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HJULMARKNAD I soLNAHALLeN DeN 27 NoVeMBeR 2021
För första gången sedan 2019 skall Hjulmarknaden med trafikhistoriska föreningar äga rum. Lördagen den 
27 november kl. 11.00–16.00 är ni välkomna till Solnahallen, Ankdammsgatan 46 i Solna. Det är fri entré. 
Besök gärna Stiftelsen Skärgårdsbåtens försäljningsbord med ordinarie försäljningssortiment. Vi har också 
ett stort utbud av antikvariska böcker, främst rörande sjöfart, spår- och järnväg samt Stockholmiana till 
försäljning under Hjulmarknaden.

KVÄLLsÖPPeT På fÖReNINgeNs exPeDITIoN
Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition på Nybrogatan har kvällsöppet vissa måndagar. Det finns möjlighet 
att handla ur Stiftelsens försäljningssortiment. Föreningen kan också erbjuda ett digert urval av antikva-
risk kvalitetslitteratur om sjöfart, andra transportmedel samt Stockholmiana, därtill mängder av båtbilder 
och vykort till försäljning. Då expeditionen är kvällsöppen kan du också närmare studera föreningens arkiv 
med bl.a. fotografier, tidningsurklipp, dokument och böcker. Tid och plats: extra öppethållande kvällstid, 
kl. 17.00-20.00, måndagarna 29 november och 20 december samt vintern-våren 2022 följande datum: 31 
januari, 28 februari, 28 mars samt 25 april. Adress: Nybrogatan 76 n.b. Dit kommer ni med 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.

KLUBBAfToN På sJÖHIsToRIsKA MUseeT
Torsdag 17 februari 2022 kl. 15.00. Det är nästan på dagen tvåårsjubileum av senaste gången Stiftelsen 
Skärgårdsbåten arrangerade en klubbafton. Sedan kom det som bekant en annan tillvaro emellan, med 
restriktioner och begränsningar som har omöjliggjort föreningsmöten. Äntligen är det så dags igen! 
Vid klubbaftonen, som äger rum i eftermiddagsskymningen, står preliminärt ett skärgårdsföredrag på 
programmet: Med Gustafsbergsbåtar och andra ångbåtar till Ingarö! I anknytning till boken Lerkan Siöng 
alla dagar & förliden gårdag hittade jag blåsippor i knopp, Ingarödagboken 1860-1914 berättar Barbro 
Maassen och visar bilder om ångbåtar och livet på Ingarö, utifrån Axel Wennbergs dagbok. Sjöhistoriska 
Museet har fri entré. Klubbaftonen börjar som sagt kl. 15.00 men passa gärna på att komma i god tid, bese 
museet och dess utställningar samt besök café och restaurang som har öppet och ordinarie sortiment erbjuds. 

Till Sjöhistoriska museet går busslinje 69 från bl.a. Centralen, Sergels torg, Nybroplan och Djurgårdsbron. 

Mer information om följande möten under vintern-våren kommer i nästa nummer av tidningen 
Skärgårdsbåten i februari 2022. 
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INgeN ADVeNTsUTfÄRD MeD DJURgåRDeN 3
Det var tal om en utfärd med ångfärja i adventstid, vilket har annonserats av Stiftelsen Skärgårdsbåten 
under hösten 2021 men någon sådan blir det ej. Vi får se fram emot våren 2022 istället då Djurgården 3 
åter skall vara under ånga! 

Under 2022 kan vi också se fram emot bl.a. följande arrangemang:

11-20 mars: Båtmässan Allt För Sjön i Stockholmsmässan, Älvsjö. 8 juni: Skärgårdsbåtens Dag, det 
traditionella sätter att fira sommarens början med båtparad till Vaxholm återkommer efter en tvåårig 
paus under pandemin. 27 augusti: Stockholm Steam 2022, ångbåtsmöte. 

