50 år av dykning
karlskoga sportdykarklubbs jubileumstidskrift 1960-2010

Hittade
en krokodil
i vassen
Köpte
kompressor
för blodspengar
Sveriges första kvinna
att utbildas till dykare

annonser

Ordförande har ordet.
Hej allihopa!
För er som inte vet vem jag är så heter jag Lars-Ivar Westgaard och
är 47 år gammal. Jag har alltid varit fascinerad av livet under vattnet
och jag började min första resa i den tysta värden när jag började
en fridykarkurs i Karlskoga sportdykarklubbs regi som nioåring.
Det dröjde ända till hösten 1980 innan jag återupptog intresset för
dykning igen som senare skulle bli min livsstil.
Jag har hunnit med att jobba aktivt inom klubben och styrelsen
sedan 1984 som säkerhetsombud och instruktör. Sedan 2002
har jag haft äran att representera och leda en av Sveriges bästa
sportdykarklubbar som ordförande.
Karlskoga sportdykarklubb som bildades 1960 har genom åren varit
en klubb som strävat efter att säkerhets- och utbildningsnivån ska
vara hög och att alla ska ha möjligheten att dyka med oss.
Som alla vet krävs det en hel del material och massor av
ideellt arbete för att få en förening att fungera och blomstra.
Vår filosofi är att vi ska ha bra utrustning på alla nivåer. Vi har
låneutrustning för juniorerna inklusive våtdräkter för att de ska
slippa köpa ny utrustning medan de växer upp. Och tio kompletta
sportdykarutrustningar, en stationär kompressor, två bärbara
kompressorer och tre båtar för att transportera dykare.
Vår klubb är lite unik med att erbjuda fantastiska naturupplevelser
när vi är ute på läger. Då vi oftast transporterar all materiel och
dykare med familjer ut på kobbar och skär där vi stannar hela
dagarna för att dyka, umgås och njuta.
För att få en klubb som denna att fungera så krävs det massor av
frivilligt arbete på alla nivåer och jag vill med detta tacka alla ledare
och medlemmar som gör det möjligt att bedriva en verksamhet
som denna.

Vi levererar utrustning och tillbehör som vi själva använder sedan många år, och som vi
tycker är av högsta kvalitet och som ger säker och pålitlig funktion. Ring oss gärna för
rådgivning.
Vi har stort sortiment, men de produkter som vi säljer allra mest av är:

Karlskoga sportdykarklubb fick på Svenska sportdykarförbundets
årsstämma 2009 mottaga utmärkelsen Bästa dykarklubb 2008.

Lars-Ivar Westgaard
Ordförande

DRAGONSUB dyklampor och videobelysningar med LED som ljuskällor slår det mesta.
BUDDY BCD-västar och Vingvästar används av de som vill ha högsta kvalitet, komfort
och säkerhet. Svenska Försvaret, Kustbevakningen och de flesta Räddningstjänster har
valt BUDDY.
Mjuka och bekväma viktbälten med fyllning av bly- eller rostfritt hagel skonar ryggen.
Allra bekvämast för alla är de bälten som är försedda med hängslen.
Webbutik www.danberg.se - Tel. 033 – 29 90 00 - E-mail dan.berg@danberg.se
Adress: Dan Berg AB, Örelidsvägen 1, 517 71 Olsfors Org.nr: 55 61 38-5682
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Denna tidning är en del i hyllningarna till de
50 år som Karlskoga Sportdykarklubb funnits
sedan den bildades den 19 januari 1960.
Detta är öven en hyllning till alla som har
bidragit till att vi har en historia att skriva om.
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Annons i tidningen
“Finna det några personer i Karlskoga som
är intresserade av sportdykning”, stod det i
en liten notis i Kuriren januari 1960. Männen
bakom notisen var Osvald Sandberg, Lars
Hellman, Sven Friberg och Sune Jansson,
fyra unga karlskogabor som redan under
sena 50-talet börjat med sportdykning.
Text Anders Persson

handling vid Björkborn. Deras speciella yrkeskunskaper
skulle komma väl till pass något år senare.
De fyra började dyka ihop i Badhuset redan 1959.
Kvartetten började diskutera om att starta en klubb,
sagt och gjort, till Kuriren skickade de en annons.
De utlyste ett möte på Solbringens kafé som låg på
Kungsvägen, nuvarande Loviselundsvägen. Byggnaden
med kaféet är sedan länge rivet och i dag ligger en stor
grusparkering där.

Kom ett 20 tal
Sven Friberg hade börjat dyka redan 1952 och 1959
flyttade han till Karlskoga. I Karlskoga kontaktade han
badhuset och frågade om han kunde komma och dyka,
något som han inte fick göra själv. Av badmästaren Olle
Elmberg fick han tips om några personer som sysslade med dykning. Brandförmannen i Karlskoga Sune
Jansson, Lars Hellman ingenjör på Bofors och Osvald
Sandberg, en annan ingenjör som jobbade med ytbe-
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– Det dök upp ett 20-tal intresserade på mötet och
på det kaféet startades Karlskoga sportdykarklubb. Jag
valdes in som materialförvaltare. en materialförvaltare
utan material, berättar Lars-Erik Karlsson.
När första verksamhetsåret var till ända hade Karlskoga sportdykarklubb köpt på sig dykmaterial. Ett
dykpaket, AGA Divator Universal och till den en
andningsmask. En gummitrikådräkt Naval, komplett

Vänster sida: Lars Hellman, Osvald Sandberg och Sven Friberg i badhuset december 1959. En månad innan samma herrar bildade KSDK.
Ovan vänster: Karlskogas första dykare december 1959. Höger: KSDKs medlemmar utanför sin lokal på Bregårdsgatan.
Nedan Vänster: Lars-Erik Karlsson tog mopeden till en strandsrensning vid Näset i slutet på 60-talet. Höger: Läger på västkusten i början av
60-talet. Lägg märke till en av klubbens första båtar med en folkvagnskaross som hytt.

med hängslen. Gummigördel och midjebälte, ett par
simfenor. 6 stycken tuber på 7 liter var, två stycken dykflaggor med boj, en stege till båt, viktbälte med vikter
och sex stycken reservvikter. En livlina i nylon på 60
meter, två linrullar, ett överfyllnadsrör med manometer,
en lågtrycksslang på 60 meter som man satte på en stor
lufttub man hade på stranden eller i en båt. Därefter
dök man från tuben på ytan. Det var vid den tiden då
medlemmarna inte hade egna dykutrustningar. Ett kassaskrin var inköpt plus ett exemplar av boken ”Att dyka”
och två exemplar av Dykinstruktioner för marinen.

20 medlemmar
Omsättningen för klubbens första år var hela 1 931,
21 kronor. Klubben hade runt 20 medlemmar och det
var en bra nivå då det inte fanns så mycket material
eller kunskap. Inträdesavgift, som det hette då låg på
10 kronor, Att hyra tuber med ansiktsmask kostade år
1960, 7 kronor.

Vid den här tiden fanns inte så mycket litteratur om
dykning och absolut inget ordentligt utbildningsmaterial. Till Sverige kom undervattensteknik så sent som i
mitten av 50-talet. En man vid namnet Gösta Fahlman,
med dykutbildning i USA, startade Örlogsflottans
första dykutbildning, som senare benämndes attackdykning. Även kustartilleriet i Vaxholmkom igång med en
attackdykarskola.
KSDKs första instruktör blev Sune Jansson. Han jobbade som brandman och var en van rökdykare. Eftersom rökdykare och sportdykare hade liknande utrustning så fick han bli instruktör.
– De första utbildningsproven gjorde vi själva, vi
testade och delade med oss om vad vi lärde kunde.
Konstigt nog hände det aldrig några olyckor, säger Sven
Friberg.
Det första provet som användes 18 frågor och alla
frågor var tagna från böckerna ”Att dyka” eller ”Dykin
struktioner för marinen”.
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Dykriksdag i Karlskoga

 Rodde ut lägret
Först lägret anordnades redan 1960 och den gick ner
till Bastholmen, en ö utanför Grebbestad. Klubben
hade inga båtar så det fick bli en ö som inte låg långt
från fastlandet. De lånade en båt av en som bodde där
och sedan roddes alla saker ut till ön. Klubben hade
med en egen luftbank med 2 stycken 140-literflaskor
med luft. Sedan dök medlemmarna där under en hel
helg. Därefter har dykläger blivit en viktig del i KSDKs
verksamhet. Ett bra sätt att dyka och umgås på. I dag
har KSDK tre läger per år för dykare och ett renodlat
fridykarläger för nyutbildade fridykare.
Första klubblokalen var en liten stuga vid ena brofästet på gamla bron vid Strömsbro. Det var en bostad på
två våningar. Den låg på västra sidan av älven och revs
när den nya bron byggdes. Det var ett litet hus från
förra sekelskiftet. Ganska snart blev lokalen för liten
och klubben flyttade till en källarlokal på Skogsrundan
och sedan till Mejeriet i hörnet vid Gustavsgatan och
Västra Rävåsgatan, där Thomas Zoologiska ligger i dag.
Resten är dykhistoria
Ovan: KSDKs första dykläger på Bastholmen utanför Grebbestad
1960.
Mitten: Dykläger på Rossö, Västkusten i början av 60-talet.
Nedan: Utrustningen till klubbens första läger 1960, fick
deltagarna ro ut till Bastholmen. Klubben ägde då ingen båt.

annons

Mellan 1961 och början av 1963 styrdes
Sveriges sportdykarförbund från Karlskoga.
Alla de tunga posterna innehades av
medlemmar från KSDK. Under ledningen
av Osvald Sandberg fördubblades
medlemsantalet och nytt blev att
kollektivansluta hela klubbar

tidigare varit kassör tog på sig ansvaret att bli ordförande och Sven Friberg blev sekreterare. Vice sekreterare blev Valdemar Wilhelmsson från Karlskoga. Under
1962 blev även kassören en Karlskogabo. Köpingbon
Reier Carolin hade flyttat till Karlskoga och blev invald
i styrelsen. Under de närmaste två åren styrdes SSDF i
princip från Karlskoga.

