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EVENEMANG
PÅ SJÖHISTORISKA



VÄLKOMMEN!  
Vi ser fram emot att välkomna er till två nya utställningar på museet under första halvåret 
2023. Redan i februari öppnar en ny utställning om fritidsbåtar i museets Minneshall. 
Här presenterar vi ett urval av vår unika fritidsbåtssamling och berättar om fritidsbåtens 
utveckling i det svenska folkhemmet. 

I början av juni öppnar National Geographics utställning Planet or Plastic på museet. Passa 
även på att se våra två nyproducerade utställningar Fem Fyrar och Flykten från Baltikum 1943-
1944, som invigdes hösten 2022 och visas ett tag till.

Under våren kommer vi erbjuda ett digitalt programutbud som du kan ta del av när du vill 
och var du än befinner dig! 

Sjöhistoriska inför entréavgift med start 24 januari. Se mer information om priser, årskort 
och medlemskap i vår vänförening i slutet av programbladet. 

EVENEMANG PÅ MUSEET
Här presenteras vårens programpunkter för både för stora och små som äger rum på museet. Gå in på 
hemsidan för att se detaljerad information om vad som händer! 

MODELLBYGGARDAGARNA
Lördag 4/2 – söndag 5/2, kl. 11.00–16.00
Under Modellbyggardagarna kan du träffa Sjöhistoriskas professionella modellbyggare och
likasinnade från olika föreningar. Många bygger dessutom inför publik. Här visas färdiga och
halvfärdiga modeller upp. I skaparverkstaden Ruskpricken kan du bygga din egen båtmodell.

SPORTLOVSAKTIVITETER PÅ TEMAT "SJÖRÖVARE PÅ ÖSTERSJÖN"
Lördag 25/2 – söndag 5/3 kl. 10.00–17.00
Vet du om att det funnits sjörövare på Östersjön? Skytten och Draken, kaparprinsessan 
Cecilia Vasa och piraten på Sandön är några av de som vi berättar om under sportlovet. 
Vill du veta mer är du välkommen till oss under sportlovet. Det blir aktiviteter som visningar, 
skaparverkstad och tävlingen Kistjakten. 

PANELSAMTAL OCH FILMPREMIÄR: 
"FRITIDSBÅTSKULTUR UR ETT GENUS- OCH KLASSPERSPEKTIV"  
Onsdag 15/3, kl. 18.00–20.00, på plats och digitalt
I februari öppnar en ny utställning på Sjöhistoriska med fokus på fritidsbåtskultur. Kopplat 
till den visar vi en nyproducerad kortfilm om fritidsbåtens historia med premiär 15 mars. 
Den följs av ett panelsamtal om fritidsbåtskultur ur ett genus- och klassperspektiv. Samtalet 
leds av Mattias Frihammar, etnolog på Stockholms universitet. Mer information på museets 
hemsida lite närmare samtalet. www.sjohistoriska.se



PÅSKLOVSAKTIVITETER PÅ TEMAT "TITANIC"
Fredag 7/4 – söndag 16/4, kl. 10.00–17.00 
RMS Titanic är ett av världens mest kända fartyg. Titanic sjönk för 111 år sedan i 
Nordatlanten efter att ha kolliderat med ett isberg. Efter olyckan började historier berättas 
om varför fartyget sjönk och mängder av böcker och filmer har gjorts om Titanic. 1985 
hittades fartyget på nästan 4000 meters djup. Forskare har gått ner med specialbyggda 
undervattensfarkoster för att titta och plocka upp föremål. Vill ni veta mer, välkomna till oss 
på påsklovet. Det blir aktiviteter som visningar, skaparverkstad och tävlingen Kistjakten. 

KULTURNATT STOCKHOLM 2022
Lördag 22/4 kl. 18.00–00.00 
Under Kulturnatten håller vi öppet både på museet och på Sjöhistoriskas museifartyg vid 
Vasamuseet. Mer information om programmet kommer närmare evenemanget, både på vår 
egen hemsida och i Kulturnatt Stockholms officiella program. Fri entré!

