
Klubb- och utfärdsprogram hösten 2022

 

med mariefred till Vaxholms kastell och saxarfjärden
Söndagen den 4 september gör s/s Mariefred en höstutflyktsresa. Avresa från fartygets ordinarie

kajplats Klara Mälarstrand kl. 09.00 och åter vid kaj kl. 18.00. Resan går genom Hammarby-

leden och ut till Vaxholm, samt Vaxholms kastell. Under eftermiddagen fortsätter resan runt 

Saxarfjärden för att bese de öar som under 1920-60-talet bebyggdes med sommarstugor. 

Pris för resan är 550 kronor. Biljetten köper du ombord under resan. Under dagen blir det flera 

sittningar i matsalen. Sjöfrukost serveras kl. 09.00 samt 10.30. Därefter lunchsittningar kl. 13.00 

samt 15.00. Plats vid sittning i matsal bokar du på e-post: mariefred@telia.com. 

Utfärd med djUrGÅrden 3 till tynninGö
Ångfärjan Djurgården 3 gör en höstutfärd söndagen den 25 september. Resan inleds vid 

Skeppsbron, Räntmästrappan, kl. 10.30 och går till Höganäs brygga på Tynningö där ciceron

Hans Langenstedt kommer att ta deltagarna vid utfärden på en guidad rundvandring. Därefter 

väntar återresa med Djurgården 3 till Stockholm, Skeppsbron med ankomst ca. kl. 15.30-16.00. 

Biljettpris 200 kr., och det betalas ombord, kontant eller med swish. Föranmälan om deltagande 

vid resan görs till Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, till telefon 08-662 89 02 (öppet mån-

dag-onsdag kl. 11.00-17.00) eller mail info@skargardsbaten.se senast den 19 september. Servering 

ombord, kaffe, smörgås, kakor m.m. 



 

klUBBafton den 27 oktoBer
Torsdag 27 oktober kl. 18.00 är det dags för höstens klubbafton då Philip Ronne, mångårig 

kapten och välkänd i ångbåtssammanhang, skall berätta minnen under rubriken 50 år med ång-
båtar. Klubbaftonen hålls i Tellus Fritidscenter, adress Lignagatan 8. Till denna lokal på västra 

Södermalm kommer man med busslinje 4 och 74, hållplats Varvsgatan, med busslinje 54, 66, 

77 till hållplats Hornstull eller med tunnelbana till station Hornstull. Entré 50 kronor och i 

denna summa ingår kaffe och kaka vid mötet.

med BUss till BerGslaGen

Höstens Kulturresa, lördagen den 12 november 2022 med buss till Surahammar i 
Bergslagen. Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Båtklubben S:t Erik samt Svenska 
omnibussföreningen

Lördagen den 12 november görs en utfärd med veteranbuss till Surahammar i Bergslagen.

Avresa från Stockholm, Kungsbron 21 kl. 08.30, åter i Stockholm senast kl. 19.00. Bussen utgår 

dessförinnan från Båtklubben S:t Eriks varv på Klarastrandsleden 103, som nås via gångbron i 

Rörstrandsgatans förlängning kl. 08.00.

Resan går med veteranbuss SJ 2845 från 1987, bussen härstammar från Gotland. Den är bekväm 

att resa med men saknar toalett. Färden går till Surahammar med ankomst ca. kl 10.30. Besök 

vid MC-museet Gyllene Hjulet, där väntar kaffe och smörgås innan guidning. Gyllene Hjulet 

är ett av Sveriges största moped- och motorcykelmuseer. Lunch i Surahammar, därefter besök 

vid Surahammars bruksmuseum, där bruket i Surahammar är känt för sin tillverkning av bland 

annat järnvägshjul. Tillverkningen från tackjärn fram till dagens hjultillverkning presenteras. 

Avslutningsvis besöks Stenhuset, som är både konsthall samt butik för slöjd och hantverk, innan 

återresa till Stockholm, med ankomst senast kl. 19.00. 

Pris för resan är 595 kr inkl förmiddagskaffe med smörgås, lunch, museibesök samt guidning 

och bussresa fram och åter. Platsantalet är begränsat till maximalt 50 personer.

Anmälan sker till Åsa Nordström på telefon 070-415 82 88.

filmmatinÉ pÅ sjöhistoriska mUseet
Torsdag 17 november väntar en Filmmatiné – en eftermiddag med filmer på Sjöhistoriska 

museet. Sedan många år arrangerar Stiftelsen Skärgårdsbåten uppskattad Filmafton på museet 

men ändrade förutsättningar gör att filmvisningen i höst äger rum på eftermiddagen; vid 

matinétid, kl. 14.00-17.00. 

Intressanta filmer om sjöfart står, såsom alltid, på programmet. Filmmatinén inleds med Varvet; 

the birthplace of Titanic. En engelsk färgfilm om Harland and Wolffs varv i Belfast under 1950- 

och 60-talen. Filmen skildrar hantverkare från en gången tid och ett äldre sätt att bygga 

fartyg. Härefter följer filmer om renoveringar av ångisbrytaren Sankt Erik och ångaren Ejdern 

samt den omfattande ångpannerenoveringen av ångfärjan Färjan 4 i Göteborg. Därutöver visas 

en film om hamnmiljöer i Stockholm i äldre tid. 

