
HÖSTPROGRAM 2017

EVENEMANG OCH FÖREDRAG
PÅ SJÖHISTORISKA



Annonsdesign: Xico Santos

Nycirkusföreställning med Kompani Vet Hut för barn 3-6 år.
Speltid ca 30 min.



EVENEMANG 
TÄNDKULEHELG PÅ GALÄRVARVET!
16 & 17/9 kl 12.00-17.00 
År 1890 tog engelsmännen Herbert Akroyd Stuart och Richard Hornsby patent på en 
mycket speciell förbränningsmotor kallad ”Hornsby Akroyd Patent Oil Engine”. Det var 
föregångaren till det vi idag kallar tändkulemotor, kultändare, råoljemotor, glödtändare mm. 
Kärt barn har många namn – så också denna maskintyp. Dess betydelse för sjöfarten kom 
att bli mycket stor. Den 16 – 17 september vill vi uppmärksamma dessa motorer under en 
egen helg på Galärvarvet på Djurgården. Vi vill bjuda in större och mindre fartyg som har 
denna motortyp men även er som har stationära motorer och kan visa upp. Vi bokar kajplats, 
markytor och försöker få fram vad som kan behövas för att centrala Stockholm under en helg 
ska fyllas av ljudet från dessa fantastiska maskiner!

HÖSTLOVSAKTIVITETER MED TEMA: ”ATLANTIS”
28/10-5/11 kl 10.00 – 17.00 
Under höstlovet blir det spännande! Vi berättar om Atlantis, ön som sägs ha sjunkit i havet 
under en enda dag och natt. Det blir visningar, skaparverkstad och kistjakt, och vi kommer 
också att berätta om verkliga sjunkna öar och städer – som man hittat på havets botten.
För mer information, se vår hemsida lite närmare själva lovet.

BRODERIUTSTÄLLNING
12/11 kl 14.00 Producent: Annika Gooch 
Varmt välkomna till vernissage för vår nya broderiutställning!

JULLOVSAKTIVITETER MED TEMA: ”BIRKA”
26/12-7/1 kl 10.00 – 17.00
Mer info kommer senare.

LUNCHFÖREDRAG
KINNEKULLEOLJAN OCH DEN SVENSKA FLOTTAN
13/9 kl 11.30 Eric Julihn, civilekonom och industrihistorisk konsult
Under andra världskriget blev svenska flottan stor tillverkare av olja på Kinnekulle.
Eric Julihn, civilekonom och industrihistorisk konsult, berättar om försöken som gjorde 
det möjligt att utvinna olja ur berget. Gössäter, Råbäck och Kinne-Kleva är platser som är 
knutna till denna spännande historia, som Eric skrivit om i den nyutkomna boken Sten – en 
tidsresa, Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2015-2016.



GASFARTYGEN UTANFÖR MÅSESKÄR
18/10 kl 11.30 Göran Ekberg, marinarkeolog
När andra världskriget var slut påträffades stora mängder ammunition i tyska vapenlager. 
Eftersom de tekniska och praktiska kunskaperna att ta hand om farliga granater och minor 
var begränsade, tog segermakterna beslut om att dumpa ammunitionen i havet. Uttjänta 
fartyg, lastade med konventionell och kemisk ammunition, sänktes på flera platser, bland i 
Skagerak. På en av platserna, ca 20 distans utanför Måseskär, ligger idag ca 15-20 fartyg som 
varit föremål för en mindre undersökning inom projektet ”Miljöfarliga vrak”.

Föredragshållaren Göran Ekberg är marinarkeolog. Han medverkade själv i projektet och 
berättar om fynden som gjordes.

BÅTSMÄN FRÅN BOHUSLÄN: TJÄNSTEN OMBORD OCH LIVET PÅ TORPET.
15/11 kl 11.30 Nils Modig, författare och pensionerad sjöofficer.
Nils Modig berättar om sin bok Båtsmän från Bohuslän - Tjänsten ombord och livet på 
torpet. Den behandlar framför allt det yngre indelningsverket med båtsmanshållet, flottans 
bemanning och med fokus på 1:a Bohusläns båtsmanskompani. Boken är utgiven med stöd 
av bland andra Sjöhistoriska samfundet och Delegationen för militärhistorisk forskning.

Nils är pensionerad sjöofficer med intresse för marin historia. Han har tidigare skrivit boken 
Strömstad - Gränsstad i ofred och krig.

KVÄLLSFÖREDRAG
100 ÅR AV ENSAMHET: LIVET SOM SJÖMANSHUSTRU UNDER 1900-TALET
26/9 kl 18.00 Hanna Hagmark Cooper, Chef för Ålands sjöfartsmuseum och
Fil. Dr. i Historia
Föredraget baserar sig på 75 kvinnors muntliga och skriftliga förstahands-berättelser om 
livet som sjömanshustru på Åland under 1900-talet. Det blir mycket fokus på förändring och 
kontinuitet men också på föreställningen om den självständiga sjömanshustrun och hur den 
inverkar på den enskilda individens berättelse.

Hanna Hagmark-Cooper är chef  för Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum och FD i historia. 
Hon intresserar sig för de sociala aspekterna av sjöfarten och har skrivit boken ”Avsked och 
återseende, om sjömanshustrur under 1900-talet”. Hennes pågående forskning handlar om 
sjömän, faderskap och muntlig historia.



