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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Fwd: [ES] Re: New message from "KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA" 
11 meddelanden

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 16 juni 2021 11:17
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>, Gustafsson Lars
<lars.gustafsson@interspiro.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>, Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>

Hej!
Tror att ni är de bäst insatta i våra hjälmar- Såvitt jag vet äger vi Carlsson-hjälmen och Siebe Gorman (Köpt av Hans
Agerstig). Resten är lånade från SJöhistoriska.
Rätta mig om jag har fel så skall jag svara Marie.
Hälsningar
Birgitta  

---------- Forwarded message --------- 
Från: Marie Wall <Marie.Wall@smtm.se> 
Date: tis 15 juni 2021 kl 11:27 
Subject: VB: [ES] Re: New message from "KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA" 
To: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 

Hej Birgi�a

 

Hoppas a� allt är bra med er.

Har ni någon informa�on som kan hjälpa Marinstaben a� inventera? Se bilagor.

 

Med vänlig hälsning 
Marie

 

Marie Wall 
Samordnare Kommunikations- och stödavdelningen / Coordinator, Communications and Administration Department

  
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 96 
  
www.smtm.se 
  
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 
 

Från: Carl von Gerber [mailto:carlvongerber@gmail.com]  
Skickat: den 14 juni 2021 20:37 
Till: johan.brynger@mil.se 
Ämne: Fwd: [ES] Re: New message from "KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA"

 

Hej Kamrater
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Kopia Johan Brynger

 

Ytterligare en vädjan om hjälp. Denna gång gällande tungdykhjälmar. Se vidarebefordrat mail med bilaga från Anja.

 

Kan den som vet något kontakta:

Johan Brynger 
Marinstaben, Stödavdelningen, TVK 
Mobil: 073-448 43 49 
E-post: johan.brynger@mil.se

 

M v h

 

Carl

 

---------- Forwarded message --------- 
Från: Reimers, Anja <anja.reimers@mil.se> 
Date: ons 2 juni 2021 kl 13:58
Subject: SV: [ES] Re: New message from "KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA" 
To: Carl von Gerber <carlvongerber@gmail.com>

Låter bra! Ni kan använda bifogade material. 

Tack för hjälpen!  

Mvh 
Anja Reimers 
Kommunikatör  
Marinstaben 
Telefon: 010-823 19 36   
Mobil: 070-604 57 08 •  e-post: anja.reimers@mil.se    
www.forsvarsmakten.se   

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post. 
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står
för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man
skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person. 
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces. 
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of
the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain
classified information. 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Carl von Gerber <carlvongerber@gmail.com>  
Skickat: den 31 maj 2021 06:58 
Till: Reimers, Anja <anja.reimers@mil.se> 
Ämne: [ES] Re: New message from "KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA" 

Hej Anja 

Vi kan nog hjälpa dig. Det finns en och annan medlem som säkert kan något om det. Hör av dig med info så ska jag
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se vad jag kan göra. 

M v h 

Carl von Gerber 

> 27 maj 2021 kl. 09:52 skrev KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA <webmaster@vapenbroderna.se>: 
>  
>  Namn: Anja Reimers 
> E-post: anja.reimers@mil.se 
> Meddelande: Hej!  
> Jag jobbar som kommunikatör på Marinstaben på Muskö och skulle vilja be er om hjälp att sprida en efterlysning.
Det gäller tungdykhjälmar, som vi håller på att inventera. Hör av er, så skickar jag en text och foton. 
>  
> Mvh 
> Anja Reimers 
> anja.reimers@mil.se 
> 070 6045708 
>  
> --- 
>  
> Datum: 27 maj, 2021 
> Tid: 09:52 
> Sidans URL: https://vapenbroderna.se/kontakt/ 
> Användaragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6)  
> AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2  
> Safari/605.1.15 Fjärr IP: 178.31.71.186 Drivs med: Elementor 
>

