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KULTURRESA DEN 14 SEPTEMBER MED ÅNGFARTYGET MARIEFRED

· TILL PIRATER OCH GÖMDA SKATTER! ·

Lördagen den 14 september avslutas ångfartyget Mariefreds trafiksäsong, såsom traditionen bjuder, med
en kulturresa. Denna gång ställs färden till Stockholms innerskärgård. Först väntar besök vid Vaxholms
kastell, främst för att bese årets två utställningar vid fästningsmuseet, om sjöminor samt om piratradiostationen Radio Nord som i 1960-talets gryning framgångsrikt konkurrerade med Sveriges Radio om
lyssnarnas intresse. Härefter bär färden i spännande farleder i skärgården till Rindös östra del med besök
vid Sjöhistoriska museets samling av mindre fartyg, främst gamla fritidsbåtar som numera förvaras här och
dessa skatter visas sällan för allmänheten. Mariefreds kulturresa är ett undantag! Vidare torde den gamla
befästningen besökas för en visning. Härefter väntar en runttur i sensommarskärgården innan återkomst
till Stockholm.
Avgång från Stockholm, Klara Mälarstrand (ordinarie kajplats) kl. 10.00. Resan avslutas i Stockholm, vid
Gamla Stan, Skeppsbron ca. kl. 20.00. Biljetter säljs ombord under färden. Biljettpris 380 kronor, inkl.
entréer och guidning. Det finns matsal och cafeteria ombord Mariefred. Plats i matsalen bokas genom
fartygets rederikontor 08-669 88 50, e-post: gmaa@tele2.se.

HÖSTENS KLUBBAFTNAR
• torsdag 12 september kl. 18.30 Båttrafik till Tynningö
I anknytning till den nya boken Bilder av Tynningö berättar Hans Langenstedt vid Stiftelsen Skärgårdsbåtens klubbafton om Torbåtar, ångbåtsbryggor och om hur trafiken till Tynningö uppstod och utvecklades.
Klubbaftonen hålls i Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8. Till möteslokalen kommer man med busslinje 4,
hållplats Lignagatan/Varvsgatan, med busslinje 54, 66, 77 till hållplats Hornstull eller med tunnelbana
till station Hornstull. Entré 50 kronor och i denna summa ingår kaffe/te och kaka vid mötet.
• torsdag den 17 oktober kl. 18.30 Inte bara ångfartyg
Vid oktoberklubbaftonen berättar Henrik Birath om trafikledning för Waxholmsbolaget under 30 år. Klubbaftonen hålls i Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8. Entré 50 kronor inkl. kaffe/te och kaka.
• torsdag 14 november kl. 18.30 Filmafton på Sjöhistoriska museet
Vid aftonen visas en fortsättning från vårens filmafton, av Gunnar Lefrells smalfilmer, med särskilt fokus
på 1970-talet. Nästa inslag handlar om ångfartyget Saxarens triumffärd efter bärgningen 1964. Härefter
följer filmen I Sagas värld, från 1948 om Svenska Lloyds då nybyggda motorfartyg Saga. Sedan visas Bland
kobbar och skär – strövtåg med kamera i Stockholms skärgård, från 1937, och slutligen Under Stockholms
broar, från 1947. Museet har fri entré. Till Sjöhistoriska museet går busslinje  från bl.a. T-Centralen eller
Nybroplan. Sjöhistoriska museets café och restaurang har öppet och ordinarie sortiment erbjuds.

KVÄLLSÖPPET PÅ FÖRENINGENS EXPEDITION
Expeditionen har förlängt öppethållande kvällstid några måndagar under hösten. Det finns möjlighet att
handla ur föreningens försäljningssortiment liksom att köpa antikvarisk Stockholmiana, sjöfarts-, järnvägsoch skärgårdslitteratur samt fördjupa sig i Stiftelsens arkiv bl.a. fotografier, dokument och föreningens
alla arkivböcker. Tid och plats under hösten 2019: måndagarna 30 september, 28 oktober, 25 november
samt 16 december. Öppethållande dessa kvällar kl. .-.. Adress Nybrogatan 76 n.b. Tunnelbana
till station Stadion, uppgång Valhallavägen, eller med busslinjerna 4 och 72. I närheten, på Valhallavägen
eller Karlavägen, går också busslinjerna 1, 54 och 67