Text Anders Persson

– Mycket hände under tiden SSDF fanns i Karlskoga.
Karlskoga sportdykarklubb var den första klubb som
kollektivanslöt sig. Kollektivanslutningen togs upp till
förbundsstyrelsen och klubbades igenom. Efter det
anslöts klubbar och inte som förut, enskilda dykare,
berättar Osvald Sandberg.
SSSD tog fram sitt första utbildningsprov.
Under tiden som SSDF styrdes från Karlskoga så
fördubblades medlemsantalet i förbundet. Förbundet
startade också ett långsiktigt samarbete med Sjöhistoriska museet i Stockholm rörande marinarkeolog och
SSDF gick upp i Riksidrottsförbundet.
Inför 1963 år lade valnämnden fram ett förslag på att
styrelsen skulle komma från Malmö och Björn Nelander valdes till ordförande. Samtidigt lämnade Stockholmarna in en spränglista med en egen styrelse från
Stockholm. Styrelsen från Karlskoga vägrade att ta upp
spränglistan och hänvisade till valberedningens förslag.
Men när Björn Nelander fick reda på listan så hoppade
han raskt av till förmån för ”Stockholmsmaffian” som de
kallades.
– Vi från Karlskoga slutade och det pratades om röstfusk. Stockholmarna kom med knippor med fullmakter.
Hela styrelsen bestod nu av Stockholmare, berättade
Osvald Sandberg.
Därefter hade inte Karlskoga någon representant i
förbundet. Bråket lade sig och förbundet började arbeta
igen. När SSDF gick upp i Riksidrottsförbundet skapades olika distrikt ute i landet. Den gamla förbundsstyrelsen från Karlskoga arbetade vidare inom förbundet
genom att skapa Värmlands sportdykarförbund. Där
har Karlskogaklubben varit en ledande kraft sedan dess.

Redan 1939 kom de två första dykapparaterna till
Sverige. Användare var två herrar som sedan bildade
Sveriges första dykarklubb, Göteborgs Amatördykarklubb. Dykning i Sverige utfördes av ett fåtal personer
och det skulle dröja fram till 50-talet innan antalet
dykare ökade. Butiken Aquasport öppnades i Göteborg
och vanligt folk kunde börja dyka.
I april 1958 samlades ett gäng entusiaster i Skottenborgs Aula och där bildade ”Sportdykarfrämjandet”
och i första ordförande blev Ulf Holm. På det första
styrelsemötet antogs tre arbetsuppgifter, att organisera
medlemskadern och ge ut en matrikel, att utarbeta
säkerhetsbestämmelser för sportdykare och att ge ut
dessa och att ge ut någon form av medlemsblad och
ordna upplysningsverksamhet.

1958 höll första dykriksdagen
Den 6 september 1958 hölls den första dykarriksdagen med bland annat val av styrelse, diskussioner om
stadgeförslag, föredrag, film och en mindre utställning.
Under denna dykarriksdag bytte man namn på organisationen till Svenska Sportdykarförbundet. I december
kom den första tidningen som då kallades Sportdykarbladet. .
Redan från början fanns det agg mellan Göteborg och
Stockholm.
December 1960 var dykriksdagen förlagd till Göteborg. Den förra ordföranden Nils Hyltén-Cavallius
hoppade av på grund av tidsbrist och kassören hoppade
även han av. Men dykriksdagen lyckades inte få till
en ny styrelse. Vid den här tidpunkten var Karlskoga
sportdykarklubb landets största klubb till medlemsantalet så en extra dykriksdag anordnades i Karlskoga
januari 1961. Karlskogingarna Osvald Sandberg, som
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Mycket hände inom förbundet
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 Osvald Sanberg med två fångade hummrar.

Båten heter Ambria och ägdes av fyra familjer i
klubben.

Jag tillverkade en rostfri behållare där det fanns kalk och
en luftsäck som jag hade på magen. Sedan gick luften runt
i systemet. Kalken tar bort koldioxinet. Den fungerade
bra. Efter några år köpte jag en egen Pirelli-syrgasapparat.

Ren syrgas
Osvald Sandberg dök med ren syrgas. Ett dyksätt som
skapar vissa begränsningar. Ett dyk under 7 meter kan
vara direkt livsfarligt då syrgas blir giftigt vid ett visst
tryck. En kunskap som även Osvald Sandberg hade.
- Vi kände till farorna och vart gränsen gick. Jag dök
ofta ner till 20 meter utan att det hände något. Jag
kunde korrigera själv koldioxidhalten i systemet genom
att korrigerar syretillförseln så jag kunde dyka djupare.
Man fick helt enkelt prova sig fram. Jag hade en regel,
20 meters djup i 20 minuter och det fungerade. Men jag
var faktiskt ner till 40 meter med systemet en gång. Det
var i Vättern och det kanske var lite farligt. Men då var
vi bara nere och vände.
Dagens rebreather har flera larm- och säkerhetssystem. Något som inte fanns på Osvalds hemmabygge.

Tränade på att svimma

Drömmen om att dyka
började med en bok
Allt började med en bok som hette “Sju år på havets
botten” som kom ut på 30-talet.
Den handlade om en man som byggt en pråm med
en tjock slang som gick ner till botten. Längst ner i
slangen fanns en stor behållare. Mannen klättrade
ner i slangen och till behållaren. Där satt han och
fotograferade.
En sjuårig Osvald Sandberg läste boken och började
drömma om att en dag bli dykare.
Text Anders Persson
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Osvald Sandberg föddes 1924 i Sundsvall.
I tonåren flyttade han till Stockholm där
han utbildade sig till kemist. Ett yrke som
tog honom till Karlskoga 1953 och jobb på
Bofors med ytbehandling.
Samtidigt förverkligade han sin dröm att
bli dykare. Dykutrustningen hade kommit,
men den var oftast väldigt dyra och det
fanns inte så många ställen som hade dem.
Osvald Sandberg lärde sig hur utrustningen
fungerade och tillverkade en egen.
– Det fanns en Italiensk dykapparat med
namnet Pirelli som de använde under andra
världskriget som inte släppte ut någon luft,
ett slutet system som i dag heter Rebreather.

- Om inte kalken fungerar så blir det för mycket
koldioxid i systemet och då svimmar man. Jag provade
några gånger med att andas i systemet tills det bara var
koldioxid kvar och då svimmade jag. Några stod bredvid
och gav mig ren syrgas så det var aldrig farligt. Men då
lärde jag mig signalerna på hur det kände strax före jag
svimmade.
Mycket av det han berättar handlar om att testa gränser. Han berättar om en episod då man gick ner till 60
meters djup utanför Motala.
– Mannen som jag dök med hade lånat ut sin regulator till en kompis tidigare. Längst nere på botten slutade
hans regulator att fungera. Vi använde min regulator
och vi tog oss upp oskadda. Det visade sig att kompisen
skruvat isär regulatorn och glömt att sätta dit alla delar
och sedan inte talat om det för oss.

Skapade första teoriprovet
En annan gång skulle Osvald göra ett lindyk vid Bohuskusten, men hade ingen som skötte linan. Han hittade
en kvinna vid stranden som han instruerade.
– Jag berättade att när jag rycker så skulle hon ge
mig mer lina. Jag ryckte och hon slängde ner hela linan,
säger Osvald Sandberg och skrattar.
Osvald Sandberg var hjärnan bakom klubbens första

Oslvald Sanberg plockar ihop sin egentillverkade dykutrustning på
KSDKs första läger på Krosskärr, Västkusten 1960.

teoriprov och det var han, som genom sitt arbete som
ytbehandlare inom Bofors, ytbehandlade alla delar som
klubbmedlemmarna tillverkade. Det var allt från delar
till dykapparater till kamerahus i gjutgods.
Han blev inte långvarig i Karlskoga. Redan 1963 flyttade han till Göteborg och nu bor han i Falköping.
- Jag höll på med dykning fram till slutet av 60-talet.
Men jag försöker ha kontakt med de gamla Karlskogadykarna som jag startade Karlskoga sportdykarklubb
tillsammans med, berättar Osvald Sandberg.
Förtjänsttecken till klubben
Många i Karlskoga sportdykarklubb har fått
Svenska sportdykarförbundets förtjänsttecken
för stort engagemang inom dykningen. 1985
fick Sven Friberg det 25:e förtjänsttecknet i
guld som förbundet delat ut. Han fick det för
mångårigt arbete för sportdykningen.
1995 utdelades förbundets tjänstetecken i guld
till Lars-Erik Karlsson för långt arbete inom
dyksporten.
1996 fick Gunde Persson förtjänstmärket i brons
för engagemang på förbunds-, distrikts- och
klubbnivå - i huvudsak på ungdomssidan.
1997 fick Kenneth Larsson förtjänsttecknet i
silver för mångårigt arbete inom sportdykarförbundet.
Vid KSDKs 40-årsjubileum 2000 fick Carl Carr,
Ulf Eriksson, och Lars-Ivar Westgaard förtjänsttecknet i silver för värdefulla ledarinsatser inom
SSDF. Alla tre fick senare förtjänstmärket i guld
också.
2010 tilldelades Carl Carr Svenska Sportdykarförbundets högsta utmärkelse Delfinen för lång
och trogen tjänst inom dykningen. Det är bara
fem före honom som fått den utmärkelsen.
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Sven Friberg plockar fram hans första dykutrustning
från början av 60-talet. Delar av utrustningen har han
varit med och tillverkat själv. Ihop med sitt gamla fotoalbum berättar han hur allt startade.
Sven Friberg föddes 1932 i Essunga i Skaraborg. Efter en ingenjörsexamen i Hässleholm 1959 flyttade han
till Karlskoga och fick jobb på Bofors på konstruktionsavdelningen. Redan 1952 började han med dykning, då
han och brodern köpte varsin dykutrustning.
– Jag läste boken ”Att dyka”, som Gösta Fahlman
skrev. Sedan fick man prova sig fram. Jag hade en AGAutrustning med en Naval helmask.
– I badhuset började vi prata om att starta en klubb
och på den vägen är det. Sune Jansson blev vår första
instruktör. Men det var bara de praktiska övningarna
han höll i. Därefter blev jag instruktör i klubben.
– Jag brukar säga att jag har utbildat 100 dykare och
ingen har varit med om någon allvarlig olycka.
Sven Friberg blev sekreterare i SSDF 1961 och jobbade inom Svenska sportdykarförbundet i många år,
men från SSDF hoppade han och resten av Karlskogastyrelsen av 1962. SSDF gick med i Riksidrottsförbundet och då skulle mindre kretsar bildas. Sven Friberg
var med och startade Värmlands sportdykarföbund.
Där satt han med till en bit in på 1990-talet.