PANELSAMTAL: "REPLIK, NYBYGGE ELLER RENOVERING"  
Tisdag 25/4, kl. 18.00–20.00, på plats och digitalt
Många båtar har satt spår i historien, båtar som det lagts ner själ och hjärta i att bevara. 
Andra äras genom byggandet av en replik. Hur mycket av ett original kan ersättas för att 
det fortfarande ska få räknas som original? Hur noga ska man vara när man bygger en 
replik? Ska det göras med samma teknik som originalet eller kan man använda moderna 
byggtekniker och modernare utrustning? Vi tar upp dessa frågor och många fler i en 
samtalspanel ledd av Sjöhistoriskas Hans-Lennart Ohlsson. Mer information på museets 
hemsida lite närmare samtalet på www.sjohistoriska.se

LUNCHFÖREDRAG: ”K-MÄRKNING AV FRITIDSBÅTAR – ETT LEVANDE 
KULTURARV DÄR BÅTÄGARNA STÅR I FOKUS”
Onsdag 17/5, kl. 11.30 på plats och digitalt. Föredragshållare: Fredrik Blomqvist
För att ta reda på en båts historia krävs ibland ett omfattande detektivarbete, vilket är extra 
viktigt när det gäller K-märkning av båtar. I sitt arbete med K-märkning av båtar möter 
Fredrik Blomqvist vid Sjöhistoriska människorna bakom båtarna och får ta del av intressanta 
personliga berättelser. I relationen mellan båt och människa skapas unika berättelser där 
båten tar plats som en egen karaktär. Hör Fredrik berätta om sina möten med några dessa 
personer och deras båtar.

VETERANDAGEN
Måndag 29/5  
Försvarsmakten anordnar Veterandagen 2023 utanför Sjöhistoriska. Museet genomför 
visningar av föremål som finns i utomhusmiljön och har verksamhet i tält utanför. Mer 
detaljer på museets och försvarsmaktens hemsida under våren 2023. Fri entré!

FLAGGOTTAN
Lördag 6/6, kl. 08.00 
Sjöhistoriska museets traditionella Flaggotta med musikunderhållning. flagghissning och tal.
Mer information kommer närmare evenemanget på www.sjohistoriska.se



DAGLIGA VISNINGAR 
Sjöhistoriska museet erbjuder guidade visningar varje dag. Gå in på museets hemsida för att se detaljerad 
information om vilka visningar som ges just nu! 
 
FRITIDSBÅTENS HISTORIA 
Kom och ta en närmare titt på populära båtar som Folkbåten och Campingbåten och följ 
med på visning om fritidsbåtens historia, från kunglig slup till folkkär familjebåt. Visningen 
är ca 30 min lång. 
OBS! begräsat antal platser. Anmälan endast på plats. Visningen är avgiftsfri.

FLYKTEN FRÅN BALTIKUM
Visningen ger en fördjupad bild av utställningen Flykten från Baltikum 1943-1944 som handlar 
om flykten från Baltikum över Östersjön till Sverige under åren 1943-44, om de båtar som 
användes under flykten, berättelser från flykten och om medtagna föremål som minner om 
ett liv på andra sidan havet. Visningen är ca 45 min lång. 
OBS! begräsat antal platser. Anmälan endast på plats. Visningen är avgiftsfri.

FAMILJEVISNING  
Under helgerna erbjuds familjevisningar på Sjöhistoriska museet. Temat på visningarna 
växlar mellan Skräck och Skrock, Livet ombord och Sjörövare. Visningen är ca 30 min lång. 
OBS! begräsat antal platser. Anmälan endast på plats. Visningen är avgiftsfri

DET HÄNDER PÅ GALÄRVARVET
Den 26 maj öppnar Museifartygen för säsongen. De har sedan öppet tisdag till söndag kl. 
11.00-18.00 fram till och med den 27 augusti (med undantag för midsommarhelgen då det 
är stängt och måndag den 6/6 då det är öppet). Museifartygen är också öppna helgerna 
13-14 maj och 20-21 maj samt de två första helgerna i september. Gå ombord på fartygen 
och få en guidad visning av våra kunniga museilärare.

