Dykkehistorisk Selskab indbyder til
besøg ved Drägerwerk i Lübeck
og Kleines Tauchermuseum i Flensborg
11. – 12. april 2019

Programmet
Torsdag den 11. april:
13:00 Deltagerne ankommer til Kleines Tauchermuseum i
Flensborg
15:00 Afgang til Lübeck
17:00 Indkvartering på et centralt placeret hotel i Lübeck
Fredag den 12. april:
08:00 Afgang fra hotel
08:45 Ankomst og registrering hos Dräger
09:00 Spadseretur til arkivet og rundvisning
10:45 Spadseretur til udstillingen/pause
11:00 Rundvisning i udstillingen
12:30 Frokostpause ved Dräger for egen regning
13:15 Afslutning

Kleines Tauchermuseum
Philip Nathansen og jeg besøgte i efteråret 2017 Kleines
Tauchermuseum, der ejes og drives af Gerda og Peter Kopsch
(se DHT nr. 62). Museet, der ligger smukt placeret ved
Flensborg Fjord, åbnede i 2016. Gerda og Peter har her
samlet en stor mængde dykkerapparater og mange andre
ting fra dykkernes verden. Hovedvægten ligger på svømmedykkerudstyr, men også tungdykkerapparater er repræsenteret. Alle effekterne inklusiv de mange undervandskameraer
er flot arrangeret. Gerda og Peter vil meget gerne åbne deres
museum for Dykkehistorisk Selskab.
Drägerwerk
Da selskabet i 1999 besøgte Drägerwerk så vi bl.a. Dräger
Forum. I dag har Dräger i deres arkiv udstillet en stor del af
deres apparater inden for røgdykning og dykning i havet,
som Dräger gennem tiden har produceret. Mange af deltagerne
ved International Historical Divers Meeting in Stralsund i
2018 besøgte om mandagen Drägers apparatarkiv, som ikke
er offentlig tilgængeligt.
I Stralsund drøftede jeg muligheden med Marianne Dräger
for, at en gruppe fra Dykkehistorisk Selskab kunne få adgang
til Drägers udstilling herunder apparatarkivet. Marianne
Dräger er oldebarn efter firmaets grundlægger Johann Heinrich Dräger. Marianne Dräger var positivt indstillet, og
sidst i januar blev datoen fastlagt.

Praktisk information:
Arrangementet er for medlemmer af Dykkehistorisk Selskabs
med en plads pr. medlemskab. Der er et maksimum på 25 deltagere, og først til mølle princippet er gældende.
Af hensyn til besøget i ved Dräger er arrangementet placeret
uden for weekenden.
Afstanden fra København til Flensborg over Fyn er ca. 330
km og mellem Flensborg og Lübeck er der ca. 170 km. Deltagere
fra Sjælland vil med fordel kunne køre hjem over Rødby Putgarden, hvor der ekskl. færgen er ca. 276 km til København.
Hotelpriserne i Lübeck ligger omkring 750 kr./nat. Værelser
bookes, når vi kender deltagerne.
Vi planlægger fælles middag i Lübeck torsdag med mulighed
for en tur rundt i byen i respekt for, at vi skal op omkring kl.
07:00 dagen efter.

Tilmelding
Tilmelding på sej@hydrospace.dk senest den 1. marts 2019.
Husk at angive, om der ønskes enkelt- eller dobbeltværelse,
samt hvor mange ledige pladser, der er i bilen eller om der ønskes
kørselslejlighed. Opsamling i Fredericia af deltagere fra Fyn og
Sjælland der ankommer med DSB, kan også være en mulighed.
Vi vil forsøge at arrangere samkørsel.
Yderligere oplysninger sendes til deltagerne.
Sven Erik Jørgensen
Tlf. 29890615
E-mail: sej@hydrospace.dk