BUSSUTFÄRD I ROSLAGEN LÖRDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2019
Stiftelsen Skärgårdsbåten, Båtklubben S:t Erik samt Svenska omnibussföreningen ordnar en kulturutfärd
i Roslagen med veteranbuss till Roslagens sjöfartsmuseum i Älmsta, Skebobruks museum samt Arlanda
flygsamlingars vänner. Veteranbussen är bekvämt inredd för en sådan här resa, bussen saknar toalett, men
ingen av delresorna är längre en 90 minuter. Avgång kl. 08.15 från Båtklubben S:t Eriks varv, som nås via
Rörstrandsgatans förlängning via den gångbro som leder över Klarastrandsleden. Kl. 08.30 avgång från
Kungsbron 21 som lätt nås både från Centralen och Cityterminalen.
Första besök är Roslagens sjöfartsmuseum, som är ett av Sveriges största sjöfartsmuseer. Här väntar guidad
rundvandring och därtill kaffe och bulle. Delar av museet saknar värme varför rejäla kläder rekommenderas.
I Älmsta serveras lunch. Resan fortsätter till Skebobruk för guidad visning vid dess bruk, som en gång var
en av Roslagens största arbetsgivare, men gick i konkurs 1924. Sedan ställs kosan söderut, via Rimbo till
Arlanda där Arlanda flygsamlingar visas. Samlingen belyser den civila flygtrafiken i Sverige. Återkomst till
Stockholm är vi senast klockan 19.00.
Pris för resan är 485 kronor och då ingår resa, alla museibesök, guidning, förmiddagskaffe med dopp samt
lunch, sallad, måltidsdryck och kaffe. Det enda som inte ingår är om du vill ha något starkare till lunchen.
Anmälan endast på detta sätt: Ring Åsa Nordström på 070-415 82 88 samt sätt därefter in 485 kr/person
på Stiftelsen Skärgårdsbåtens plusgiro 55 50 01-7, eller bankgiro 5111-0476. Ange ”Roslagen” på er
inbetalning. Sista dag för bokning är 31 oktober.

e
PROGRAM FÖR STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS ARRANGEMANG
För föreningsevenemang under vintern kommer mer information i utskick i november 2019.
Uppgifter redovisas med reservation för eventuella ändringar.
29 augusti-1 september Medlemsresa till Östergötland och Småland med buss och båt. Resan är fullbokad.
torsdag 12 september		 Höstens första Klubbafton. Båttrafiken till Tynningö uppmärksammas vid mötet, som
					 hålls i Tellus fritidscenter, Lignagatan 8.
lördag 14 september		 Höstens kulturresa med ångf. Mariefred till Vaxholms kastell och Rindö.
måndag 30 september Kvällsöppet på expeditionen, Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
torsdag 17 oktober		 Klubbafton kl. 8.30 Tellus Fritidscenter, om trafikledning.
måndag 28 oktober 		 Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
torsdag 14 november		 Klubbafton kl. ., filmafton på Sjöhistoriska museet.
lördag 16 november 		 Bussutfärd i Roslagen till Älmsta, Skebobruk och Arlanda
måndag 25 november 		 Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
lördag 30 november		 Hjulmarknad med teknikhistoriska föreningar i Solnahallen, öppet kl. 1.-16.
måndag 16 december 		 Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..

Stockholmsbåtar

Stiftelsen Skärgårdsbåtens ångbåtskalender 2020

NYHET ! Ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2020
Den nya årgången av ångbåtsalmanackan kommer från tryckeri i mitten av september och bjuder på en
härlig samling av sevärda bilder från förr, från skärgård, Mälaren och Stockholms hamn. I kalendern finns 15
bilder, varav 14 är i fyrfärg och bland motiven ses Norrskär i Lindalssundet (se ovan) Express II i isränna vid
Husarö, Saxaren vid Bergs brygga på Möja, en ögonblicksbild av vardagslivet med godslastning vid Stavsnäs
ombord m/s Hebe, och en bild av Gillöga och Sandö vid Strömkajen, ångfartyget Express i Sandhamn, Mariefred i kvällssol på väg till Stockholm, Storskär med folkliv vid landgången i Vaxholm. Skeppsbron med
livlig sjöfart är motivet i två bilder, från slutet av 1920-talet och från mitten av 1960-talet, ångfartyget
Strömma kanal och ångslupen Delfin vid Räntmästartrappan på kalenderns enda svartvit bild, och långt
senare, under 1960-talet ångar Djurgården 4 in vid den kajplatsen, och sist och slutligen Sveabolagets passagerarångare Heimdall på väg att anlöpa Skeppsbron.
Informativa och läsvärda texter medföljer varje bild i kalendern och dessa är författade av Lennart Rydberg,
Nils-Henrik Krokstedt, Gunnar Lefrell, Gunnar Friberg och Hans Langenstedt.
• Pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 20 är på expeditionen/föreningsmöten 80 kr, pris sänd per post 125 kr.
• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 20 är 200 kr. pris sänd per post 275 kr.
• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 20 är 300 kr. pris sänd per post 375 kr.

