
Välkommen till boksläpp av 

Föremål på flykt 
Den 16 juni
på Sjöhistoriska museet i Stockholm

I slutet av andra världskriget satte tusentals baltiska 
flyktbåtar kurs mot Sverige. Ombord på dessa båtar fanns 
inte bara människor, utan också väskor och bylten som 
packats med allehanda saker. Fotoalbum, silverbestick, 
dopklänningar, böcker och nallebjörnar fick för första 
gången gunga på Östersjöns vågor, tillsammans med 
fiskegarn, kompasser och ibland även skjutvapen.

Föremålen speglar enskilda människors öden i det 
ockuperade Baltikum, men också delade minnen och 
erfarenheter av flykt. De bär på berättelser om hopp och 
förtvivlan, om vardag och strapatser och om saknad och 
överlevnad i tider av ofred och uppbrott. Som små men 
färgstarka pusselbitar utgör föremålen ett viktigt bidrag 
till förståelsen av migration och bildar ett unikt kapitel i 
Östersjöns historia.

Hösten 2022 öppnar Sjöhistoriska även en utställning 
baserad på forskningsprojektet. 

Föremål på flykt handlar om flykten från Baltikum under 
andra världskriget och bygger på Sjöhistoriska museets 
dokumentation och forskning. I boken får ting, sparade 
i byrålådor och på vindar runt om i landet, bli vägvisare 
till det som i estnisk och lettisk historieskrivning har 
kallats den stora flykten.

INBJUDAN 

Föremål på flykt, boksläpp den 16 juni 
kl. 14.30–16.30 på Sjöhistoriska museet, 
Djurgårdsbrunnsvägen 24.

PROGRAM

14.30  Museichef Mats Djurberg
 hälsar välkommen. 

14.40  Panelsamtal om boken med 
 författare och medverkande i projektet,  
 moderator Sirle Sööt. 
 Efterföljande mingel. Vi bjuder på 
 tilltugg och förfriskningar.

Boken kommer att erbjudas till rabatterat pris. 

OSA 

Senast den 15 juni till: 
evenemang.sm@smtm.se
Begränsat antal platser.

Föremål på flykt är framtagen av Sjöhistoriska museet, 
inom projektet Flyktens materialitet. Projektet har 
finansierats med medel från Riksantikvarieämbetets 
FoU-anslag och av Statens maritima och 
transporthistoriska museer (SMTM). 
Boken ges ut av Nordic Academic Press och har 
formgetts av Lönegård & Co. Den har tryckts 
med stöd från Sjöhistoriska museets vänförening, 
Sjöhistoriskas Vänner. 08-519 549 30

www.sjohistoriska.se