– På 60-talet gick jag och tre andra dykare ihop och
köpte en stor Galeas tvåmastare. Den var 22 meter
lång och 6 meter bred. Eftersom vi var fyra familjer så
inredde vi den med fyra hytter. Vi hade en kompressor
på båten också.
– Vi reste mycket med den båten, mest runt Västkusten, men även till Danmark och Tyskland. Det var väl
mest dykresor vi gjorde.
KSDK utnyttjade båten mycket på 60-talet då den
gjorde många resor på Västkusten.
– Vi åkte ner på fredagen efter jobbet. Vi gick ut
och gjorde dyk under lördagen och åkte sedan in till
hamnen på kvällen för att roa oss. Sedan åkte vi ut på
söndagen och gjorde fler dyk. Ofta åkte vi inte hem
förrän kvällen och kom hem till Karlskoga först framåt
småtimmarna. Det var jobbigt, men man var ung och
orkade upp och jobba igen på måndagarna.
Sven Friberg fortsatte att dyka, men i slutet av 80-talet fick han problem med kärlkramp.
– Jag kände att det var dags att ge sig då.
Hur många dyk det blivit genom åren vet han inte.
Men det är många.
– Under min aktiva dykperiod var det aldrig tal om
att logga dyk, så jag har ingen aning om hur många dyk
jag gjorde.

En innovatör

Satsade på säkerheten
Sven Friberg var en pionjär och innovatör inom
dykningen i Karlskoga. Han var en av grundarna till
klubben och mycket aktiv i arbetet med att bygga upp
utbildningsorganisationen inom klubben. Han uppfann
och byggde också mycket av sin egen utrustning.
Redan tidigt hade han säkerheten som ledstjärna.
Text Anders Persson

Sven Friberg var en riktig innovatör inom dykning och
utrustning. Fanns inte sakerna han behövde, så uppfann
han dem.
Han skapade en egen torrdräkt innan den fanns att
köpa för sportdykare. Han tillverkade ett eget viktsystem med blykulor. Han var med och tog fram klubbens
första teoriprov.
– Det var mycket så på den tiden. Vi var många
ingenjörer i klubben och kreativiteten var hög när det
gällde att lösa problem. Från början fanns inget flytsystem på dykutrustningen. Jag var den första i klubben
som hade ett fungerande sådant. Redan från början var
jag väldigt noga med säkerhet och innan jag hade ett
flytsystem fick man dyka på ett annat sätt en i dag. Jag
hade egna blykulor på mig i fickor på framsidan. Blev
det några problem drog man i ett snöre och kulorna
åkte ur.

Köpte stor båt
Efter några år i klubben pratade några dykare om att
skaffa en egen båt.

På 60-talet gick fyra familjer i KSDK ihop och köpte en stor båt som
hette Ambria. Båten användes under många dykläger under 60-talet.
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Stora delar av utrustningen försvann
vid en brand
Under natten till måndag den 9 maj 1994 brann
KSDKs förråd vid Trindtorp. Branden var anlagd
och senare greps två tonåringar.

Ovan: När KSDK fyllde 25 år 1985 bjöds männen in som startade
klubben 1960, Lars-Erik Karlsson, Osvald Sandberg, Sven Friberg
och Lars Hellman.
Vänster sida: Lars-Erik Karlsson på KSDKs läger på Bastholmen
1960.

KSDKs mesta ordförande
Lars-Erik Karlsson tar emot i sitt hem i
Immetorp. På bordet har han ett album
med gamla dykbilder. Är det någon i KSDK
som kan klubbens historia så är det han.
Lars-Erik Karlsson deltog vid klubbens allra
första möte, är en av grundarna och har
suttit 17 år som ordförande.
Text Anders Persson

– Jag hade läst annonsen i lokaltidningen, att några
ville starta en dykklubb i Karlskoga. Min fru hade
tidigare arbetat tillsammans med Osvald Sandberg. Jag
stötte ihop med honom några dagar innan mötet och
han tyckte jag skulle komma dit. Och det gjorde jag.
– Det var lite roligt för jag kom hem invald som materialförvaltare i en klubb utan material. Men allteftersom
medlemsavgifterna strömmade in, så kunde klubben
köpa in utrustning.

125 kronor
Lars-Erik Karlsson bläddrar i fotoalbumet som ligger
uppslaget på bordet och berättar historier kring alla
gamla bilder.
– Det började när jag gjorde lumpen på I3 i Örebro 1956-57. Jag hittade böcker av den legendariska
dykaren Hans Haas på biblioteket på I3 och jag blev
såld direkt. Det var en bok som hette Manta. Hans
Hass, österrikare, dök redan på 30-talet och då med ren
syrgas. Det var efter Hans Hass syrgasutrustning som
KSDKs första ordförande Osvald Sandberg byggde sin
egen dykutrustning.
Just Osvald Sandberg hade också del i att Lars-Erik
Karlsson gick på det första mötet i januari 1960.

12 | Karlskoga sportdykarklubb 50 år

– Jag köpte min första dykdräkt i Göteborg för 125
kronor, det var mycket pengar på den tiden. Det var en
överdel utan ben. Jag gjorde ett dyk vid Lidköping i Vänern när det fortfarande låg isflak i sjön. Det var så kallt
att benen blånade. Sen köpte jag även byxor till dräkten.
Den nystartade dykklubben fick hyra stugan vid
Strömsbro och där höll medlemmarna till nästan varje
kväll. Efter varje fredagsträning i badhuset gick medlemmarna upp till kaféet Continental på Torget. Där
satt de till långt fram till kvällen och diskuterade.
– Det var väl ingen som kom från föreningslivet och
hade dålig koll på hur en förening skulle skötas. Just det
här med parlamentarism och folkvald styrelse hade man

inte så mycket ”kläm” på. Skulle större frågor röstas
igenom kallades alla medlemmar in och mötena höll på
långt fram på småtimmarna. Även styrelsemötena blev
långvariga, det fanns sällan någon bra dagordning och
det pratades om mycket annat än dykning.
1973 valdes Lars-Erik Karlsson in som ordförande.
Klubben hade svårt att hitta någon som ville ha posten.
Gunnar Hedberg hade avsagt sig ordföranderollen.
Som krav för att bli vald ville Lars-Erik Karlsson bara
vara ordförande i ett år. Men han kom att sitta i 17
år, förutom ett år som Gunnar Hedberg återgick som
ordförande.

Styrelsemänniska
– Jag hade varit med i Unga Örnar, SSU och inom fackföreningen så jag visst hur man höll i möten. När jag
började hade klubben 29 punkter som man bordlagt för
att man inte kommit överens. Men jag gav mig inte och
efter första styrelsemötet hade vi klubbat alla punkter.
Det gick inte ha möten som höll på till efter midnatt.
Styrelsearbetet började fungera som det skulle.
– Under mitt första år skapade vi på initiativ av sekreteraren Gabriel Wettström den kalender som fungerar
än i dag. Där skrev vi upp alla aktiviteter som skulle
genomföras under året. Då var det lättare att planera.
Vi började även delegera uppgifter till andra utanför
styrelsen.
Vid samma tidpunkt började klubben inriktas på
ett mera organiserat ungdomsarbete tack vare Gabriel
Wettström som nu i denna styrelse fick gehör för sina
idéer.
– Han var den förste som riktigt förstod att vi skulle
satsa mer på ungdomar. Det fanns motstånd inom klubben till det, men vi röstade igenom hans idéer och det
kan vi se i dag att det var ett bra beslut.

Klockan 01.45 fick räddningstjänsten larm om
en brand i en lada vid Trindtorp. Ladan ägdes
av Wikers AB och i ladan hyrde KSDK in sig.
Ladan var helt övertänd när räddningstjänsten
kom till platsen, så man fick inrikta sig på att
rädda intilliggande hus. I branden försvann två
gummibåtar, en specialkärra och ett militärtält.
Värdet beräknades till 200 000 kronor. KSDK
fick ställa in den förestående examenresan till
Västkusten där årets elever skulle ha avlagt sina
prov. Senare greps två tonåringar för dådet. De
dömdes och fick betala skadestånd till klubben.

Lars-Erik Karlsson var även med och såg till att klubben började samarbeta med studieförbund.
– Jag har för mig att vi började hålla våra kurser i
samarbete med ABF och även TBV. Det blev billigare
och smidigare.
När SSDF gick upp i riksidrottsförbundet skulle förbundet skapa kretsar. I Värmland skapades Värmlands
sportdykarförbund, VSDF. Men arbetet fungerade
dåligt. I styrelsen fanns fyra dykklubbar från Karlskoga,
Karlstad, Kristinehamn och Filipstad. Det fanns ett
ombud, men ingen styrelse.

