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KALENDARIUM
Tisdag - söndag| ÖPPET
Museet har öppet för besök tisdag – söndag
kl 10.00 – 17.00. Måndagar stängt.

VISNINGAR
Familjevisning lördag och söndag kl 11.00.
Engelsk visning alla dagar kl 13.00.
Allmän visning alla dagar kl 14.00.

Tisdag och onsdag | BIBLIOTEK & ARKIV
Bibliotek och arkiv öppna för besök tisdagar och
onsdagar kl 12.00 – 16.00.
Smörjkanna till modellen av ångfärjan ”Ettan”. Foto Jan Claesson,
Sjöhistoriska museet.

Nu drar verkligen vårterminen igång! Två kvällsföredrag, modelldagar och drop in-vigslar.
Vår utställning ”Jag räddar liv” är nu öppen för
besök. Kopplat till den har vi ett antal föredrag med
de som varit med. Sofia Bergström har deltagit ett
flertal av Kustbevakningens insatser och kommer att
berätta om erfarenheterna från dessa.
Sedan 1 januari ingår Järnvägsmuseet i Gävle i
Statens maritima museer (tillsammans med Flygsamlingarna på Arlanda och Vägfordonssamlingarna
i Kjula/Eskilstuna). I februari och mars har vi därför
erbjudit våra nya kollegor att komma till Sjöhistoriska
museet och berätta om sitt ämne. Först ut är Robert
Herpai som berättar om resandet under tidigt 1800tal.
Hoppas få se er ofta hos oss!

Lördag och söndag | SKAPARVERKSTAD
Skaparverkstaden Ruskpricken har öppet lördagar och
söndagar kl 10.30 – 16.30. Materialkostnad 50 kr/barn.
Se vår hemsida för de olika teman vi har under helgerna i
skaparverkstaden.

3 - 4 FEBRUARI | MODELLDAGAR
Kom och se hur skickliga modellbyggare skapar fartyg,
båtar, flygplan och annat i liten skala.

6 FEBRUARI | JAG RÄDDAR LIV
Kl 18.00 Sofia Bergström från Kustbevakningen kommer
och berättar om de olika räddningsoperationer hon
deltagit i på Medelhavet.

13 FEBRUARI | ATT RESA PÅ LAND
Kl 18.00 Robert Herpai jobbar på vårt systermuseum
Järnvägsmuseum i Gävle. Han kommer och berättar om
hur det var att resa innan järnvägen och i dess första tid.

14 FEBRUARI | DROP IN-VIGSLAR
Alla hjärtans dag är en utmärkt dag för att ingå
äktenskap i Minneshallen på Sjöhistoriska museet. Se
separat information.

SJÖHISTORISK ÅRSBOK

Hans-Lennart Ohlsson
Museichef Sjöhistoriska museet

Årsboken Sverige under första världskriget ligger och
väntar på er som inte hämtat ut den. Avprickning i
museibutiken.

www.sjohistoriska.se