Förresten, du har väl meddelat Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition din mailadress, eller om du har bytt 
till en ny mailadress? Passa annars gärna på att göra det till info@skargardsbaten.se så missar du ingen 
information från Stiftelsen Skärgårdsbåten. 

mailto:info%40skargardsbaten.se?subject=


Nyhet! stockholms TRAfIKALMANACKA 2022
Intressanta minnesbilder och information framkommer i de läsvärda texterna till 2022-års Stockholms trafik-
almanacka. Den innehåller 15 färgbilder av stadsmiljöer från förr med trådbussar som på omslaget fotograferat 
vid Brunkebergstorg samt med spårvagnar, bussar och tåg. Stadsmiljöerna är fotograferade under den gyllene
epoken vid mitten av 1900-talet. Motiven är från Stockholm med tidstypiska bilder och miljöer. Bilderna visar 
bl.a. Norrmalmstorg, Klarabergsgatan några få år innan Åhléns varuhus uppfördes på platsen, Slussplan, 
Frihamnen, Fridhemsplan, Roslagsbanan vid Djursholms Ösby, Katarinavägen, Valhallavägen vid Patentverket, 
Rosenlund i vinterskrud, samt bonusbilder från Saltsjöbanan från 1968 samt Lidingöbanan på Lidingöbron, den 
gamla som inom några år på 2020-talet ersätts av en nybyggd förbindelse mellan Ropsten och Lidingö. Den 
gamla bron är snart historia, precis som många av miljöerna i de andra bilderna i kalendern redan är. 
• Pris för Stockholms trafikkalender 2022 är 80 kr. st., pris sänd per post 130 kr.

Nyhet! ångbåtskalendern stockholmsbåtar 2022 
Njut av magnifika fartygsbilder under hela nästa år! 

En härlig samling av sevärda bilder från förr, från skärgård, Mälaren och Stockholms hamn. Den säljs på 
Stiftelsens expedition, Nybrogatan 76, och vid föreningsevenemang. Vid beställning per post tillkommer porto 
och emballage. Totalt 15 utvalda äldre bilder, de flesta i färg. Omslagsbilden föreställer ångfartyget som år 1962 
bar namnet Express, annars mest bekant som Norrtelje. Bland motiven märks: debarkering från Östanå I vid 
isrännan utanför Utö i mars 1954, Strömkajen i färg 1934, Storskär vid Långvik på Möja 1968 och Örebro III i is 
på Hjälmare kanal vid årets sista resa 1933. Därtill kan nämnas Strängnäs Express som speglar sig i vattnet vid 
ångbåtsbron i Strängnäs ca. 1910 och Dalaröström vid hotellbryggan Dalarö. Låt dessa motiv förgylla en vägg 
under kommande år, hemma hos dig och varför inte också hos en bekant – passa på att köpa kalendern och ge 
bort i present! Intressanta och informativa texter till varje bild gör kalendern inte bara sevärd utan även läsvärd.  

• Pris för 1 kalender Stockholmsbåtar  är på expeditionen/föreningsmöten 80 kr, pris sänd per post 130 kr. 
• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar  är 200 kr. pris sänd per post 280 kr.
• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar  är 300 kr. pris sänd per post 380 kr.

Åter i sortimeNtet! Två böcker från stockholmIA fÖRLAg
Ljus kraft värme, med underrubriken 100 år med el i Stockholm, behandlar energiförsörjningen i huvudstaden, 
från gasljusets tid, via ångkraft och gas till mer moderna former av produktion och distribution, i ett föränder-
ligt samhälle. Den är rikt illustrerad, i fyrfärg och ger en inblick i levnadsvillkoren i Stockholm fordom. Boken 
är inbunden, utgiven 1992 och på 208 sidor, format 21,5 cm x 24,5 cm. 

Båten mot sjön, med underrubriken Om båtklubbar i Stockholm är såväl en historik som en hyllning till frilufts-
livet och båtlivet med utgångspunkt från stadens båtklubbar. Nöjet, om än i bland slitsamt och tidskrävande, 
att vårda en egen fritidsbåt liksom olika typer av båtar samt deras konstruktörer uppmärksammas också. Boken 
är inbunden, utgiven 2006 och på 216 sidor, format 21,5 cm x 24,5 cm och svartvita illustrationer.
• Pris för respektive bok är 50 kr., pris sänd per post 130 kr.

  
Nybrogatan 76, 114 41  Stockholm

Telefon 08-662 89 02
E-post: info@skargardsbaten.se           Internet: www.skargardsbaten.se

Expeditionens öppettider måndag-onsdag 11.00-17.00. 
Under perioden 22 december 2021-9 januari 2022 begränsat öppethållande helgfria dagar. 
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