Styra och ställa
Lars-Erik Karlsson begav sig till ett VSDF-årsmöte och
började styra och ställa”. Han lyckades få till en fungerande styrelse även där.
– Jag tyckte det var dåligt att fyra klubbar inte kunde
ordna en styrelse, utan styrdes av ett ombud. Jag styrde
upp arbetet som jag gjort i KSDK och vid ett möte här
i Karlskoga valdes första styrelsen. Sven Friberg från
Karlskoga blev ordförande, en post som han hade i
många år.
Senare blev även Lars-Erik Karlsson ordförande och
satt kvar fram till 2001.
– Nu började dykklubbarna i Värmland att samarbeta
och vi ordnade läger tillsammans. Gabbes är typiskt sådant läger där många ungdomar från Värmland varit med.
Lars-Erik Karlsson satt med som ordförande i KSDK
fram till 1992, då Per Sand tog över. Men han har fortsatt att aktivt jobbat i och för klubben. Men med åldern
har apparatdykandet minskat.
– Folk brukar fråga när jag slutade dyka, men det
har jag ännu inte gjort. Jag har bara inte dykt på länge i
klubbens regi utom vid badplatsrensningarna säger han
och skrattar.
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Sveriges första kvinna
att utbildas till dykare
Som treåring blev hon i slängd i Möckeln vid Blinäs av sina
bröder och fick skaffa sig vattenvana i tidiga år, sedan har vatten
legat henne varmt om hjärtat. Ingegerd Anderberg blev den
första kvinnan som utbildades i Sverige och Karlskogaklubben
stod som utbildare.
Text Anders Persson

– Jag har alltid älskat vatten. Jag tävlade i simning
under många år. Så steget till att börja med dykning var
inte långt, berättar Ingegerd som i dag heter Anderberg
i efternamn och bor i Mölnlycke. Men 1961 hette hon
Backman och var 17 år. Hon hade just flyttat till Karlstad där hon fått sitt första jobb.
– När kursen började fick jag pendla fram och tillbaks
mellan Karlskoga och Karlstad, men det gick bra. Vi
höll till nere i badhuset med våra praktiska övningar.
Hon berättar att det var väldigt ”grabbigt” i bland när
det skulle dykas.
- Jag vet en gång när vi hade en övning vi kallade attackdykning. På botten skulle de plocka av mig utrustningen och sedan skulle jag ta på mig den igen och då
var de hårda mot mig. Men jag hade skinn på näsan och
bet i från, säger hon och skrattar.
Dyksporten var väldigt mansdominerad under 60-talet. Ingegerd Backman presenteras i rubriken till en
artikel i Sportdykaren nummer 3 1961, helt oförklarit
för ”Dykbrallisen”.
Det ska tilläggas att det dröjde enda fram till 1969 till
uttrycket ” kvinnliga medlemmar” ströks från Karlskoga
sportdykarklubbs årsberättelser och hädanefter hette
det bara medlemmar. Att kvinnor dök var inte så speciellt längre.

Resa till Stockholm
Tidningen Femina hade på den tiden en serie där läsare
fick förverkliga sina drömmar. Ingegerd skickade in ett
brev där hon skrev att hon ville dyka med Edvin Fälting,
dykledare av bärgningen av regalskeppet Vasa.
– Jag blev så glad när jag fick ett brev tillbaks att jag
var välkommen upp till Stockholm. Tidningen tycke det
var lite speciellt med en kvinnlig dykare.
Artikeln börjar med meningen, ”Sveriges första och
oss veterligen- enda kvinnliga sportdykare med Svenska
sportdykarförbundets dykarbrev” (certifikat kallades
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dykarbrev på den tiden).
– De var lite fundersamma över en kvinnlig dykare,
så jag fick göra många provdyk i bassäng innan det var
dags för Östersjön. Tyvärr var Fälting upptagen av allt
ståhej kring Vasa. Men jag fick dyka med Sven Nahlin
som var en av dykarna bakom bärgningen av Vasa. Ihop
med honom fick hon faktiskt dyka med en hund.

Dök med en hund
Sven Nahlin hade en terrier som han tillverkat en
dykdräkt till.
– Det var helt fantastiskt. Lovley som hunden hette
skrek på bryggan om den inte fick följa med. På huvudet
hade hon en gummistrumpa med en luftslang till. På
ruggen en 25 centimeter lång luftflaska och på fötterna
små grodfötter. Så där dök jag, Sven Nahlin och Lovley
runt i vattnet.
När SSDF hade sin dykriksdag i Karlskoga var Sven
Nahlin och hans dykhund Lovley här och gjorde uppvisningsdyk i badhuset.
Ingegerd flyttade ner till Göteborg där hon gifte sig
och tog namnet Anderberg. Men dykningen släppte
hon inte.
– Jag höll på några år med dykning med tuber. Sedan
har jag fortsatt med fridykning. Än i dag snorklar jag
när jag är utomlands. Men jag blir lite arg när jag ser
unga svenskar på semesterorterna gå dykutbildningar
som håller på i 2-3 dagar. Sedan åker de hem och tror
att de är duktiga dykare. Nej, dykning ska bygga på
säkerhet som när jag gick kursen i Karlskoga, säger
Ingegerd Anderberg.
Idag håller Ingegerd på med att måla av kustens fyrar.
Det gör hon på tyg från gamla segel. Tavlorna ställer hon ut och hon skänker alltid en tavla varje år till
Sjöräddningen.
– Sjöräddningen gör ett jättebra jobb och jag har
alltid stötta dem, säger hon.

Många uppfinnare i klubben
När klubben startade 1960 var sportdykning
en ny företeelse i Sverige. Visst dyktes det i
Sverige, men det var sällan organiserat och
det fanns inte inget utbildningsmaterial
för amatördykning. Armén hade en bra
utbildning till sina attackdykare och det var
från försvaret som de första utbildningarna
för amatörer togs ifrån. Dykutrustning var
svårt att få tag på under 50- och början av
60-talet. Vad fick man göra då, jo uppfinna
saker själva?
Text Anders Persson

Osvald Sandberg börjad redan på 50-talet att uppfinna
dykutrustning. Han såg en Italiens dykapparat med
namnet Pirelli som de använde under andra världskriget
som inte släppte ut någon luft, ett slutet system som i
dag heter Rebreather.

Osvald Sandberg lärde sig hur utrustningen fungerade och tillverkade en själv.
– Det fanns en Italiens dykapparat med namnet
Pirelli som de använde under andra världskriget som
inte släppte ut någon luft, ett slutet system som i dag
heter Rebreather. Jag tillverkade en rostfri behållare där
det fanns kalk och en luftsäck som jag hade på magen.
Sedan gick luften runt i systemet. Kalken tar bort kodioxinet. Den fungerade bra. Efter några år köpte jag en
egen Pirelli-syrgasapparat.
Osvals Sandberg dök med ren syrgas. Ett dyksätt som
skapar vissa begränsningar.
Ett dyk under 7 meter kan vara direkt livsfarligt då
syrgas blir giftigt vid ett visst tryck. En kunskap som
även Osvald Sandberg hade.

Kände till farorna
– Vi kände till farorna och vart gränsen gick. Men jag
dök ofta ner till 20 meter utan att det hände något.
Jag hade en regel, 20 meters djup i 20 minuter och det
fungerade. Men jag var faktiskt ner till 40 meter med
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 ren syrgas en gång. Det var i Vättern och det kanske va
lite farligt. Men då var vi bara nere och vände. Dagens
dykutrustning som Osvald Sandberg använde heter Rebrether och har flera larm- och säkerhetssystem. Något
som inte fanns på Osvalds hemmabygge.
– Om inte kalket fungerar så blir det för mycket
koldioxid i systemet och då svimmar man. Jag provade
några gånger nere i dykklubben med att andas i systemet tills det bara var koldioxid kvar och då svimmade
jag. Några stod bredvid och gav mig ren syrgas så det
var aldrig farligt. Men då lärde jag mig signalerna på att
jag var på väg att svimma.
Sven Friberg och tre andra hade utrustning, men inte
de andra i klubben. De första luftflaskorna kallades för
Aqualunga. Det var en enkel tub som satt på ryggen och
därifrån en luftslang till ett munstycke, en regulator. På
den utrustningen gick utluften inte ut via regulatorn
som på dagens utrustning, utan genom en slang som
mynnade ut vid ryggen. En i klubben köpte in ett luftpaket från Dennis Östlund och hans företag Aquasport.

Plockade isär utrustningen
– På den tiden fanns det inte många butiker som sålde
dykutrustning. Vi plockade i sär flaskkranen och regulatorns båda steg i beståndsdelar. Vi hade fullt av ingenjörer i klubben. En person gjorde ritningar som sedan
skickades vidare och sist ytbehandlade Osvals Sandberg
sakerna. Till slut stod vi med tio nya dykpaket.
– Men vi hade några problem som vi inte kunde lösa.
Membranen i andra steget fick vi aldrig att fungera bra
och det fanns rostfria fjädrar som vi inte fick tag på.
Fjädrarna som vi satte i rostade och det hände i bland
att sakerna började läcka luft.

För att få rätt membran och fjädrar började medlemmarna i Karlskoga att skicka efter det från Aquasport.
– Dennis Östlund började bli misstänktsam. Han
sålde fullt med reservdelar till Karlskoga men inga dyksaker. Sedan var det en medlem i klubben som skickade
en av deras kopior till Aquasport för service. De blev
väldigt arga när de upptäckte att karlskogaklubben gjort
kopia på deras grejor. Men vi klarade oss.
– Samma problem hade vi när vi skulle skaffa dräkter,
de var svåra att få tag på. Då köpte vi en stor neoprenduk och klippte och klistrade dräkter själva. Vi hade
plastsäckar som vi tejpade runt kroppen och som vi
sedan använde som mallar. Lars-Erik Karlsson hade en
hund som rev sönder delar av hans dräkt när han lekte.
Men det var bara att limma ihop delarna, skrattar Sven
Friberg.