BLICKEN MOT ÖSTER: SVENSKA DRÖMMAR OM ÖSTERSJÖN OCH FINLAND 
UNDER VÄRLDSKRIGETS SISTA ÅR. BORGERLIGHETEN OCH FINSKA INBÖRDES-
KRIGET 1918.
17/10 kl 18.00 Anne Hedén, historiker och journalist
Före det finska inbördeskrigets utbrott och medan det pågick ställdes det neutrala – men i 
huvudsak tyskvänliga – Sverige inför en rad komplicerade avgöranden. Föredraget fokuserar 
på hur de olika politiska aktörerna i Sverige under världskrigets två sista år hanterade och 
definierade neutraliteten.

Anne Hedén är historiker och journalist, med inriktning på sociala rörelser och vilka driv-
krafter som ligger bakom olika former av politisk verksamhet. Hon är verksam på Söder-
törns högskola i ett forskningsprojekt om Sverige och det finska inbördeskriget: Aktivism, 
civiliserande mission och nationellt projekt. Sverige och det finska inbördeskriget 1918 i ett 
transnationellt perspektiv.

ANDREA DORIA
7/11 kl 18.00 Britt Marie Mattsson, journalist och författare
Den 25 juli 1956 kolliderar Svenska Amerika Liniens Fartyg Stockholm med Italian Lines 
stolthet, kryssningsfartyget Andrea Doria, osänkbar enligt annonserna. Stockholm går att 
rädda, men Andrea Doria sjunker dagen därpå.

Britt Marie Mattsson är journalist och författare. Hon har bevakat elva amerikanska presi-
dentval och internationella händelser i över fyrtio år. Hon har bl a skrivit boken om krocken 
mellan Stockholm och Andrea Doria och Andrea Dorias undergång. Hon har belönats med 
Stora Journalistpriset för sina TV-program ”Britt Marie Mattsson”. Svenska Publicistklub-
bens stora pris, Wilhelm Moberg priset och västra Publicistklubbens pris för sin tidningsjour-
nalistik. Hon har tilldelats Hans Majestät Konungens guldmedalj i åttonde storleken för sin 
journalistiska gärning samt Göteborgs stads förtjänsttecken.

NORDISK SAMHÖRIGHET: MED FOKUS PÅ UTMÄRKANDE DRAG I FÖRHÅLLAN-
DET MELLAN SVERIGE OCH FINLAND 1917-2017
14/11 kl 18.00 Laura Kolbe, Professor i Europas historia vid Helsingfors universitet.
Om aktualiteter i förhållande till politiken och historien, historiebruk i båda länderna, 
europeiska, nordiska, nationella och lokala identiteter i båda länderna, olikheter och likheter 
i ”självbilden”, Sveriges roll som förebild för Finlands många samhällsreformer, Finlands roll 
som Sveriges östgräns mm.

Laura Kolbe är en Helsingforsbaserad historieforskare och fackboksförfattare, professor i eu-
ropeisk historia vid Helsingfors universitet och ledamot av Helsingfors stadsfullmäktige. För 
henne är universitetet inte främst en studerkammare utan en plats för ömsesidigt berikande 
samverkan mellan lärare och studenter. Docendo discimus: Genom att lära andra lär vi oss 
själva. Kolbe vill gärna lära ut saker genom att ta ut folk på promenad.



FÖRESTÄLLNINGAR I HÖRSALEN
PLUMS – ETT BADÄVENTYR 
Nycirkusföreställning med Kompani Vet Hut för barn 3-6 år. Speltid ca 30 min.

De två clownerna Maj och Tunk har drabbats av obotligt badsug. Med gummibåt och stor 
beslutsamhet tar de med sig publiken ut till havs på ett riktigt badäventyr. Publikinteraktion 
och närvaro i kombination med varm fysisk komedi och förvånande tricks är genomgående 
för föreställningen och clowntekniken gör varje föreställning unik i sitt slag.

Föreställningen spelas två gånger per dag: kl. 11.00 och kl. 13.00
Datum: 7 oktober, 2-5 och 11 november.

TEMAHELGER I SKAPARVERKSTADEN
SEPTEMBER
23-24 sep  Sjömansslöjdstema: Knopar, knoptavlor m.m.
30 sep - 1 okt Sjömansslöjdstema: Knopar, knoptavlor m.m.

OKTOBER
7-8 okt  Sjömansslöjdstema: Makramé
14-15 okt Sjömansslöjdstema: Makramé
28-29 okt Höstlov: ”Atlantis”

NOVEMBER
4-5 nov  Höstlov: ”Atlantis”
11-12 nov Sjömansslöjdstema: Broderi
18-19 nov Sjömansslöjdstema: Broderi

DECEMBER
23-25 dec Stängt
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rikedom, 
ära och nya 
upptäckter 

RESENÄRERNA Swenska Ost-Indiska Compagniet

                följ med 
           till kina



Kvällsföredragen börjar kl 18.00 i Sjöhistoriskas hörsal.
Museet stänger 20.00.
Caféet har öppet till 18.00 på föreläsningskvällarna.

Buss 69 mot Kaknästornet/Blockhusudden tar dig hela vägen till 
Sjöhistoriska museet.
Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 24
Telefon:08-519 549 20

WWW.SJOHISTORISKA.SE
WWW.FACEBOOK.COM/SJOHISTORISKA/

PÅ OMSLAGET: Atlantis - målning av Manfred Beck Arnstein, 1990.
”Atlantis” är även vårt höstlovstema, med många aktiviteter där vi visar, leker, skapar 
och berättar historien om den mytiska sjunkna kontinenten.


