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SJÖHISTORISKA MUSEETS MÅNADSBREV

EXIT SALTKRÅKAN

MARS 2018

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.
Lekrummet Saltkråkan, foto Gunnel Ilonen, Sjöhistoriska museet.

Undrar hur många som lekt, klättrat eller bara varit
inne i vårt lekrum Saltkråkan? Efter över 25 år är det
dags att den förnyas, och inte minst att väggar, golv,
el och ventilation kan få en rejäl översyn. Den 4 mars
är sista chansen att släppa loss ombord på s/s
Ljusterö, sandkilen eller i skärgårdshandeln. Vårt nya
aktivitetsrum öppnar under hösten 2018.
Jubileumsvisningen den 7 mars med museichefen är
den 8 mars, notera det ni som är intresserade och se
hemsidan för anmälan. Beklagar ändringen!
Föredrag på temat ”Jag räddar liv” den 6 mars och
sen kommer Järnvägsmuseet igen den 20 mars och
berättar om AB Trafikrestauranter.

Lördag och söndag | SKAPARVERKSTAD
Skaparverkstaden Ruskpricken har öppet lördagar och
söndagar kl 10.30 – 16.30. Materialkostnad 50 kr/barn.

24/2 – 4/3 | SPORTLOV
SJÖRÖVARE! Visningar, skaparverkstad, kistjakt och
föreställning där vi får se vilken av piraterna som är
världens största sjörövare – Black Bart eller Madame
Cheng? Se hemsidan för alla tider.

4 MARS | SISTA DAG MED SALTKRÅKAN
Vårt lekrum stänger för gott och nytt börjar byggas.

6 MARS | JAG RÄDDAR LIV
Kl 18.00 ”Jag är psykolog”. Josef Huld, psykolog och
styrman ombord på ett av Sjöräddningssällskapets fartyg
berättar om sitt arbete i Medelhavet.

8 MARS | JUBILEUMSVISNING & FÖREDRAG

Den 17 mars är det Boknautika på museet, kl 10-15.
Fynda begagnade böcker om sjöfart, örlog och
sjöfart…

Observera datumändringen! Museichefen ger en guidad
tur om museets historia och med en djupdykning i
örlogssamlingarna. Kl 11.30 och OSA enligt hemsidan.

Välkomna!

Kl 13.00 samma dag håller Ordf. i Sällskapet Fredrik
Henrik af Chapman Staffan Hansson ett föredrag om af
Chapmans och hans verksamhet.

20 MARS | AB TRAFIKRESTAURANTER
Hans-Lennart Ohlsson
Museichef Sjöhistoriska museet

Kl 18.00 Mårten Dunér från Järnvägsmuseet ger oss en
kavalkad av innovationer och utskällningar utifrån AB
Trafikrestauranters historia 1939 – 2000.

www.sjohistoriska.se

