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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

SDHF:s nyckel 
2 meddelanden

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 24 februari 2022 16:45
Till: jenny.lind@smtm.se
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej!
Under många år har en extranyckel till Dyktankhuset funnits på Vasamuseet och har kunnat utkvitterats hos er.
Oftast  har det fungerat väldigt bra och ett varmt tack till all inblandad personal.
Nu har det emellertid bestämts att vi skall knytas till Vrakmuseet och nyckeln kommer att placeras där i stället. 
Under helgen 5-6 mars kommer jag personligen hämta den och då är det bra om man vet om detta bland de som
arbetar då.(Det fanns också en pärm som hörde till nyckel, men den försvann vid något tillfälle. Inga större problem.
Vi fixar en ny.)
Vi ser fram emot att vid tillfälle få visa Dyktankhuset för Vasamuseets personal. Det var på gång men så kom
pandemin!
Bästa hälsningar
Svensk Dykerihistorisk Förening
Birgitta Forsén

Jenny Lind <Jenny.Lind@smtm.se> 25 februari 2022 08:38
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej Birgi�a och Bert!

 

Tack för di� mejl!

 

Det är jä�ebra a� nyckeln finns på Vrak och a� vi knyter Vraks verksamhet närmre Dyktankhuset. Vasamuseet och
Vrak �llhör samma avdelning och organisa�on och jag är chef över hela verksamheten. Odd är museichef på Vrak
och sköter den dagliga dri�en.

 

Vi ser framemot a� samarbeta med er och kontakta gärna Odd för frågor kring allt det prak�ska
Odd.Johansen@smtm.se

 

Vi ser också mycket framemot a� ni visar Dyktankhuset för både Vasamuseets och Vraks personal.

 

Jag ska påminna Odd om nyckeln så den säkert finns på plats när ni kommer.

 

Med vänliga hälsningar

mailto:Odd.Johansen@smtm.se
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Jenny

 

Jenny Lind 
Museichef / Museum Director

 

VASAMUSEET / VASA MUSEUM 
en del av Statens maritima och transporthistoriska museer / part of the Swedish National Maritime and Transport Museums

 

P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 
Tel: +46 8 519 549 57 | Mob: +46 706 99 49 18

 

www.vasamuseet.se

 

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 
 

[Citerad text är dold]
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