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KALENDARIUM
Tisdag - söndag| ÖPPET
Museet har öppet för besök tisdag – söndag
kl 10.00 – 17.00. Måndagar stängt förutom 29/10.

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
Modell av tågfärjan Drottning Victoria. Foto Anneli Karlsson.

Visste ni att Statens järnvägar drev egen rederiverksamhet? Vad gjorde tågfärjan s/s Drottning
Victoria som inkallad och vilket fartyg var det som
m/s Drottningen rammade och sänkte en dimmig
dag 1968? Den 10 oktober kommer Mårten Dunér
från och berättar allt det och lite till om när SJ hade
egna färjor.
I år var det 75 år sedan HMS Ulven gick under med
hela sin besättning. Kvällsföredraget den 9 oktober
ägnas åt den olyckan.
Sen stundar årets höstlov med aktiviteter för alla
våra yngre besökare. Se hemsidan så får ni alla
aktiviteter och tider.
I förra brevet flaggade vi för öppet hus 12/11 och
Årsboksrelease 27/11. Anteckna även Julbord den 13
december. Vi återkommer om detaljerna.

Bibliotek och arkiv öppna för besök tisdagar och
onsdagar kl 12.00 – 16.00. (OBS: Arkivet är stängt 2/10).

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. Under höstlovet är Ruskpricken öppen
alla dagar!

9/10 | KVÄLLSFÖREDRAG
Kl 18.00. Den 15 april 1943 försvann ubåten Ulven.
Museichef Hans-Lennart Ohlsson berättar om händelsen.

10/10 | LUNCHFÖREDRAG
Kl 11.30 ”SJ på egen köl”. Mårten Dunér kommer och
berättar om tågfärjetrafiken i Statens Järnvägars regi.
Efter föredraget går det att äta lunch i bistro Östberg och
prata mer med Mårten.

13 – 14 och 20 – 21/10 | CLOWNMEDICIN
Möt clownerna som i vanliga fall är på Astrid Lindgrens
barnsjukhus. Nu firar de sitt 20-års jubileum hos oss på
Sjöhistoriska museet och visar en utställning om sin
verksamhet.

27/10 – 4/11 | HÖSTLOV
Temat för höstlovet är Navigation – hur hittar man över
öppet hav? Se hemsidan för närmare presentation.

FELTRYCK | ARKIVENS DAG
Hans-Lennart Ohlsson
Museichef Sjöhistoriska museet

I vårt höstprogram står det att Arkivens dag är den 10
oktober. Rätt datum är 10 NOVEMBER!

www.sjohistoriska.se

