
2021-01-19 Gmail - SV: FOA-SUB

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1686254185081388475&simpl=msg-f%3A168885413672… 1/4

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

SV: FOA-SUB
3 meddelanden

Ingrid Ulfstedt <Ingrid.Ulfstedt@smtm.se> 14 januari 2021 10:33
Till: "Waldau, Magnus" <Magnus.Waldau@six-group.com>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej,

 

Jag tror mig kunna se den framför mig men får ingen träff när jag söker på flera kännetecken. Har du eller Bert någon
uppgift som kan hjälpa mig att söka? Den borde vara inmärkt och därmed finnas i vårt register.

 

Mvh

Ingrid Ulfstedt 
Intendent Samlingsenheten Sjöhistoriska museet/ Curator, Collections Unit, Maritime Museum

  
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 07 | Mob: +46 709 55 78 82 
  
www.smtm.se 
  
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 
 

Från: Waldau, Magnus [mailto:Magnus.Waldau@six-group.com]  
Skickat: den 16 december 2020 17:48 
Till: Ingrid Ulfstedt <Ingrid.Ulfstedt@smtm.se>; Lina Mårtensson <Lina.Martensson@smtm.se> 
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com> 
Ämne: FOA-SUB

 

Hej vänner,

 

Det var länge sen vi hördes, jag hoppas att ni mår bra.

Sist vi hadde komunikation, var när vi pratade om Fahnerhjelm.

Nu tänkte jag få prata om FOA-SUB’en.

Jag har hört att den kan finnas i förådet i Nättraby, kan det stämma?

Våran förhoppning på SDHF är att kunna ställa ut den med två andra UV farkoster som vi har, en gammal som vi inte
har så bra koll på än, och en ny.

http://www.smtm.se/
mailto:Magnus.Waldau@six-group.com
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Min fråga är mer, finns den kvar, och kan vi låna den i framtiden?

Ingeting är nu på grund av rådande omständigheter.

 

Ha en bra kväll,

 

/Magnus

 

Vänliga hälsningar / Kind regards

 

Magnus Waldau

Senior Content Manager

 

SIX

Financial Information

Content & Product Management

Olof Palmes gata 11

Box 3117

SE-103 62 Stockholm

Direct +46 8 5861 6374

Mobile. +46 765 46 63 74

magnus.waldau@six-group.com

www.six-group.com

 

SIX on Social Media:
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Sensi�vity: C2 Internal

The content of this e-mail is intended only for the confidential use of the person addressed.  
If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this e-mail immediately. 
Thank you.

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com> 16 januari 2021 17:28
Till: Ingrid Ulfstedt <Ingrid.Ulfstedt@smtm.se>
Kopia: "Waldau, Magnus" <Magnus.Waldau@six-group.com>

Hej Ingrid och god fortsättning.
Av mitt mejl till Sanna, vet inte om du sett det, framgår varför vi skulle vilja ha faktauppgifter om dessa
undervattensfarkoster.
Ev sökord som skulle kunna hjälpa dig är - SUTEC, Scandinavian Underwater Technology, Claes Drougge, SAAB-SUB,
rov, Havsresursdelegationen, DSH, Sjöugglekonsortiet.
Antar att myndigheten har en gemensam databas så att även föremål i Karlskrona är sökbara.
Vore bra om vi, SMTM och SDHF, kunde få en sammanställning av samtliga farkoster som har sparats till eftervärlden av
museerna.
Bästa hälsningar,
Bert

westenbergbert@gmail.com
070-237 96 52

" Hej Sanna, (eller om ärendet går genom registratorn - Bästa fru Allesson-Nyberg)
Att frågan om dessa ROV:ar kommer upp igen har sin förklaring i att frågan togs upp på senaste styrelsemötet i Svensk
Dykerihistorisk Förening. 

Som du redan vet har vi fd Sjöugglekonsortiets ROV, som konsortiet skänkte föreningen för några år sedan. Den är fullt
operativ, trots hög ålder, inköpt 1985. Den exponeras inne i Dyktankhuset med all kringutrustning, manualer, historik i text
och foto.
Utanför byggnaden under den gröna presenningen stå  det vi idag kallar för "urmodern". Jag kan skicka de uppgifter vi till
dags dato har lyckats komma över.
Dess ursprung/användning försöker vi komma på spåren genom kontakter med bl a Försvarsmakten, FOI och Minbyrån.
Projektet drivs av Magnus och undertecknad. SDHF:s plan är när vi identifierat farkostens ursprung, att ev renovera den
och därefter exponera den på ett lämpligt sätt. "Urmodern" är ju inte precis i modellbåtsstorlek. Om den är
tillräckligt teknikhistoriskt intressant skulle man kunna uppdra åt en modellbyggare att göra en korrekt modell i lämplig,
lätthanterlig skala.
Förutom dessa två farkoster har vi påbörjat en inventering av var övriga intressant ROV:er kan finnas.
Flygvapenmuseet i Linköping har en Mantis, en-mannsubåt, som användes vid bärgning av signalspaningsflygplanet,
DC-3:an, som sköts ner av sovjetiskt jaktflyg 1952.

SMTM har såvitt jag förstått FOA-SUB:en, foto i ditt mejl, och en av "urrovarna" från SAAB/SUTEC. Den ska enligt uppgift
endast bestå av skrovet med motorgondolerna och avbärarbåge, men helt tömd på drivfunktioner.

Skulle det kunna vara av intresse för båda parter, SMTM och SDHF, om vi delar de uppgifter vi har på våra respektive
farkoster, förutom accederingsnummer, teknisk beskrivning, historik i text och med representativa foton samt uppgifter om
var respektive ROV finns magasinerad/utställd.
Som du vet är våra utställningsytor begränsade, däremot kan det i framtiden vara bra att ha en översikt över var dessa
uv-farkoster finns tillgängliga.
Det var mycket om våra "kära" ROV:er.
Vill så här i slutet av året önska dig en riktigt god jul och ett förhoppningsvis ljusare nytt år och att vi kommer ut ur
pandemins hårda grepp, 
Bert"

[Citerad text är dold]

Ingrid Ulfstedt <Ingrid.Ulfstedt@smtm.se> 18 januari 2021 15:04
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Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej Bert,

 

Jag har just kommit �llbaka från en längre sjukskrivning och har inte varit i kontakt med Sanna om nedanstående
fråga. Jag skall kanske inte blanda mig i den heller om hon redan håller på med den. Sanna kanske också ��ar på det
utlån som Magnus ställde en fråga om?

 

/Ingrid

 

Ingrid Ulfstedt 
Intendent Samlingsenheten Sjöhistoriska museet/ Curator, Collections Unit, Maritime Museum
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