    Museet har fri entré. Sjöhistoriska museet når man med busslinje 69 från Centralen, Sergels 

Torg (Hållplats på Mäster Samuelsgatan) eller Nybroplan. Sjöhistoriska museets café och restau-

rang har öppet och ordinarie sortiment erbjuds. 
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proGram för stiftelsen skärGÅrdsBÅtens arranGemanG
För föreningsevenemang under hösten kommer mer information i utskick i månadsskiftet 
oktober-november 2022. Uppgifter redovisas med reservation för eventuella ändringar. 

22-25 augusti       Stiftelsen Skärgårdsbåtens långresa till Västkusten, första resan. 

27-30 augusti       Stiftelsen Skärgårdsbåtens långresa till Västkusten, andra resan.

lördag 27 augusti      Stockholm Steam, ångbåtsevenemang vid Riddarholmen i Stockholm.

söndag 4 september      Höstens skärgårdsutfärd med ångf. Mariefred till Vaxholms kastell och  

         Saxarfjärden. 

söndag 25 september     Utfärd med Djurgården 3 till Tynningö

måndag 26 september   Kvällsöppet på expeditionen, Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.

lördag 15 oktober      Fyndlördag på Nybrogatan 76, öppet kl. 11.00-17.00.

måndag 24 oktober      Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.

torsdag 27 oktober      Klubbafton, lokal Tellus, Lignagatan, kl. 18.00

lördag 12 november      Bussutfärd till Bergslagen, till Surahammar. 

torsdag 17 november      Filmmatiné på Sjöhistoriska museet, kl. 14.00

måndag 28 november    Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00. 

lördag 26 november     preliminärt kommer Hjulmarknad med teknikhistoriska föreningar i  

         Solnahallen att hållas detta datum, tiden är kl. 11.00-16.00.

måndag 19 december    Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00. 

  

Nybrogatan 76, 114 41  Stockholm

Telefon 08-662 89 02

www.skargardsbaten.se • info@skargardsbaten.se

Öppettider: måndag-onsdag .00-.00

 Plusgiro 55 50 0 -  • Bankgiro 5-04 • Swishnummer 23-59 04 2

kVällsöppet pÅ föreninGens expedition

Stiftelsen Skärgårdsbåten kommer att ha förlängt öppethållande kvällstid på expeditionen 

några måndagar under hösten. Det finns möjlighet att handla ur föreningens försäljningssorti-

ment liksom att köpa antikvarisk Stockholmiana, sjöfarts-, järnvägs- och skärgårdslitteratur samt 

fördjupa sig i Stiftelsens arkiv bl.a. fotografier, tidningsurklipp, dokument arkivböcker. 

Tid och plats under hösten 2022: måndagarna 26 september, 24 oktober, 28 november samt 

19 december kl. 17.00-20.00. 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.

fyndlördaG pÅ föreninGens expedition

Lördagen den 15 oktober håller Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition på Nybrogatan 76 öppet! 

Mellan kl. 11.00 och 17.00 ges möjlighet att till verkligt lågpris inhandla sällsynta böcker 

inom sjöfart, skärgård och stockholmia av hög kvalité! Halva priset på redan låga priser! 

Välkomna till en antikvarisk högtidsstund! Kanske en tidig julklapp till dig själv eller någon 

annan teknikintresserad?
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Nyhet! Ångbåtskalendern stockholmsbåtar 2023 

En ny årgång av den uppskattade ångbåtsalmanackan levereras inom kort från tryckeri. 
Kalendern bjuder på en härlig samling av sevärda bilder från förr, från skärgård, Mälaren och 
Stockholms hamn. En njutning för alla som uppskattar ångbåtsbilder och en trevlig present i 
de flesta sammanhang.

Pris är oförändrat från tidigare årgångar, 80 kr och säljs på Stiftelsens expedition Nybrogatan 76 

(se kontaktuppgifter på sidan 3 i detta Klubb- och Utfärdsprogram) och vid föreningsevenemang. 

Vid beställning per post tillkommer porto och emballage. Plusgiro, Bankgiro och Swishnum-

mer se sidan 3. Totalt 15 utvalda äldre bilder, de flesta i färg. Årets omslagsbild visar Norrskär i 
Lindals-

sundet 1965 på ingående till Stockholm från Husarö, bilden ovan. Det är nästan 60 år sedan! 

Bland bilderna i övrigt märks i färg Storskär anlöper Glyxnäs på Blidö i slutet av 1940-talet 

samt omstigning mellan buss och ångslupen Oden vid Eknö 1952 / 53. Den äldsta färgbilden 

visar utsikten från berget ovanför Stadsgården över Skeppsbron med finlandsbåtar och flottan 

av ångbogserare. Bilden är från vintern 1926-27 med Djurgården  vid Räntmästartrappan strax 

innan Pontonbryggan kom på plats. Bland färgbilderna visas också bl.a. Bore III på Strömmen 

och ryska Baltika vid Stadsgården. Bland svartvita motiv kan nämnas ångslupen Frithiof i full 

fart på väg mot Fridhem, Tessin f. Sjöfröken anlöper Prästnibble på Färingsö och en flygbild av 

finlandsångarna Heimdal, Arcturus och Wellamo vid Skeppsbron 1948.

• Pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 2023 är på expeditionen/föreningsmöten 80 kr, 

    pris för en kalender sänd per post 135 kr. 

• Pris för 3 kalendrar Stockholmsbåtar 2023 är 200 kr. pris sänd per post 280 kr.

• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 2023 är 300 kr. pris sänd per post 390 kr.

Stockholmsbåtar
Stiftelsen Skärgårdsbåtens ångbåtskalender 2023

Avsändare: tiftelsen kärgårdsbåten, 

Nybrogatan 76, 114 41 tockholm 

 22 08 19
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