Första torrdräkten
En gång på kusten kom instruktören Sune Jansson upp
och det blödde ur öronen på honom. Han hade spräckt
trumhinnorna.
– Luvan hade tömts på luft när han gick ner. När han
sedan gick upp trycktes hans trumhinnor utåt. Jag funderade på hur man skulle kunna avvärja det problemet.
Sven Friberg uppfann då den första torrdräkten i
klubben och kanske i Sverige i början av 60-talet. Tungdykarna hade torrdräkter, men inte dykare med tuber.
– Bak på luvan fanns en ventil som släppte ut luft.
Den placerade jag på vänster handled. Sedan hade jag
en gummislang från cyklopet och upp i huvan och på
den slangen en liten klämma som jag släppte på luft igenom. Då kunde jag kontrollera luften i dräkten, den dök
jag med i många år. Sedan kom de första torrdräkterna i
slutet av 60-talet.

Vapen mot hajar

Sven Friberg med en av dykpaketen som klubbens medlemmar
tillverkade själva. Bilden är tagen i badhuset i början av 60-talet
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Osvald Sandberg jobbade på Bofors med kemikalier.
Under tiden han var ordförande för Svenska sportdykarbörbundet skrev han mycket i förbundets tidning
Sportdykaren. I nummer 2 1962 hade han idéer på
ett vapen mot hajar han testat på Svenska fiskar. Hans
skriver, ”I samband med en undersökning som jag
utfört vid AB Bofors Nobelkrut rörande vissa för fisk
giftiga utsläpp låg det nära till hands att prova mörtars
beteende mot kopparacetat, ammoniak och ättiksyra.”
Osvald Sandberg provar olika nivåer och kom fram
till 5 milligram fenol per liter dödade fisken inom en
halvtimme. 50 milligram fenol per liter ökade effekten
så mörten dog inom tio sekunder. Han avslutar texten
med följande fundering, ”Man ställer sig nu den frågan,
reagerar haj på likartat sätt? I så fall borde man här ha

De gamla kyrkklockorna
En gammal sägen har funnit i Karlskoga om
att Karlskogaborna under sena 1600-talet
sänkte kyrkklockorna i Möckeln. Det var
kung Karl XI som behövde pengar till krig.
Han ska enligt sägnen åkt runt och tagit
klockor från landets kyrkor. Karlskogaborna ska då ha gömt undan klockorna på
isen.
– Det sades att klockorna skulle ha körts
ut på isen utanför Näset och sedan ha
sjunkigt när isen smälte. Rävåsens rygg
mynnar ut vid näset och även vattnet som
rinner i åsen och där finns en kallkälla där
vattnet rinner ut i Möckeln som kallas ”Karis hål” och där skulle kyrkklockorna ligga.
Vi gjorde många dyk utanför Näset men vi
hittade aldrig vare sig ”Karis hål” eller några kyrkklockor.

Lars-Erik Karlsson med en dykdräkt han tillverkat själv. Klubben köpte in
neoprendukar, sedan klippte medlemmarna ut delar efter mallar i papp och
därefter limmade de ihop sin egen dräkter.

Men i KSDKs verksamhetsberättelse för
1986 står det att ”Karis hål” troligtvis
har hittats. Men det står inget om några
kyrkklockor.

ett kvalificerat hajmedel”. Det var på den tiden då hajar var ett rovdjur som helst dödades. En sådan text i dagens Sportdykaren hade
skapat ramaskri.

Om sägnen är sann ligger klockorna där
ute någonstans och väntar på att hittas.

Byggde kamerahus
I nummer 4 1961 hade ingenjören Ove Lindh från Karlskoga en
fyrasidig instruktion hur man bygger sitt eget undervattensfodral
till kamera. Materialet är ett specielplexiglas, tillverkat av AB Bofors
förstås. Här finns hållbarhetsuträkningar in i minsta detalj.
Även klubben tillverkade egna kamerahus i början av 60-talet.
– Det fanns ett kamerahus till en Paillard Bolex 16mm i Oslo
som vi fick tag på ritningar på. Själva huset gjöt vi på Bergmans
gjuteri. Sedan skickades huset runt bland avdelningarna i Bofors. Vi
tillverkade tre stycken kamerahus. De hade vi och filmade mycket
med, berättar Sven Friberg.
Säkerheten vi har i dag kan vi tacka alla dess gamla uppfinnare
för. För någon var tvungen att vara först.

Ny lag försvårar för dykklubbar
att leta efter drunknade
Redan under första året som KSDK fanns
hjälpte klubbmedlemmar till att leta efter
en drunknad person i Alkvettern. Sedan
dess har polis och räddningstjänst kontaktat klubben när man inte hittat personer
som drunknat. Under årens lopp har klubben hjälpt till att hitta många drunknade i
sjöarna runt Karlskoga/Degerfors. Klubben
hade en jourlista som lämnades till polisen
med namn de kunde ringa när en olycka
skett.
Under årens lopp har KSDK hjälpt polisen att finna många drunknade personer. I
snitt en person per år. Men 2002 ändrades
reglerna. Polisen fick inte använda sig av
dykare som inte arbetade åt en dykfirma.
Om något skulle ske under ett dyk måste
det finnas ett arbetsgivaransvar och polisen
kunde inte anlita en person för ett enskilt
dyk. Nu fick polisen ta Nationella insatsstyrkans dykare till hjälp, något som vållat
bekymmer för polismyndigheter runt om i
landet.

Ett kamerahus byggt av klubbmedlemmar. De fick tag på en ritning till ett
kamerahus. Huset gjöt de på Bergmans gjuteri. Sedan skickades delarna runt
bland avdelningarna i Bofors. Det tillverkades tre hus och KSDK har ett av
kamerahusen i sin ägo.

Förr kunde polisen ringa ett samtal och
dykaren var snabbt på plats. Nu får polisen
vänta på att insatsstyrkan har tid att infinna
sig, vilket kan ta flera dagar.
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 KSDK annordnar isdyk varje vinter. Här har de satt upp sitt tält där frysna dykare
värmde upp sig i. Med sig hade de klubbens första kompressor. Bilden är från
början av 60-talet

Som många ideella föreningar led Karlskoga sportdykarklubb i början
av dålig ekonomi. För att få in pengar till klubben fick medlemmarna
jobba hårt. Som alla klubbar hade man medlemsavgifter, det kostade
tio kronor i inträdesavgift i klubben och sedan 40 kronor i årsavgift.
Dessutom anordnade klubben olika lotterier, bland annat hade man ett
lotteristånd vid Jakobs loge när det var dans.
Det viktigaste för en dykare är luft och för att få den i flaskan behövs
en kompressor.
– Det första vi gjorde var att skaffa oss en 140-literstub med 150 bar
i, berättar Lars-Erik Karlsson.
– Vi gjorde till och med dyk med den. Vi hade tuben i en båt eller på
land och så kopplade vi en högtrycksslang till tuben och direkt ner till
dykaren.

Sökte bidrag
Ganska snart började klubben planera för att köpa en egen kompressor, men till det fanns inga pengar. Under 1961 tiggde man bidrag från
både Bofors o Karlskoga kommun. Ordförande Lars-Olof Hellman
besökte disponent Sohlman i Bofors och senare samma månad skrev
han ett brev där klubben ansökte om ett anslag på 500 kronor. I brevet
skriver han att så gott som alla i klubben är anställda i Bofors.
Men klubben fick inte några pengar, varken från Bofors eller kommunen. Medlemmarna började fundera på nya möjligheter och det
var då som någon kläckte idén att lämna blod. Idén anammades av
medlemmarna och nästan alla i föreningen började lämna blod.
Blodgivningen startade i juni 1961 och inbringade 450 kronor första
året och 250 kronor under 1962. Pengarna från blodgivning, tillsammans med bidrag och lotteripengar, räckte för att klubben under 1962
skulle kunna köpa en kompressor för 5 870 kronor.
Den var, enligt dykare som var med på den tiden, dålig och det tog
evigheter att fylla flaskor med den… Men det var en kompressor!

KSDKs första instruktör Sune Jansson fyller flaskor
från en luftbank på klubbens första dykläger 1960.
Då ägde inte klubben någon kompressor.

Köpte en Åsbrink

Köpte kompressor för
blodspengar
Karlskoga sportdykarklubb var i början en dykarklubb utan luft.
Man fick hyra stora tuber med luft för att ha som luftbank.
Klubben ville ha en egen kompressor, men saknade pengar.
Lösningen? Jo, medlemmarna fick lämna blod.
Text Anders Persson
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1969 instiftades en fond som döptes till ”Torbjörn af Bjerkens kompressorfond”. Dit skulle alla pengar gå som klubben fått eller arbetat
ihop till en ny kompressor.
– 1970 köpte vi en kompressor av märket Åsbrink som gav 600
minutliter. Det var stor skillnad från den vi haft. Kompressorn var i
funktion ända till för några år sedan, då även den byttes ut, berättar
Lars-Erik Karlsson.
Under mitten av 2000-talet började många i KSDK att dyka med
nitrox. Nitrox betyder att man tillför luften i tuben med mer syre och
kan då förlänga dyket och även göra dyket säkrare. För att få använda
nitrox krävs något som kallas ”ren luft” och de nya nivåerna som krävs
för detta klarade inte den gamla Åsbrinken av.
2006 inköptes därför en fabriksny Bauer som är helt automatisk,
men den här gången behövde inte medlemmarna lämna blod för att få
ihop pengar.

2006 inköptes en fabriksny Bauer som är helt
automatisk. Den står i klubbens lokaler i dag
och fyller medlemmarnas lufflaskor.
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Gabbes, klubbens fridykarläger på ön Långeskär i slutet av 70-talet. Bilden till höger är tagen 30 år senare, 2008.

