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SJÖHISTORISKA MUSEETS MÅNADSBREV

FULLT I NOVEMBER

NOVEMBER 2018

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

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
Ritning till ångfartyget Per Brahe 1889, Sjöhistoriska museet

Bibliotek och arkiv öppna för besök tisdagar och
onsdagar kl 12.00 – 16.00.

Programutbudet under november är välfyllt.
Månaden börjar med höstlovet för hela familjen men
följs sen av föredrag om bärgningar, ångaren Per
Brahes undergång, ubåtar i svenska vatten och
Arkivens dag. Se kalendariet här till höger.

Lördag och söndag | SKAPARVERKSTAD

Men vi har dessutom tre specialarrangemang för er
som är medlemmar i vår förening:

Kl 11.00 – 15.00. Temat för arkivet och biblioteket är i år
”Fest och glädje”. Se hemsidan för information.

12/11 | BAKOM KULISSERNA
Kl 15.00 – 20.00 Besök arkiv, fotoarkiv, bibliotek och
modellverkstad och träffa kollegorna som arbetar där.
Avsluta med middag tillsammans. Se separat inbjudan.

27/11 | ÅRSBOKSRELEASE
Kl 18.00 släpper vi Sjöhistorisk årsbok 2018 – 2019 –
Maritima Birka. Föredrag och bokutlämning. Separat
inbjudan kommer inom kort.

13/12 | JULBORD
Glöm sen inte att vi äter julbord på s/s Stockholm.
Se separat inbjudan!

Skaparverkstaden Ruskpricken har öppet lördagar och
söndagar kl 10.30 – 16.30. Materialkostnad 50 kr/barn.
Under höstlovet är Ruskpricken öppen alla dagar!

10/11 | ARKIVENS DAG

14/11 | LUNCHFÖREDRAG
Kl 11.30 ”Bärgningar i Östersjön”. Danne Svensson mfl
från facebook-gruppen Röda bolaget, bogserat sedan
1872 kommer och berättar om verksamheten. Bland
annat om bärgningen av HMS Södermanland 1968.

18/11 | ÅNGAREN PER BRAHES MÄRKLIGA ÖDE
Kl 14.00. Natten mellan den 19 – 20 november 1918
förliste ångfartyget Per Brahe i Vättern.
Fartygshistorikern Claes Göran Wetterholm kommer och
berättar om händelsen.

20/11 | KVÄLLSFÖREDRAG
Kl 18.00. ”Främmande undervattensoperationer riktade
mot Sverige”. Nils-Ove Jansson, pensionerad kommendör
av 1:a graden kommer oh berättar om bland annat
incidenten i Gävle hamn år 2017.

Hans-Lennart Ohlsson
Museichef Sjöhistoriska museet

www.sjohistoriska.se

