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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Sv: Fahnehjelm 
1 meddelande

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 4 februari 2022 17:23
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Oscar Langenskiöld <Oscar.Langenskiold@riddarhuset.se>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

Hej Oscar och ett gott 2022. 
Jag hörde att ni nu öppnat utställningen om kreativa adelsmän som entreprenörer. 
Vi talade om ett besök för vår styrelse vid tillfälle. Det är så att helgen 5 - 6/3 kommer vi från landets olika hörn till Sth.
för en arbetshelg vid Dyktankhuset.  
Tror du det skulle kunna finnas en möjlighet att besöka museet under din guidning då? Med tanke på resor till och
från Sth vore en tidpunkt mitt på dagen bäst. 
Med bästa hälsningar från oss på Dyktankhuset 
genom 
Hans Örnhagen 
tel 073 2503935

29 oktober 2021 10:41:56 +02:00, skrev Oscar Langenskiöld <Oscar.Langenskiold@riddarhuset.se>: 

Hej Hans! 

  

Återigen tack för senast! Tyvärr har det brustit i kommunikation från min sida, utställningen är nämligen
framskjuten en smula. Kan i nuläget inte säga exakt när vernissage sker, men jag har idag sagt till
Ingrid Ulfstedt att jag gärna mottager hjälmen så snart det passar henne så att åtminstone en monter
blir toppenfin! 

  

Allt gott, 

Oscar 

  

  

  

Med vänliga hälsningar 
Oscar Langenskiöld 
Riddarhusamanuens

 

Riddarhuset, Box 2022, 103 11 Stockholm 

Besöksadress: Riddarhustorget 10 
Fakturaadress: Riddarhuset, FE927-PAA9999 Scancloud, SE-831 90 ÖSTERSUND, e-post:
riddarhuset@pdf.scancloud.se

Org.nr: 80 2002-8018 

mailto:Oscar.Langenskiold@riddarhuset.se
https://www.google.com/maps/search/Riddarhustorget+10?entry=gmail&source=g
mailto:riddarhuset@pdf.scancloud.se


2022-03-15 22:05 Gmail - Re: Sv: Fahnehjelm

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1723850373943167943&simpl=msg-f%3A17238503… 2/2

Tel. växel: 08-723 39 90, Tel. direkt: 08-723 39 97 

www.riddarhuset.se 

  

Från: Oscar Langenskiöld <Oscar.Langenskiold@riddarhuset.se>  
Skickat: den 15 september 2021 11:58 
Till: hans@ornhagen.se 
Ämne: Sv: Fahnehjelm 

  

Hej Hans! Varmt tack för besöket, vi var muntra hela eftermiddagen tack vare det
härliga bemötandet! 

  

Tack också för artikeln som jag ska läsa! 

  

Om inte förr så återkommer jag gärna till dig lite längre fram i höst, när utställningen
börjar ta form! 

  

Allt gott, 

Oscar 

 

Från: hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 
Skickat: den 15 september 2021 10:53 
Till: Oscar Langenskiöld <Oscar.Langenskiold@riddarhuset.se> 
Ämne: Fahnehjelm

  

Hej Oscar och tack för besöket i söndags

Bifogar här scan av en artikel i senaste numret av Dykkehistorisk Tidskrift dvs medlemsblad från vår
motsvarighet i Danmark, Dykkehistorisk selskap. 

Hör gärna av dig n��r du mottagit detta eftersom e-postadressen var en chansning från min sida. 

Hälsn 

Hans Örnhagen 

SDHF 
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