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Hej Patrik!
Tack för ditt mejl. Vi är naturligtvis väldigt intresserade av ett samarbete även under dessa konstiga förhållanden.
Skall omedelbart vidarebefordra ditt brev till övriga i styrelsen, så får vi slå våra kloka huvuden ihop.
Tack även för din blänkare om invigningen på torsdag. Odd meddelade oss om detta alldeles nyligen och vi hoppas
kunna
vara med på ett hörn.
Det är nämligen så att vi inte är med i KDI eftersom vi tycker att 6 000 kr för detta medlemskap är lite väl saftigt för
vår förening.
Hur som helst har jag pratat med Camilla idag och fått all information.
Förhoppningsvis kommer någon från oss trots kort varsel kunna ställa upp.
Med bästa hälsningar och med hopp om ett riktigt gott samarbete framöver.
SDHF/Birgitta

Den fre 28 maj 2021 kl 14:30 skrev Patrik Gustafsson <Patrik.Gustafsson@smtm.se>:
Hej Birgitta

Jag jobbar som samordnare och arbetsledare hos er nye granne Vrak – Museum of Wrecks. Som du kanske hört
kommer vi öppna i etapper. Caféet och museets butik kommer öppna den 16 juni och resten av museet till i höst.

Under sommaren kommer vi genomföra enklare aktiviteter som till exempel att visa upp arkeologiska föremål och
dykutrustning för förbipasserande och samtidigt prata om marinarkeologi för att skapa ett intresse hos dem att
komma tillbaka i höst. Vi har pratat om andra idéer också, bland annat om man skulle kunna göra något
tillsammans med er. Odd Johansen tipsade mig om att kontakta dig. Så därför skickar jag detta mail för att inleda
den kontakten och höra med er om ni skulle vara intresserade att göra någon typ av samarbete i sommar. Det kan
vara högt eller lågt, men i nuläget får vi inte samla för många personer inomhus så det är i första hand ute vi tänker.
Till exempel visa upp föremål utanför dyktankhuset, väva ihop dykerihistoria med marinarkeologi och så vidare.

Sen vet jag inte om ni hört, men den 3 juni kl. 12 kommer KDI (Kungliga djurgårdens intressenter) att inviga bytet
av vägnamnet utanför oss båda till Djurgårdsstrand. Till invigningen kommer olika aktörer på djurgården vara med i
en mindre parad (med gott om avstånd) där pressen främst är målgruppen som jag förstår det. Vrak kommer delta
med en person klädd i dykardräkt är tanken.
Jag ser fram emot att höra av er och se vad ett samarbete kan leda till.

MVH

Patrik Gustafsson
Samordnare / Coordinator, Vrak – Museum of Wrecks
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STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS
Marinmuseum - Sjöhistoriska museet - Vasamuseet - Järnvägsmuseet
P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm
Tel: +46 8 519 549 42
www.smtm.se
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
We are environmentally certified according to ISO 14001.

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
28 maj 2021 16:47
Till: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsén Birgitta <birgittagforsen@gmail.com>, Forsén Kent
<kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>,
Johansson Åke <ake.johansson@electro.se>, Leander Monika <monikaleander@hotmail.com>, Lennholm Berndt
<berndt.lennholm@gmail.com>, Quispe Aleksi <aleksi.qv@hotmail.com>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>,
Waldau Magnus <magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans
<hans@ornhagen.se>
[Citerad text är dold]
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