Gabbes läger
Eldsjälen Gabriel Wetterström insåg att
klubben måste satsa på ungdomarna.
Efter ett beslut i styrelsen så startades ett
ungdomsläger 1973 på Västkusten. Nu, 37
år senare har lägret blivit en tradition som
lockar ett 50-tal dykare varje år.
Text Anders Persson

Allt startade 1973 och då var lägret förlagt till Långesjö.
Lägret hade inget namn utan kallades för ”Snorkelläger”
och var tänkt som ett fridykarläger.
Historien börjar något år tidigare. Gabriel Wetterström hade blivit medlem i klubben och tog dykcertifikat. Han insåg ganska snabbt att man måste satsa
på ungdomar. Allt sedan starten har klubben bedrivit
snorkelövningar med ungdomar, men inte mer än så.
1973 valdes Lars-Erik Karlsson som ordförande och
Gabriel Wetterström blev sekreterare. Mot ett visst
motstånd drev de två igenom frågan om att ha ett läger
för enbart fridykare. Sagt och gjort, samma år anordnades det så kallade ”Snorkellägret” vid Långesjö, mellan
Fjällbacka och Grebbestad. Klubben hade haft sina
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årliga midsommarläger just där så det var känt vatten.
För medlemmarna. Efter några år flyttades lägret ut till
Långeskär, en ö nästan längst ut i skärgården, mellan
Grebbestad och Väderöarna. Där mellan alla klippor
finns en stor gräsplätt som fylls fyra dagar per år av folk
från KSDK.
Ganska snart döptes lägret om efter grundaren Gabriel Wetterström till Gabbes. Där har klubben sedan
dess förlagt sitt läger.

Mycket utrustning
De senaste 20 åren har klubben hyrt in den gamla fiskebåten Donalda, som i dag är en turist och turbåt. Det
behövs för all packning. För ute på ön finns följande.
Ett komplett kök med kylskåp, spis och stort kökstält.
Mat för alla deltagare i fyra dagar (frukost, middag och
kvällsmat). Två kompressorer för luftfyllning. Utrustning för nitroxfyllning. En toalett. Ett elaggregat som
förser lägret med el. Till det ska all material för 50
personer räknas med. I köket finns en köksansvarig
och någon som hjälper till. Annars hålls ett möte och
alla medlemmar får något ansvarsområde att sköta och
under alla år har det aldrig missköts.
I år, 2009 var det den 37:e upplagan av Gabbes och

det var totalt 53 personer varav 29 apparatdykare, 9
fridykare varav 6 under 10 år.

Bjuder in andra klubbar
Varje år skickas inbjudningar ut till Värmlands dykklubbar och fridykare bjuds in.
– Förr var det många medlemmar från andra klubbar som deltog, men det har tyvärr minskat, säger
Lars-Ivar Westgaard.
Under dagarna dyker och fridyker medlemmarna
både i närområdet och längre bort. Under lördagen
brukar det om vädret tillåter att dykarna åker längre
bort, oftast till Väderöarna. Men i år var det för första
gången som hela lägret cirka 50 personer åkte i väg
i klubbens egna båtar ut till Väderöbod, en fyrpost
längs ut bland Väderöarna och mycket svårtillgänglig
på grund av sitt utsatta läge långt ut i västerhavet.
Under lägret så fiskas det krabbor och annan fisk som
oftast avnjuts under kvällarna.
– Det är unikt skulle jag vilja säga att som ideell
klubb anordna ett så stort läger som Gabbes. Vi har
med oss allt ut och det är ett väldigt bärande. Men
alla hjälper till och de som en gång åkte med vill oftast
med igen.

Medlemmarna bor i fyra dagar ute på Långeskär och det blir mycket
utrustning som ska ut till ön.

Sedan många år hyr klubben båten Donalda som kör ut och hämtar
medlemmar och utrustning till Långeskär.
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Ovan: Klubbens medlemmar vid en strandrensning vid Näset 1968. Klubben hade
tagit med sig alla utrustning för fotografering.
Vänster sida: Kenneth Karlsson vid en strandrensning vid Näset 2005. Vid Näset
låg förr flera bryggerier och de slängde trasiga flaskor i vattnet. Glaset ligger på ett
par meters djup och plockas bort av klubben när glaset trycks upp från botten.

Hittade en krokodil i vassen
Pingsthelgen 1967 var extrem varm
och många Karlskogabor sökte sig till
vattnet. De badade där det inte var
någon badstrand och ett tiotal personer
skar sönder sina fötter och hamnade på
lasarettet. Det blev startskottet för ett årligt
arbete för Karlskoga sportdykarklubb,
KSDK som varje vår rensar kommunens
badstränder.
Text Anders Persson

Under 40-talet och framåt slutade karlskogaborna att
bada i Möckeln. Fler och fler fastigheter skaffade sig
vattenklosetter och än fanns inget reningsverk. Det som
spolades ner i toaletten rann rakt ut i Möckeln och det
talades om att det flöt runt bajs i vattnet.
På 50-talet kom reningsverket men ryktet om det
orena vattnet gjorde att folk inte gärna badade i Möckeln. Vid Sandviken badade man, men vid Näset nedanför Badhuset fanns ännu ingen badstrand.
Pingsthelgen 1967 var extremt varm och karlskogaborna trotsade gamla rykten och sökte sig ner till sjön.
Folk låg gärna nedanför badhuset och solbadade. Men
värmen gjorde att folk gick ner i vattnet. Ganska snart
började tidningarna skriva om skärolyckorna i vattnet.
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Ett tio-tal tillbud bara under en vecka.
Lars-Erik Karlsson läste tidningen och tänkte att så
där får det inte vara. Han kontaktade badhuschefen
Olle Elmfeldt som i sin tur kontaktade stadsträdgårdsmästaren i Karlskoga, Lars Fredby.

Erbjöd kommunen hjälp
– Jag erbjöd att dykare från KSDK skulle rensa badplatsen nedanför badhuset. Sagt och gjort. Heimo
Salmi och jag kom ner och började söka av stranden. Vi
hade nog bara snorkel och cyklop med oss. Efter 10-15
minuter så hade vi fått upp så mycket skrot att vi hade
flera skottkärrslaster.
På den tiden var det vass nere vid den stranden och
KSDK fick i uppgift att göra ett riktigt stort krafttag för
att få stranden ren.
– Vi var ett stort gäng där nere och vi fyllde 7 lastbilsflak med skräp. Det var båtar, en segelbåt, stockar som
sjunkit. Mycket brädor efter de gamla avloppsrören som
byggdes med brädor och enorm med glas.
Ute på Näset fanns förr två bryggerier, Ångbryggeriet
och Möckelbryggeriet. De dumpade glassflaskor och
trasiga damejaner rakt ut i Möckeln och efter som inte
folk badade där så såg de ingen risk med att göra det.
– Vi tog upp oändligt med krossat glas och många
hela flaskor. Jag tror att alla gamla dykare har gamla
ölflaskor hemma hos sig. Dessutom slog jag vassen där

med lie i fyra år i rad. Till slut så slutade vassen att växa. På den
tiden ställde de ner en container som vi fyllde. Nu för tiden blir
det inte så mycket skrot.

Glaset kommer tillbaks
Efter den stora rensningen körde kommunen ut sand på isen som
skulle göra botten mer gästvänlig.
– Problemet är att glaset trycks upp så brukar vi hitta glas varje
år vi rensar, men det är mer länger ut, berättar Lars-Erik Karlsson.
Under ett av de första åren stranden rensades vid Näste påträffades en underlig och osannolik sak ute i vassen, en krokodil.
– Det var Kennet Larsson som satte ner foten i något när vi
rensade bort vass. När han tog upp foten hade han trampat på en
uppstoppad krokodil som någon slängt ut. Den satt fast på hans
fot och vi hade mycket roligt åt det där.
Badplatsrensning inbringade pengar till klubben och många
ställde upp när det var dags varje försommar. Snart utvidgades
badplatsrensningen till mer än Näset.

Rycker ut
Flera incidenter har skett där klubben har fått ryckt ut akut. 1997
hade flera badgäster skurit sönder fötterna vid Sandviksbadet. Det
visade sig att det låg en stor sönderrostad tank gömd i sanden.
Några år senare var det dags igen, en kvinna hade skärt upp foten
vid Sandviksbadet och ytterligare en stor sönderrostad tunna
påträffades under sanden.
2005 hade några ungdomar slängt i järnrör från en brygga i
Svartå. Rören satt som spjut i botten. Dykare från KSDK åkte dit
och tog upp ett tio-tal rör.
– I dag rensar klubben alla kommunens badplatser och även
Degerfors badplatser. Det blir en fin inkomst till klubben, plus
att vi hjälper till så att inte badgäster skadar sig, säger Lars-Erik
Karlsson.

Dykning bland ädelfisk på torget
Vid en av skyltsöndagarna den 3 december 1990 anordnade KSDK en väldigt
speciell tilldragelse. En stor genomskinlig
vattentank där stora levande ädelfiskar
simmade, plus en dykare. Utan tvekan
var det här den största publikdragaren
det året. På en ställning bredvid kunde
barnen fiska i tanken. På reven satt en
klädnypa som dykaren fäste en plastpåse
med present. De vuxna kunde beställa
sin egen fisk och få den rensad direkt.
Man pekade på en fisk och så håvades
den upp.