3 bilagor

Johan Brynger.jpg 
4425K

C7D966FA-5B04-4AC1-AD97-081610E3858A.jpeg 
699K

FM Dykeri genomför inventering Tungdyk.docx 
17K

Hans Bohlin <gosub70@gmail.com> 16 juni 2021 20:36
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas
<tomas.jangvik@gmail.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>, Örnhagen Hans
<hans@ornhagen.se>

HB / Här, tack för senast 
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Så vitt jag förstår har vi på lån, 1 st S&G + 1st Carlson + 1 st Carlscrona ÖV + 1 st
Anton Ludvig F. från SMTM. Endast en av dessa torde tillhört FM, nämligen Carlscrona
ÖV Nr ?  Har SMTM koll på denna nu ? Att notera : vid besöket på Rosersberg av
HÖ/LG/ML  fotade HÖ en S&G hjälm troligen tidigare tillhörande Arne Z. privat den var
utrustad med modifierad avgas och vingmuttrar typiskt FM. Där han ju var verksam till
sin död. Bildbevis finns bevarat från boken. Denna hjälm är naturligtvis väldigt
angeläget att lokalisera och bestämma om den tillhör FM eller SMTM  ackrediterings Nr
, Nättraby ? Det är enl mej av yttersta vikt att den INTE destrueras. Då den har stort
historiskt värde om än tragiskt. Huruvida vår (Hans A) hjälm har haft något med FM att
göra kan jag inte bedöma , men med ledning av muttrarna  och tidigare datering
betvivlar jag detta. Lars G vet mer. Vår "Hundudden Carlsson hjälm" torde vara Civil
och kan knappast omfattas av detta. Detta rörande SDHFs  jämte inlånade kopparhjälmar.

/ Hans Bohlin 

[Citerad text är dold]

012uMWwnpF5h.jpg 
1965K

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 17 juni 2021 06:17
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas
<tomas.jangvik@gmail.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>

Tack Hans B för att du påpekade värdet av Zetterströmhjälmen (monterad på dräkt) som vi såg på Rosersberg och
som nu borde finnas  i Nättraby.  
Jag bifogar den lista jag gjorde efter vårt besök 20110208. Kan sannolikt vara av glädje vid kontakterna med SMTM. 
(Foton finns också, men blir för stort här) 
Hälsn 
Hans Ö
[Citerad text är dold]

Föremål dykeri i SMM förråd Ro 
27K

Hans Bohlin <gosub70@gmail.com> 17 juni 2021 06:41
Till: hans@ornhagen.se
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas
<tomas.jangvik@gmail.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>

God morgon Hans 

Tack för info, betryggande att se från din lista att Z delarna verkar ha acc# Ö9562 & Ö9563 då tillhör de väl SMTM.

Väl så spännande på rad 10, inget acc# Fahnehjelmspump vore kul att inspektera.

/HB 

[Citerad text är dold]

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 17 juni 2021 08:39
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>
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Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas
<tomas.jangvik@gmail.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>

Hej igen 
Om jag kommer ihåg rätt så talade man om att detta skulle vara en pump som kom från Nordiska museet. Den stod
så till att vi inte kunde komma åt den tror jag men Lasse G kan ha bättre info eller minne. 
Finns kanske anledning att göra ett nytt studiebesök i SMTM magasin. Man har två i Blekinge såvitt jag vet. Ett
bergrum i K-a stad och en gammal industrilokal i Nättraby. Kanske finns det fler. 
Hälsn 
Hans Ö
[Citerad text är dold]

Hans Bohlin <gosub70@gmail.com> 17 juni 2021 16:54
Till: hans@ornhagen.se
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas
<tomas.jangvik@gmail.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>

Hej igen

Enligt uppgifter i samtida Finska dagstidningar så hade ALF modifierat en svensk brandspruta av känt märke för att
använda som luftpump.

Troligen deponerades den tillsammans med hjälm och övrig utrusning till NM av familjen, jag vill minnas att jag även
sett ett par skidor i denna samling.

Samt de biljetter som såldes vid dykeriuppvisningen 1839 och senare som HÖ beskriver i sin tidigare artikel i SL.