KULTURNATT STOCKHOLM 2022
Lördag 22/4 kl. 18.00–00.00 
Under Kulturnatt Stockholm håller vi öppet både på museet och på Sjöhistoriskas 
museifartyg på Galärvarvet vid Vasamuseet. Mer information kommer närmare 
evenemanget, på vår egen hemsida och i Kulturnatt Stockholms officiella program. Fri entré!

HISTORIEVANDRINGAR PÅ GALÄRVARVET 
Lördagar kl. 14.00 hela sommarsäsongen 
Lär dig mer om Galärvarvets marina historia under denna guidade visning av Galärvarvets 
historiska platser och byggnader. Vi utgår från Sjöhistoriska museets Museifartygspir. 
Begränsat antal platser.  



STUDIO SJÖHISTORISKA PÅ WEBBEN
NYA AVSNITT AV STUDIO SJÖHISTORISKA
SJOHISTORISKA.SE
Studio Sjöhistoriska återkommer med nya avsnitt under våren. Vi producerar en serie filmade 
samtal med inbjudna kunniga gäster som ger perspektiv på och fördjupning inom museets 
ämnen med koppling till FN:s årtionde för havsforskning. Samtalen leds av museets chef  Mats 
Djurberg. För mer information och tidigare avsnitt, se www.sjohistoriska.se

BÅTMAGASINET PÅ RINDÖ
 
RINDÖ BÅTMAGASIN HAR HELGÖPPET
Helgöppet: 3-4/6,1-2/7, 19-20/8 samt 16-17/9 kl 10.00–17.00
Sjöhistoriska museets unika fritidsbåtssamling förvaras sedan 2018 på östra sidan av 
Rindö (mot Värmdö). Passa på att göra en liten utflykt och ta del av vår fritidsbåtshistoria 
från Gustav III:s slupar till olika kanoter, segelbåtar, Petterssonbåtar och folkkära båtar som 
Albin 25. För info om hur du tar dig dit, se hemsidan www.sjohistoriska.se. 

SKAPARVERKSTADEN RUSKPRICKEN 
I Skaparverkstadens kreativa och lugna rum får vuxna och barn tillsammans skapa egna 
alster utifrån Sjöhistoriskas olika teman. Biljett till en av Ruskprickens pass-tider köps 
i entrén, 50 kr per barn (medföljande vuxen "ingår" i priset.) Öppet helger och skollov 
förutom sommaren. Medföljande vuxna ansvarar själva för sina barn. 

Vid lovverksamhet är Skaparverkstaden öppen för enskilda familjer. Fritidsgrupper hänvisas 
till att boka besök under andra perioder. Läs mer om Sjöhistoriskas pedagogiska program på 
www.sjohistoriska.se/skola.

För mer information om Skaparverkstaden samt vilka teman vi hämtar inspiration från i 
vårt skapande, se vår hemsida: www.sjohistoriska.se

ARKIV & BIBLIOTEK • ÖPPETTIDER
Bibliotek: Helgfri tisdag och onsdag kl. 12–16 samt andra tider efter överenskommelse.
Arkiv och fotoarkiv: öppet efter överenskommelse. 
Modellverkstad och föremålsmagasin: kan visas efter överenskommelse.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: Vänligen se vår hemsida www.sjohistoriska.se/samlingar.



SJÖHISTORISKAS VÄNNER
BLI EN DEL AV SVENSK SJÖFARTSHISTORIA
Vill du vara med och stödja Sjöhistoriska museet? Lås oss bli vänner! 
Som medlem i vänföreningen får du bland annat: 

• Fri entré till museet
• Sjöhistoriskas årsbok – Klart skepp! Svenska flottan i krig och fred under 500 år.
• Fri entré till skaparverkstaden (gäller familjemedlemskap).
• Rabatt i museibutiken.
• Exklusiva program och visningar bakom kulisserna på museet.
• Glädjen i att bidra till bevarandet av det svenska maritima kulturarvet.

Läs mer på: sjohistoriska.se/vanforeningen
Eller följ oss på sociala medier: sjohistoriskas_vanner

Sjöhistoriskas 
Vänner



Sjöhistoriskas 
Vänner

MEDLEMSEVENEMANG PÅ MUSEET
Här presenteras vårens programpunkter för medlemmar i Sjöhistoriskas vänner.  
Vill du bli medlem i vår vänförening. Se mer information på förra sidan.  