Brand avslutade årsmöte
Den 24 februari 1962 höll KSDK årsmöte
vid Hantverkarföreningens lokaler på
Kungsvägen. Huset är i dag borta och låg
där Kungsvägen gick från Centraltorget
ner till Centralparken, där cykelvägen går
i dag. 25 personer kom och årsmötet gick
som det skulle. Styrelsen valdes och alla
punkter gicks igenom. Osvald Sandberg
berättade om en dykresa till Grekland och
dagen till ära hade en utställning gjorts i
ordning med dyksaker. När årsmötet var
över blev det fest. Festen fick snabbt avbrytas klockan 24.00, då en eld uppstod
i källaren och alla måste utrymma fastigheten. Branden släcktes av brandkåren
och det är okänt hur elden uppstod.
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 Kursavslutning på Västkusten 2008. Efter utbildning i Strandbadet
i Karlskoga så får eleverna göra sina sista dyk vid Smögen på
Västkusten.

han gick med skulle han sköta utbildningen. Och eftersom han skötte utbildningen för brandmännen så fick
han göra det hos oss också, berättar Sven Friberg.
Sune Jansson jobbade som brandman och var en van
rökdykare. Räddningstjänsten hade egna dykare på den
tiden. Utbildningen var jobbig för otränade personer.
Att ta simmärket Magistern ingick i utbildningen de
första åren och den var väldigt avancerad. Det var simning 1 000 meter, ryggsim, klädsim, hopp från trampolin, flytning, trampa vatten, fridykning till 3 meters djup,
längddykning och livräddning.
– Det var inte så lätt för folk att bara klara av det där,
säger Sven Friberg.

Behövde ett teoretiskt prov

Har utbildat 1000 dykare
Ett myller av nervösa dykare trängs på bryggan vid Smögen. Det
plockas med grejorna och det letas febrilt i väskorna, för ingen vill
vara den som har glömt något. Det är nu allvaret börjar, det är
nu de ska göra sitt första ordentliga dyk. Båtarna läggs i och årets
dykelever reser ut till Buskär, där de första dyken ska genomföras.
Klassen är den 49:e i ordningen som utbildas av Karlskoga
sportdykarklubb.
Text Anders Persson

Sedan klubben bildades 1960 är en av de stora uppgifterna för Karlskoga sportdykarklubb, KSDK varit att
utbilda nya dykare. Efter klubbens första möte i januari
1960 hade man ett 20-tal personer på en intresselista.
Men de fyra initiativtagare som dragit ihop mötet,
Osvald Sandberg, Lars-Olof Hellman, Sven Friberg och
Sune Jansson, hade inte heller de någon dykutbildning.
Den ende som hade någon sorts utbildning var Sune
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Jansson, som fått denna inom räddningstjänsten
Vid den här tiden fanns inte så mycket litteratur om
dykning och absolut inget ordentligt utbildningsmaterial. Gösta Fahlman, med dykutbildning i USA, startade
Örlogsflottans första dykutbildning på 50-talet. Han
skrev en bok som hette ”Att dyka”. Förutom den boken
fanns bara marinens egen instruktionsbok.
– När vi bildade klubben sade Sune Jansson, att om

Sune Jansson hade ett eget praktiskt utbildningsmaterial som räddningstjänsten använde sig av. Men klubben
behövde ett teoretiskt prov. Osvald Sandberg och Sven
Friberg satte sig ner och plockade frågor ur Marinens
dykinstruktioner. Det första provet som användes under
första kursen 1960 hade 18 frågor.
– För kunskaperna var inte alltid de bästa. Eftersom
det fanns frågor där man var tvungen att räkna så hände
det ofta att man fick ha en grundkurs i de fyra räkne
sätten, berättar Sven Friberg och skrattar.
I årsberättelsen för 1961 skriver klubben följande:
”Klubben driver i egen regi, men efter Svenska sportdykarförbundets rekommendationer, utbildning av
dykare”. Det som fanns var enbart rekommendationer
och den som utbildats fick ett sportdykarbrev från
SSDF som bevis på att personen var utbildad. Enligt
ett brev som skickats ut till alla anslutna klubbar 1961
var utbildningsnivån väldigt varierande. Det var allt från
självlärda till utbildade av marinen. En del klubbar hade
utbildat en dykare som i sin tur förde kunskapen vidare.

Satte ihop ett utbildningsmaterial
När Karlskogaklubben skötte ordförandeskapet inom
SSDF 1961 satte man ihop ett utbildningsmaterial för
hela förbundet.
– Vi hade en provskrivning här i Karlskoga och den
gick bra. Men sedan när ordförandeposten hamnade i
Stockholm så bildades det en utbildningskommitté som
sedan tog fram ett eget utbildningskompendium. Men
det var väldigt likt det som vi tagit fram året innan.
1963 lade utbildningskommittén inom SSDF fram
en instruktörsutbildning som godkänts av både marinen

KSDK har även prova-på-dyk för företag och privatpersoner. Här är
det instruktören Lars-Ivar Westgaard som har en genomgång med
anställda på Condesign Nevo.

En dykklass från 1968. Instruktören Sven Friberg sitter som nummer
fyra i övre raden

och medicinsk expertis. I nummer 3, 1963 av Sportdykaren pressenteras ett dykprov som senare blev standard att genomgå för att bli godkänd sportdykare.
Under årens lopp har antalet utbildningar i Karlskoga
sportdykarklubb blivit flera . Klubben har anordnat
utbildningar i undervattensfotografering, marinbiologi,
hjärt- och lungräddning, båtutbildningar och radioutbildning. Planer finns också på att börja utbilda dykare i
Nitroxdykning.
Lägger man ihop utbildade dykare, fridykare och
instruktörer har KSDK utbildat över 1 000 dykare från
1960 och fram till nu.
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Ovan: Starten vid Loskär runt 1979. Några från KSDK var med och tävlade i fensims
tävlingen. Efter startskottet gått fick de tävlande ta på sig utrustningen.
Vänster sida: KSDK annordnade Nordiska mästerskapet i UV-orienteringen 1981 vid
Sandtorpsudden vid Sandviksbadet.
Höger: Ulf Eriksson från KSDK före starten vid Loskär runt. Han och några till i KSDK
var väldigt aktiva i fensim under 80-talet.

Många medaljer i fensim
Stadgar för Karlskoga sportdykarklubb
1960. Paragraf 4.” Klubben tar avstånd från
varje form av tävlan vid dykning”. Stadgarna
skrevs ihop under klubbens första möte den
19 februari samma år. Sedan dess har KSDK
anordnat en mängd tävlingar och flera
klubbmedlemmar var med i eliten i Sverige.

än var det långt kvar innan det satsades ordentligt med
tävlingar.
Undervattensorientering, UV-orientering var en sport
som växte till sig under 60-talet och så även i Karlskoga.
Att kunna orientera sig under vattnet är en livsnödvändighet och ingår i kursplanen. Men att tävla är en helt
annan sak. Att orientera sig under vattnet i våra sjöar är
inte lätt då sikten är lika med noll.

Text Anders Persson

Stort fiasko

1960 var varje tävlingsform i samband med dykning
förbjuden inom Svenska sportdykarförbundet. Dock
med ett undantag, harpunfiske, SSDF var med i VM i
harpunfiske 1961 i Spanien. 1963 började förbundet
lätta på reglerna och arrangerade tävlingar i undervattensorientering. Tävlingar i fensim började 1964 och
året därpå anslut sig SSDF till Riksidrottsförbundet
och tävlingarna kom igång på allvar.
Det tog några år innan tävlingar anordnades i KSDK.
Den 12 maj 1968 anordnade en fensimningstävling
runt Näset i Möckeln och den 8 september samma år
genomfördes en fensimningstävling i Svartälven. Men
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– I början av 60-talet var vi med på en uppvisning vid
Näset med fem dykare. Det var bara det att klubben
hade bara en kompass den dagen och den hade Sune
Jansson. Tanken var att dykarna skulle dela kompassen
efter varje märke, berättar Sven Friberg.
Alla dykarna hade varsin boj fäst med lina på ryggen
så den stora publiken kunde se dem från land.
– Det var bara det att Sune Jansson tappade kompassen nästa direkt. De fem dykarna kom i från varandra
och simmade i väg från stranden som en solfjäder. Inget
märke hittades. Det var ett fasligt jobb att samla ihop
dykarna med båten. Konferencieren tackade KSDK i
mikrofonen för en fin uppvisning. Det var det största

fiaskot jag varit med om, skrattar Sven Friberg.
Men tävlingsformen fick fäste i klubben. Den 23 augusti 1969 anordnas klubbmästerskap i UV-orientering
vid Lunedet. Ett mästerskap som återkom flera år i rad.
Tävlingsformen växte och 1981 anordnade KSDK
Nordiska mästerskapet i UV-orientering ute på Sandtorpsudden vid Sandviksbadet.
– Det var en nödlösning att Karlskoga fick SM i
UV-orientering. Vi hade ingen större erfarenhet av att
arrangera så stora tävlingar. Men allt gick mycket bra
och klubben fick diplom och tävlingsledare Per Gränby
fick mycket beröm av SSDF.

Många ungdomar
I samband med att ungdomarna ökade i klubben så utökades fridykningen. Fler och fler började med fensimning. I april 1973 skickades KSDKs fensimmarlag
iväg sitt lag för sin första tävling i Västerås. Karlskoga
grabben Jonas Högberg placerade sig oväntat på en
tredje plats på 50 meter och fick kliva upp på pallen och
i lagkapp hamnade KSDK på femteplats.
1977 åker ungdomssektionen på flera fensimmartävlingar och är med och anordnar distriktsmästerskap i
Karlstad.
Tävlingar börjar bli en stor aktivitet i klubben, 1978
valdes Christer Bergström till tävlingsansvarig i KSDK.
Samma år arrangeras distriktsmästerskap i Karlskogas
badhus av ungdomssektionen och traditionen med
Svartälvssimmet fortsätter. 1979 erövrar simmare från
KSDK en första plats för juniorer och en tredjeplats
för seniorer. Under Solstasimmet blev två från klubben
etta och tvåa. Året avslutades med distriktsmästerskap i
Kristinehamn där KSDK vann både juniortitlarna och
lagkappssimmet.
1981 var ett stort tävlingsår för klubben. I januari

1981 arrangerade klubben distriktsmästerskap i fensim.
Klubben skördade många priser. Klubben hade fyra
medlemmar som kom på förstaplats, Åke Norén, Per
Melin, Joakim Larsson, Stefan Sandberg. Andra klubbmedlemmar som kom på pallplats var Niklas Larsson,
Ola Karlsson, Mikael Holmberg, Ulf Eriksson, Håkan
Bergqvist och Per Melin. Klubbens två stafettlag tog
första och andra platsen. I riksfinalen gick det sämre
med två sjundeplatser som bäst. Året avslutades ändå
med ett SM-brons.