/HB 

[Citerad text är dold]

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 17 juni 2021 17:36
Till: Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>, Gustafsson Lars
<lars.gustafsson@interspiro.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas
<tomas.jangvik@gmail.com>

Hej igen!
Kan jag skriva tillbaka angående förfrågan om hjälmarna att vi har fem hjälmar till låns från SMTM och att dessa är
utställda i Dyktankhuset. En Karlskrona hjälm där SDHF är att tacka för att två sådana finns i SMTM:s ägo, en Siebe
Gorman, en Carlsson, en Fahnehjelms, en öppen hjälm.
Själva har vi en Siebe Gorman hel utrustning, som används vid våra demonstrationsdyk och en Carlsson hjälm.
Stämmer nu detta?
Hade Agerstig utrustningen i egenskap av yrkesdykare? Bara nyfiken. 
Vore skönt att få ordnat detta.
Birgitta 
 
[Citerad text är dold]

Hans Bohlin <gosub70@gmail.com> 17 juni 2021 20:20
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>, Gustafsson Lars
<lars.gustafsson@interspiro.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas
<tomas.jangvik@gmail.com>

Det är rätt, men den öppna vet jag inget om, Bert har nog koll på den i rullorna.

Hans A var brandförman men sysslade med mycket annat, troligen också yrkesdykning.

Och så får vi väl justera siffran till 2 vad gäller våra Carlssonhjälmar. Tack alla inblandade!

/HB 

[Citerad text är dold]

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 18 juni 2021 07:54
Svara: hans@ornhagen.se
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Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>, Bert Westenberg
<westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>

Hej 
Jag tror inte att förfrågan rör oss egentligen. Vi (SDHF) har ju ingen hjälm från försvarsmakten som vi köpt eller "fått".
Det är ju SMTM som skall redovisa de två hjälmar de fått och andra hjälmar de har i sina förråd. 
Bästa hälsn 
Hans Ö

Carlssonhjälmen som vi har på lån sitter monterad på en halvkostym dvs det är en hel "dykare". I övrigt stämmer info
men den bör ju kollas mot den lista vi får varje gång lånet förlängs. 
Hälsn 
Hans  Ö
[Citerad text är dold]

Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com> 18 juni 2021 16:06
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>, Örnhagen Hans
<hans@ornhagen.se>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>

Hej!

 

Om ja förstått det rätt så är FM intresserad att ”hitta” var ”all hjälmar som varit i försvarets tjänst tagit vägen”!

 

Den enda hjälm som berör oss , eller FM, i detta fall är den accederade Karlskrona hjälmen som vi fått till låns av

Marinmuseet, om den i sin tur gets bort med felaktig ”händelsegång” måste vara FM/Marinmuseets ansvar.

 

Så endast den ska möjligen rapporteras in, det kan inte vara FM ”arbete” att ta reda på var varenda hjälm i Sverige

är eller har varit!

 

Dessutom har FM haft både SG hjälmar uppköpta i England samt ”egen tillverkade” hjälmar från Karlskronavarvet.

Så av det totala antalet har jag för mig att det är ca 30 – 40 st K och resten SG!

 

Lasse

[Citerad text är dold]

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 18 juni 2021 17:48
Till: Marie Wall <Marie.Wall@smtm.se>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej Marie!
Det är fint bortsett pandemin men det drabbar ju alla. Däremot är det mycket glädjande att vi fått ordnat
brandsäkerheten tack vare ett sprinklersystem 
Vi har i Dyktankhusets utställning fem hjälmar, som är utlånade av SMTM.  En Karlskronahjälm, en Carlssonhjälm
med dräkt, en Siebe Gormanhjälm, en Fahnehjelmhjälm och en öppen hjälm.
För övrigt har vi egen utrustning som vi använder vid demonstration av tungdykning samt ett par Carlssonhjälmar.
Bästa hälsningar

SDHF/Birgitta 

 
[Citerad text är dold]


