Dykkehistorisk selskab.
Da dykningens historie, efter min mening, er meget vigtig at bevare for eftertiden, meldte jeg mig
for et års tid siden ind i Dykkehistorisk selskab, for lige som at være med der hvor det sner. Onde
tunger vil dog vide at der er dem der mener at det er fordi enten 1) min fremskreden alder, eller 2)
Min anciennitet i klubben.
Søndag den 28 Marts var det blevet tid til den årlige generalforsamling i Dykkehistorisk selskab.
Den blev afholdt i marineforeningens veldekorerede lokaler i Ebeltoft.
Det var en af de mere behagelige generalforsamlinger, for der var gjort en del ud af emnet, at pleje
netværket. Vi begyndte kl. 1000, så havde dem der boede langt væk også en chance for at nå det
uden at skulle alt for tidligt op, med en gang fælles rundstykker og kaffe.
Hen ad 1030 tiden begyndte selve generalforsamlingen, den varede hele 50 minutter. Det viste sig
at de ”gamle” i selskabet mente at det havde været en lang generalforsamling.
Efter en del rykken rundt og afprøvning af en del udstyr, holdt Philip Natansen et foredrag/diasvideofilm show over emnet: Tømning af fuel olie fra vraget af fu shan hai ved Bornholm.
Det var et utroligt spændende foredrag og Philip viste sig at være en meget underholdende person
med mange gode historier oppe i ærmet.
Efter foredraget var der frokost, hvor diverse dykkerhistorier fløj hen over silden og fiskefileten.
Efter frokosten gav jeg selskabets kasser Svend Erik Jørgensen, en gammel Dræger dybdemåler
samt en 10 L Dræger flaske med originalt seletøj, ventil og manometer. Da jeg Fortalte Svend Erik
at jeg også havde den dobbeltslange lungeautomat der fulgte med da flasken blev købt i 1962, var
det næsten som at tage slik fra børn. Det endte med at jeg måtte love ham at når jeg ikke ville dykke
med den mere, så vil jeg overdrage den til selskabet. Her efter for’ Svend Erik rundt i lokalet og
viste dybdemåleren frem til alle der gad at se på den. O.K. den var også flot, den havde næsten ikke
været brugt siden den i 1968 blev solgt, kvitteringen lå stadig i den originale æske som
dybdemåleren blev opbevaret i.
Hen ad 3 tiden kørte de af os der ville med op til selskabets lokaler under det gamle sygehus i
Ebeltoft. Her var der godt nok Kræs for kender, alt fra gamle tungdykker udstyr med tilhørende
hånddrævet luftpumper til gamle ilt rebreatherer selv Otto leris første dykkerhjelm der er en
halvåben hjelm havde de. Der var også forskelligt hjemmebygget kasser til fotokameraer og
filmkameraer. Der var også et lavet af en Erik Askholm, han er vist fra Svendborg.
Ved 16 tiden kørte jeg hjem igen med et stort smil om munden over alt det flotte udstyr det er
lykkedes at bevare og det meste kan rent faktisk stadig bruges til at dykke med.
Det var rent faktisk lykkedes mig at få lov til at prøve at dykke med deres 2 boldt
kobberdykkerhjelm fra 1933, ved et af deres udstillings arrangementer. Nu bliver det så spænende
hvornår det kan blive for det skal jo lige falde sammen med at jeg er hjemme fra arbejde.
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