
2022-05-03 09:30 Gmail - SV: Poseidon Junior

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1729990680717256545&simpl=msg-f%3A17299906… 1/6

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

SV: Poseidon Junior 
1 meddelande

Kent Forsén <kforsen@telia.com> 13 april 2022 13:01
Till: Patrik Norinder <patrik.norinder@poseidon.com>
Kopia: fredrik.stubelius@poseidon.com, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej Patrik !

 

Det var ett tag sedan, närmare bestämt i samband med Dykmässan.

 

Ber om ursäkt och hoppas på överseende med att Ni inte ännu har fått de utlovade

digitaliserade kopiorna av de filmer som vi vänligen har fått låna av Er.

 

Digitaliseringsprocessen tog längre tid i anspråk än vi förutsåg, vilket framförallt
orsakades av

personalbrist i samband med pandemin hos det företag (AMF) som utfört
digitaliseringen.

 

Digitaliseringen är dock gjord och avsikten var att filmerna skulle levereras under
Dykmässan

på ett USB-minne. Den som skulle göra detta drabbades dock av covid och var inte med
på mässan.

Så snart jag har de digitala filmerna i min hand kommer de att levereras till Er.

 

Originalfilmerna finns hos AMF och kommer att hämtas så snart det är praktiskt möjligt.
Vill Ni ha

tillbaka dessa, eller ska de förvaras hos KB/Filmarkivet i Grängesberg som har optimala
resurser

för förvarig av känsligt filmmaterial ?

 

Återkommer.

 

Med bästa hälsningar och önskan om en riktigt Glad Påsk / Kent.
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Från: Patrik Norinder [mailto:patrik.norinder@poseidon.com]  
Skickat: den 10 november 2021 12:56 
Till: Kent Forsén 
Kopia: Fredrik Stubelius 
Ämne: RE: Poseidon Junior

 

Hej,

Det är givetvis ok. Det enda vi skulle vilja ha i utbyte är en kopia av de digitaliserade filmerna.

 

Jag kopierar in Fredrik också, så att någon mer är informerad om jag inte är på plats.

 

Mvh,

/Patrik

 

From: Kent Forsén <kforsen@telia.com>  
Sent: Wednesday, 10 November 2021 12:37 
To: Patrik Norinder <patrik.norinder@poseidon.com> 
Subject: SV: Poseidon Junior

 

Hej Patrik !

 

Hoppas att allt är väl med Er på Poseidon.

Glädjande kan vi nu skymta ljuset i tunneln och det ”nya normala” efter pandemin

närmar sig så till den grad att det snart är dags för Dykmässa igen.

 

Som överenskommet återkommer jag här angående filmerna.

mailto:patrik.norinder@poseidon.com
mailto:kforsen@telia.com
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De filmer som handlar om Expedition Röda Havet har vi, likaså de som handlar om
Unisuiten.

 

Vi skulle dock vara tacksamma om vi kan få de filmer som handlar om Arctic- och Sub
Iglo-expeditionerna.

Vi låter så digitalisera filmerna för att kunna användas för allmän visning i samband med
SDHF:s

aktiviteter.

 

Logistiskt kan det skötas genom att jag kommer till Er och hämtar filmerna. Är det OK ?

Ser fram emot Dina synpunkter.

 

Med bästa hälsningar / Kent

SDHF

 

 

 

 

 

 

Från: Patrik Norinder [mailto:patrik.norinder@poseidon.com]  
Skickat: den 19 augusti 2021 20:07 
Till: Kent Forsén 
Kopia: Jörgen Nilsson 
Ämne: Re: Poseidon Junior

 

Tror det är Expedition Röda Havet. Vi har en projektor, men ingen har provat den åtminstone sedan jag började för
sju år sedan.

 

Har lite gammal VHS också.

Mvh,

/Patrik

mailto:patrik.norinder@poseidon.com
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19 aug. 2021 kl. 17:12 skrev Kent Forsén <kforsen@telia.com>:

Hej Patrik !

 

Tack för Ditt meddelande och erbjudandet om digitalisering av filmer.

 

Om Röda Havet akt 1 och 2 är Expedition Röda Havet, så har vi dem.

Detsamma gäller troligen Unisuit-filmerna. Övriga filmer kan vara av intresse.

Ber att få återkomma inom kort.

 

Med bästa hälsningar / Kent

SDHF
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Från: Patrik Norinder [mailto:patrik.norinder@poseidon.com]  
Skickat: den 19 augusti 2021 14:20 
Till: Kent Forsén 
Kopia: Jörgen Nilsson 
Ämne: Re: Poseidon Junior

 

Hej Kent,

 

Vi har följande i vårt arkiv. Är det något som ni inte har och är intresserade av att digitalisera?
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Mvh,

/Patrik

 

19 aug. 2021 kl. 12:11 skrev Jörgen Nilsson <Jorgen.Nilsson@poseidon.com>:

mailto:kforsen@telia.com
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FYI

 

 

 

Hälsningar / Regards,

 

Jörgen Nilsson 
Quality Manager

<image003.jpg>

_______________________________________________

 

Åkeredsvägen 1 | SE-421 63 Västra Frölunda | Sweden

 

w www.poseidon.com | e jorgen.nilsson@poseidon.com

c +46 70 984 29 14 | p +46 31 734 29 14 | s xstreamdiver

 

Från: Kent Forsén <kforsen@telia.com> 

Skickat: den 19 augusti 2021 12:03 
Till: Jörgen Nilsson <Jorgen.Nilsson@poseidon.com> 
Ämne: Poseidon Junior

 

Hej Jörgen !

 

Det var trevligt att få växla några ord med Dig för en stund sedan.

 

Vi kommer att gå vidare med de gamla filmerna och digitalisera
dem.

De kommer därmed att kunna användas för framtida visningar.
Skulle

tro att denna process kan vara avslutad om ett par månader,
varefter

filmerna är tillgängliga också för Dig och Dina medarbetare.

 

Vill samtidigt än en gång framföra SDHF:s stora tacksamhet för att
Poseidon

https://www.google.com/maps/search/%C3%85keredsv%C3%A4gen+1+%7C+SE-421+63+V%C3%A4stra+Fr%C3%B6lunda+%7C+Sweden?entry=gmail&source=g
http://www.poseidon.com/
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är en av föreningens guldsponsorer. Vi letar för närvarande efter
någon eller

några sponsorer för att kunna göra en engelägen tillbyggnad till
Dyktankhuset

och därmed skapa ett Dykerihistoriskt museum på Djurgården i
Stockholm.

Det skulle bli det enda museum i landet som kan exponera hela det
svenska

dykerihistoriska kulturarvet, både det civila och det militära.

 

Som överenskommet får Du här bilden på Dennis Österlund, Ingvar
Elfström

och undertecknad med det första exemplaret av Poseidon Junior.
Dennis

var angelägen om att även Pinoccio-maskerna skulle vara med på
bilden, men

hade bara två med sig så Ingvar fick vara utan. Bilden togs på
Valhallabadet

av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1959.

 

Vi hörs, ha det bra !

 

Med bästa hälsningar

Kent Forsén

SDHF
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