NY BOK: BILDER AV TYNNINGÖ
Tynningöhistoria med foton under 140 år
Nu får äntligen den stora ön i Stockholms innersta skärgård sin långa och händelserika
historia nedtecknad och publicerad i en bok. På 480 sidor, en riktig tegelsten, presenteras
Tynningö i ord och bild. Den omfattande båttrafiken förr och nu, främst med Waxholmsbolaget och Torbolaget, presenteras på 50 sidor, med visst inslag om öns busstrafik i
denna del av boken. Information om båttrafiken förekommer även i andra delar av boken
som bl.a. skildrar Tynningös historia, område för område, den stora förvandlingen av ön
under 200 år – från sätesgård till nutida villabebyggelse. I boken finns också spännande
och gripande skildringar av händelser och personer knutna till ön. Boken är skriven av tre
Tynningöförfattare Hans Langenstedt, Gustav Dahlander och Leif B. Magnusson.
Vid klubbaftonen den 12 september kommer Hans Langenstedt att hålla ett föredrag om båttrafiken till Tynningö i anslutning till den nyutgivna boken. Bilder av Tyningö är i svartvitt och fyrfärg, rikt illustrerad med ca 350 foton i färg och svartvitt och inte mindre än
15 Tynningökartor – inklusive en lös kartbilaga, limbunden, 15 x 21 cm. 480 sidor.
Pris avhämtad på expeditionen/föreningsevenemang 245 kr, pris sänd per post 324 kr.

NY BOK: SKÄRGÅRDSREDARNAS

ILLUSTRERADE SKEPPSLISTA 2019
Årets utgåva av illustrerade skeppslistan år 9 presenterar svenska passagerarfartyg,
skärgårdsfartyg, vars rederier eller operatörer är anslutna till organisationen Skärgårdsredarna. I Skeppslistan, som har getts ut årligen sedan början av 1990-talet och 2019 är
den 28:e årgången, är ca. 10 rederier och 30 fartyg representerade. Boken är i fyrfärg,
limbunden, 00 sidor. Fartygen presenteras med bild, mått, kapacitet samt i förekommande fall historik, tidigare namn och ägare. Pris avhämtad på expeditionen/föreningsevenemang  kr, pris sänd per post 2 kr.

FRIBILJETTER FÖR TIPS!
VÄRVNINGSTÄVLINGEN
Tävlingen om att värva nya medlemmar till vår förening fortsätter. Nu har 32 medlemmar bidragit
med tips om 78 troliga intresserade. Av dem har nu 22 redan betalat medlemsavgiften. Den som
inkommer med tips på tänkbara intresserade får en fribiljett till Mariefreds ordinarie trafik för
varje inlämnat namn. Du kan använda biljetterna själv eller ge bort dem. De kommer att gälla
under de kommande tre åren.
Till de tilltänkta medlemmarna skickar expeditionen information, prov på tidning m.m. Alla som
inkommer med tips som leder till nya medlemmar får äran av att stötta kampen för ångbåtarna.
De som åstadkommit flest nya medlemmar under året får dessutom pris. Första pris fritt val av två
böcker, nya eller antikvariska, andra och tredje pris C-G Dahls nya bok Ångfartyget 200 år.
För närvarande leder Lars Mossberg, Järfälla, tävlingen med fyra värvade nya medlemmar. På delad
andra plats kommer Arne Karlsson, Hägersten, och Anders Lundgren, Stockholm med tre värvade
medlemmar var.
Det enda du behöver göra är att skicka in namn och adress på dem som kan vara intresserade per
e-post info@skargardsbaten.se eller brev till föreningens adress Nybrogatan 76, 114 41 Stockholm.
En ny medlem kan pröva att vara medlem ett år för endast 100 kr.
Du kan bidra till att ångbåtsvännerna blir fler – Det betyder mycket.
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