022-04-16 16:16 Ge en gåva – Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – kb.se

https://www.kb.se/insamling-och-pliktleverans/sa-samlar-vi-in/gavor/ge-en-gava.html 2/3

Tidskrift

Tv-sändning

Annat

Om du svarade "Annat", ange vilken sorts material det rör sig om:

Beskriv materialet:  *

Materialet avser Svensk Dykerihistorisk Förenings (SDHF) filmarkiv. 
Omfattning: 
Ett dykerihistoriskt intressant filmmaterial som bör förvaras för ev framtida forskning inom ämnet dykerihistoria - 
medicin - försvarsmakten - sportdykning - teknikutveckling. 
Se bifogad fil som ger en detaljerad beskrivning av de filmer som avses - 8 och 16 mm. 
Med ekonomiskt stöd från RAÄ har vi hos AMF-film digitaliserat allt filmmaterial SDHF förfogar över. 
Skulle ev Kungliga Biblioteket - Filmarkivet i Grängesberg, vara intresserad av att ta över originalmaterialet. 

Svensk Dykerihistorisk Förening, Dyktankhuset, Djurgårdsstrand 7, 115 21 Stockholm 
Hemsida: www.sdhf.se

Uppge till exempel titel, upphovsman, innehåll, årtal/tidsperiod, språk etc.

Namn  *

Bert Westenberg

E-post  *

westenbergbert@gmail.com

Telefonnummer  *

0702379652

Bifoga filer

SDHF 41.2 2022-01-21  DIGITALISERING AV FILMER - SDHF FILMARKIV.pdfVälj fil

Har du en förteckning/lista över det du vill skänka, eller bilder på materialet? Bifoga det här. Om din förfrågan gäller
elektroniskt material går det bra att bifoga en exempelfil.

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer 
om hur GDPR fungerar och hur KB hanterar dina uppgifter vid användning av kb.se.

https://www.kb.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter.html
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Skicka