LUNCHFÖREDRAG: "AF CHAPMAN – FRÅN RITNING TILL VRAK”
Onsdag 15/2, kl. 11.30  
Föredragshållare: Jim Hansson, Jonas Hedberg och Patrik Höglund
Fredrik Henrik af  Chapman (1721–1808) är ett av de största namnen inom 
skeppsbyggarkonsten, och hans nyfikenhet på skilda typer av fartyg speglas i den omfattande 
samling ritningar som finns bevarad i Sjöhistoriska museets arkiv. Det här materialet i 
kombination med Östersjöns unika förutsättningar för marinarkeologi gör att vi i flera fall 
kan följa fartyg från ritbord till havsbotten. Jonas Hedberg från Sjöhistoriska gör tillsammans 
med Patrik Höglund och Jim Hansson från Vrak – Museum of  Wrecks några nedslag i 
1700-talets skeppsbyggeri genom af  Chapmans samling, uppbyggd under en lång karriär 
och nyligen digitaliserad med stöd av museets vänner.

Jim Hansson är marinarkeolog vid Vrak - Museum of  wrecks. Patrik Höglund är marinarkeolog vid 
Vrak - Museum of  wrecks och doktor i historia. Jonas Hedberg är intendent vid Sjöhistoriska museet. 

BAKOM KULISSERNA: "KONST MED GULDKANT"
Tors 16/3, kl 16.00 
Bakom kulisserna på Sjöhistoriska hänger stora oljemålningar med maffiga guldramar av 
inga mindre än Jakob Hägg och Herman af  Sillén. Följ med på en konstvisning med våra 
kunniga musilärare Jenny Theng och Magali Cunico. 

KVÄLLSFÖREDRAG: "FYRAR RUNT ÖSTERSJÖN GENOM KAMERALINSEN"
Tis 9/5, kl 18.00 | Föredragshållare: Magnus Rietz
Magnus Rietz har skrivit och medverkat i ett tiotal böcker om fyrar och sjömärken. 
De två senaste utgåvorna är ”Fyrar runt Östersjön” 2019 samt ”Svenska fyrar” 2022. 
Magnus anlitas frekvent som föredragshållare där han berättar samt visar bilder från sina 
fotograferingsresor till spännande och ofta svårtillgängliga fyrar runt om i världen. Den 9 
maj kommer han att berätta om resor och äventyr i de nio länderna runt Östersjön i vilka 
han under fyra år besökte 200 olika fyrplatser för arbetet med boken. Många av dem aldrig 
tidigare skildrade på detta närgångna fotografiska sätt.

Magnus Rietz är marinfotograf  och författare.

Fler medlemsevenemang kommer presenteras löpande på webben. 



Panelsamtal: 15/3 och 25/4. 
Museet stänger 20.00 de kvällar det är panelsamtal. 
Mer information om Sjöhistoriska och vårens program finns att 
läsa på vår webb. OBS! Tänk på att programmet kan ändras 
med kort framförhållning.

Sjöhistoriska museets ordinarie öppettider

Tisdag–söndag kl 10.00–17.00
Måndag  stängt

Obs! Midsommarstängt 23–24/6 

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

Sjöhistoriskas Museifartygs öppettider under sommaren

Tisdag–söndag kl 11.00–18.00
Måndag  stängt 

Museifartygen har öppet 13–14/5, 20–21/5, tis–sön 26/5–28/8 
samt 2–3/9 och 9–10/9  Obs! Midsommarstängt 23–24/6

Du kommer till Galärvarvet med buss 67, spårvagn 7 och färja från Slussen.
Adress: Galärvarvsvägen 3 | Telefon: 08-519 548 90

WWW.SJOHISTORISKA.SE

WWW.FACEBOOK.COM/SJOHISTORISKA

WWW.YOUTUBE.COM/SJOHISTORISKA

WWW.INSTAGRAM.COM/SJOHISTORISKA

Entréavgift fr o m 24 januari 2023

Vuxen                           100 SEK
Barn/ungdom                 0 SEK
Pensionär/student        80 SEK
Årskort                     275 SEK


