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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Fwd: Dyktankhuset och bärgningsjubileet 
6 meddelanden

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 23 februari 2021 10:52
Till: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.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>, Von Arbin Staffan
<staffan.arbin@gmail.com>, Waldau Magnus <magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert
<westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>

Hej!
Som ni ser av bifogade mejl har vi nu en fin chans att börja vårt samarbete med Vasamuseet.
Det är alltså 60 år i april sedan Vasa kom upp till ytan och det skall "firas".
Det vore verkligen fint om några av er kanske tillsammans med Magnus kunde träffa folket från Vasa i Dyktankhuset.
De ser fram emot att få kontakt så snart som möjligt.
Hälsningar
Birgitta

---------- Forwarded message --------- 
Från: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 
Date: tis 23 feb. 2021 kl 10:43 
Subject: Re: Dyktankhuset och bärgningsjubileet 
To: Siri Beer Boman <Siri.Beer-Boman@smtm.se> 

Hej igen!
Låter som ett bra förslag. Tyvärr bor jag på västkusten och som läget är idag undviker jag resandet.
Skall kontakta mina kollegor uppe i Stockholm så de kan höra av sig till dig.
Bästa hälsningar
Birgitta

Den mån 22 feb. 2021 kl 15:51 skrev Siri Beer Boman <Siri.Beer-Boman@smtm.se>: 

Hej igen Birgi�a,

Det vore fint om vi kunde ses och prata ihop oss. Jag och mina kollegor Catrin och Lars träffas gärna i dyktankhuset
för a� få mer informa�on. Hur ser det ut för dig framöver? Kom gärna med förslag på några datum som du kan ta
emot oss.

 

Hälsar

Siri

 

Siri Beer Boman 
Programansvarig Vasamuseet / Event Manager, Vasa Museum

 

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

mailto:birgittagforsen@gmail.com
mailto:Siri.Beer-Boman@smtm.se
mailto:Siri.Beer-Boman@smtm.se
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P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 
Tel: +46 8 519 548 54

 

www.vasamuseet.se

 

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

Från: Birgi�a Forsén [mailto:birgittagforsen@gmail.com]  
Skickat: den 19 februari 2021 10:19 
Till: Siri Beer Boman <Siri.Beer-Boman@smtm.se> 
Kopia: Odd Johansen <Odd.Johansen@smtm.se> 
Ämne: Re: Dyktankhuset och bärgningsjubileet

 

Hej Siri!

Trevligt att höra från dig. Vi har varit dåliga på att samarbeta grannar emellan. Vi började då Lisa blev chef, men så
kom pandemin och allt förändrades.

Vi hade t ex tänkt bjuda in er personal till Dyktankhuset för att presentera oss, vår verksamhet och våra föremål.

Nu hoppas vi att skall bli bättre och att vi kan få till ett bra samarbete med er och det nya Vrakmuseet.

Inför årets jubileum är vi helt beroende av möjligheten att få hålla öppet. Vi har ju en replik av Trievalds dykarklockan,
en älghudsdräkt och några verktyg. Dessutom

har vi flera tungdykardräkter och luftpump och inte minst ett Zetterström munstycke med slang. (Vet inte om ni har
något mer än det som står i "fontänen").

Vi ställer gärna upp och visar vad vi har. 

Förgrundsgestalter som Anders Franzén och Per-Edvin Fälting var ju med man räddade Dyktankhuset för drygt 40 år
sedan.  

Bästa hälsningar

SDHF/Birgitta

 

 

Den tors 18 feb. 2021 kl 11:22 skrev Siri Beer Boman <Siri.Beer-Boman@smtm.se>:

Hej Birgitta,

Har fått ditt namn av Odd Johansen med anledning av att ni var intresserade av ett ev. samarbete med Vasamuseet i
samband med vårt 60 års jubileum av bärgningen.

Jag är programansvarig på museet och vill gärna höra vad ni har för tankar kring detta.

http://www.vasamuseet.se/
mailto:birgittagforsen@gmail.com
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Hälsar

Siri Beer Boman

 

Siri Beer Boman 
Programansvarig Vasamuseet / Event Manager, Vasa Museum

 

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 8 519 548 54

 

www.vasamuseet.se

 

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

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 23 februari 2021 13:57
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.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>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>, Waldau Magnus
<magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Hej 
Ser ju trevligt ut. Hoppas vi kan få till något som gör att vi kommer igång igen. 
Om ingen annan kan innan så finns jag i Sth för att undervisa förmiddagarna 16 och 17 mars. På em skulle jag kunna
ställa upp för att visa Dyktankhuset för Catrin och Lars. 
Avvaktar besked. 
Hälsn 
Hans Ö
[Citerad text är dold]

Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com> 23 februari 2021 22:06
Till: hans@ornhagen.se
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsman Hans
<hans.forsman1@icloud.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>, Von Arbin Staffan
<staffan.arbin@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Hej alla,

Det skulle vara en ära att få träffa Vasamuseet och se vad dom vill.

Med vänlig hälsning, 

http://www.vasamuseet.se/
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Magnus 

Skickat från min iPhone

23 feb. 2021 kl. 13:57 skrev hans@ornhagen.se: 

[Citerad text är dold]
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[Citerad text är dold]

Monika Leander <monikaleander@hotmail.com> 23 februari 2021 22:45
Till: Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>
Kopia: "hans@ornhagen.se" <hans@ornhagen.se>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bohlin Hans
<gosub70@gmail.com>, Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.com>, Forsén Kent <kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars
<lars.gustafsson@interspiro.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>, Johansson Åke
<ake.johansson@electro.se>, Lennholm Berndt <berndt.lennholm@gmail.com>, Von Arbin Staffan
<staffan.arbin@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Bästa dykvänner 

Jag har varit frånvarande några veckor pga sjukdom 
Har inte så lätt att ta mig till Stockholm men kan absolut göra det om det fattas folk . 
Låt mig veta 
Med vänlig hälsning, 
Monika 

Skickat från min iPhone

23 feb. 2021 kl. 22:06 skrev Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>: 

  Hej alla,
[Citerad text är dold]

Åke Johansson <ake.johansson@electro.se> 24 februari 2021 07:50
Till: Monika Leander <monikaleander@hotmail.com>, Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>
Kopia: "hans@ornhagen.se" <hans@ornhagen.se>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bohlin Hans
<gosub70@gmail.com>, Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.com>, Forsén Kent <kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars
<lars.gustafsson@interspiro.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>, Lennholm Berndt
<berndt.lennholm@gmail.com>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>, Westenberg Bert
<westenbergbert@gmail.com>

Hej

mailto:hans@ornhagen.se
mailto:magnus.waldau@gmail.com
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Vi som kommer �ll Tankhuset lördagen den 27 februari 2021 för städning kan avvara lite �d och diskutera hur vi går
vidare med det här.

 

Åke

[Citerad text är dold]

Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com> 24 februari 2021 07:50
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsman Hans
<hans.forsman1@icloud.com>, Forsén Kent <kforsen@telia.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>, Johansson
Åke <ake.johansson@electro.se>, Leander Monika <monikaleander@hotmail.com>, Lennholm Berndt
<berndt.lennholm@gmail.com>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>, Waldau Magnus
<magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>

Ställer gärna upp!

 

Lasse

[Citerad text är dold]