SM i fensim
KSDK anordnade SM i fensim 1 500 i Möckeln 1981
där Tomas Larsson knep bronset. Medlemmar deltog i Solstasimmet igen och det här året knep Mikael
Holmberg och Ulf Eriksson första och andra platsen.
Solstasimmet 1982 knep Mikael Holmberg Anders
Wassberg och Ulf Eriksson pallplatserna. Framgångarna fortsätter, året därpå anordnar KSDK DM i Karlskoga och de tar alla pallplaceringarna i tävlingen. Åter
igen är Mikael Holmberg och Ulf Eriksson på pallplats
i Solstasimmet 1983 men annars är det sämre med pallplaceringar det här året. Efter några riktigt bra år med
många fina placeringar så dör fensimmet i tävlingsform
ut i KSDK.
Ulf Eriksson var aktiv fensimmare och en som placer
ade sig bra många gånger kunde se att intresset tog slut.
– Jag kom till klubben 1979 och var en drivande kraft
när det gällde fensimningen. Men efter några år fick jag
familj och barn och tiden räckte inte till. Efter mig var
det ingen som tog tag i fensimmet så det självdog kan
man säga.
Nu bedrivs fensimmet under klubbens badhuskvällar,
men nu som motionsform.
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 KSDK:s räddningsteam i aktion under båttävling
så att den börjar sjunka. Räddningsdykarna ska då först
ta loss kåpan över hyttan, dedan lossa säkerhetsselarna
och därefter ta upp dykaren till ytan.
– Sen ska de simma till kanten med föraren och där
finns personalen som kan dra upp föraren på en bår.
Just att dra upp föraren på bår är viktigt. Ett Rescueteam får aldrig ta upp en förare på annat vis.

Svårt att se

Räddningsteam
för båttävlingar
Skottet går och motorerna skriker. Som
raketer far båtarna i väg. Redan efter några
meter krokar två båtar ihop och den ena
båten flyger upp i luften och hamnar
upp och ned. Inom några sekunder är
räddningsbåten framme och en dykare går
ner. Snart har de fått upp föraren i båten
och han forslas in till land.

räddningsteam vid varje tävling ville man ha en klubb
som åkte med under alla tävlingar.
Allt började 2005 när en representant för SVERA
tog kontakt med KSDK och Lars-Ivar Westgaard.
Han hade varit med under 80-talet och organiserat ett
räddningsteam för båttävlingar. Lars–Ivar Westgaard
samlade ihop ett gäng klubbmedlemmar för en träff
med SVERA i badhuset.

Text Anders Persson

– Det måste vara rätt sorts människor till det här. Först
och främst ska de vara tvåstjärniga dykare. Det ska kunna klara av krissituationer. De måste kunna jobba under
stress, kunna ta order. Vi var ett gäng på tio dykare som
mötte upp i badhuset.
SVERA hade med en ”Turtle”, en förarhytt till en
tävlingsbåt, för att dykarna skulle få prova. Övningen
går ut på att en person spänns fast i själva hytten.
Bakom stolen finns en flaska med syre och en regulator.
Den utrustningen finns i alla båtar. Därefter spänns en
person fast och förarhytten vänds upp och ner i vattnet

KSDK-rescueteam är en grupp dykare som specialiserat sig som räddningsteam för båttävlingar, Formula
2000. Alla som är med i teamet har genomgått en speciell utbildning där man bland annat tränat på att ta ur
skadade förare ur båthytten när den är under ytan.
SVERA, Svenska racerbåtförbundet, står som
ansvariga för motorbåtstävlingarna Formula 2000. Det
är även SVERA som är ansvariga för att det finns ett
räddningsteam vid varje tävling. Efter att ha haft olika
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– När ett haveri skett är det svårt för oss att direkt se
hur skadad en förare är. Med allt adrenalin en förare har
i sig så kan han verka pigg, trots att han har allvarliga
inre skador. Så, alltid upp med föraren på en bår.
Övningen att sitta i en ”Turtel” och bli räddad är
något alla tävlingsförare måste gå igenom. När klubbens medlemmar har tränat så har det varit med riktiga
förare i förarhytten.
Efter träningen och certifieringen så har vi följt Formell 2 000 runt om i Norden. Det har inträffat en del
haverier, men aldrig något allvarligt som tur är. Sedan
hjälper vi till och bogserar båtar och lägger ut bojer,
något som egentligen inte tillhör vår uppgift.
I en räddningsbåt ska det finnas en som för befälet,
oftast den som kör båten.
– Oftast har vi en ”tung dykare”, en med full mundering och så har vi en ”lätt dykare”, en med fenor och
cyklop. Dessutom har vi en sjukvårdsutbildad person
i båten. Sedan har vi mängder av redskap som ingår i
räddningsteamet.

KSDK fick låna en förarhytt där medlemmar i räddningsteamet fick
träna på att ta ut skadade förare ur en hytt som sjunkit.

I år har SVERA bestämt sig för att sätta samman ett
eget rescueteam. Något som drabbat klubben.
– Pengarna vi fick var ett bra tillskott till klubben.
Men vi hjälper till fortfarande, men inte som förut,
berättar Lars-Ivar Westgaard.

annons

Rätt sorts människor
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Ovan: I dag tränas UV-rugby under KSDKs badhustider. Fast i dag som en stenhård träningsform.

Möckelns Ulvar

Vänster sida: Första uppsättningen av Möckelns Ulvar från 1993.

Julen 1993 såg Möckelns Ulvar dagens ljus. De ville spela
undervattensrugby, UV-rugby som organiserat lag. Det hade sedan
länge spelats UV-rugby under KSDKs träningar på helgerna i badhuset.
Men aldrig med några ambitioner att bli något.

Regelbrott bestraffas med friboll, utvisning eller straff. Men det är
okej att gå rätt så hårt åt bollförande spelare. Det var mer regel än
undantag att spelarna lämnar en träning med både rivmärken och
blåmärken.
Möckelns Ulvar tränade två gånger i veckan och träningen var
hård. Först simma två längder under vattnet, Sedan simma på
ytan fram och tillbaks med neddyk till djupa delen. Även ren
styrketräning ingick.

Text Anders Persson

Mötte damlandslaget

En boll, två mål på fyra meters djup, två lag och en
matchtid på 2 gånger 15 minuter. Ett lag består av sex
man, en målvakt och fem utespelare och fem avbytare
upp på bassängkanten. Det handlar om UV-rugby.
En av initiativtagarna Carl-Philippe Carr hade funderat på att börja träna med ett lag i Örebro under 1993. I
Karlskoga hade han testat på UV-rugby under KSDKs
träningstider. Efter att ha hört sig för, visade det sig att
intresset fanns i Karlskoga så då beslutades det att bilda
ett lag här i stället. Redan i mars 1994 ställde laget upp
i sin första cup. I jämförelse med det andra seniorlaget
så var Möckelns Ulvar unga, åldern låg mellan 14-23 år.
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Ulvarna mötte i första matchen fjolårsvinnarna och fick
förstås storstryk. De fick även stryk i andra matchen,
men då var siffrorna jämnare.

Hård och tuff sport
En spelare gör cirka två-tre dyk under en halvminutersperiod. Sedan byter man med laget på kanten. Det är en
hård och tuff sport men med få skador. Det är regelbrott att attackera motståndarens utrustning, sparka
eller slå en motståndare, använda halsgrepp, attackera
icke bollförande spelare, föra eller kasta bollen ovanför
vattenytan, hålla fast målet med händer eller fötter.

Det fanns seriesystem för UV-rugby, men klubben ansåg sig inte
ligga på en elitnivå som behövdes så de reste på olika cuper. 1995
mötte Möckelns Ulvar damlandslaget och förlorade med stora
siffror.
Det stora problemet laget haft under åren är medlemsflytt. De
flesta var i tonåren och flyttade för fortsatta studier. Klubben hade
svårt att få ett lag som höll år efter år och omsättning av spelare
var stor under åren. Något seriespel blev det aldrig för Möckelns
Ulvar men ett par SM och flera cuper var laget med i. Men de
skördade aldrig några större framgångar och 2003 lades Möckelns
Ulvar ner på grund av minskat intresse.
Under 2008 togs UV-rugbyn upp igen. Men inte för att tävla.
Nu är det ett stenhårt träningspass för de som orkar.

Letade offer efter sprängolycka
En inträffade dubbelexplosion vid Nitroglycerin AB i Gyttorp den 29 oktober
1964. Vid explosionen sprängdes en
vägg bort och de som arbetade i fabriken
slängdes av kraften ut i sjön Vikern. Polisen i Örebro kontaktade KSDK för att hitta
de försvunna människorna. Från KSDK
åkte Lars-Erik Karlsson, Sven Friberg,
Lars-Erik Albertsson, Tommy Andersson,
Torbjörn Hedlund, Lars-Erik Hedlund,
Karl-Erik Karlsson, Bengt-Erik Ljung och
Per-Olof Ljung upp till Gyttorp. Det var
ett stort arbete. Dykarna sökte av 50 000
kvadratmeter av sjön. Explosionen krävde
sju dödsoffer. Tjugoen personer fick föras
till lasaretten i Örebro, Nora och Lindesberg. Många av dödsoffren var sprängda
i bitar. Av de sju som förolyckades påträffades delar av alla sju, endast fyra kunde
identifieras.
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50 år och aktivare än någonsin!

