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Nyhet! STOCKHOLMSBÅTAR - VÄGGKALENDER ÅR 2023
Från januari månads bild, en riktig paradbild av m/s Ramsö i isen på Södra Vaxholmsfjärden, till 
december månads motiv, en färgbild från slutet av 1920-talet över Skeppsbron, är kalendern Stock-
holmsbåtar fylld av en härlig samling av sevärda bilder från förr, från skärgård, Mälaren och Stock-
holms hamn. Den säljs på föreningens expedition, Nybrogatan 76, och vid föreningsevenemang. Vid 
beställning per post tillkommer porto och emballage. Kalendern består av 15 bilder från förr, de flesta 
i färg. Omslagsbilden föreställer ångfartyget Norrskär. Bland motiven märks: ångslupen Fritihof, 
ångfärjan Djurgården 4 med Stadsgården i bakgrunden, Gustafsberg II och III vid Slottsbacken, Stor-
skär vid Glyxnäs brygga på en 1940-talsbild, Sjöbuss 5 i Djurgårdsbrunnskanalen, ångfärjan Trean vid 
Munkbron med ett flertal Mälarångare i bakgrunden, s/s Bore III på Stockholms ström, ångfartyget 
Tessin på väg att anlöpa en ångbåtsbrygga bland Mälarens vassruggar samt anrika sovjetiska kryss-
ningsfartyget Baltika på Stockholmsbesök. Läsvärda och informativa texter till varje bild i kalendern. 
                 Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar  
               Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 
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Priserna i vänster kolumn i försäljningslistan gäller vid försäljning på föreningens expedition, Nybrogatan 76, 
vid klubbaftnar och andra föreningsaktiviteter (mer information se sista sidan), priset i höger (gul) kolumn är 
om varorna önskas sända per post inom Sverige. Priser sända per post gäller hösten 2022. Höjs portopriset 
under 2023 justeras kostnaden för varor sända per post, kontakta föreningens expedition för närmare 
information.  

För försändelser till utlandet ta kontakt med föreningens expedition för information om portokostnad. Varor i 
listan markerade som nyheter har tillkommit sedan föregående års försäljningslista. För närmare information 
om hur du handlar varor från Stiftelsen Skärgårdsbåten, se sista sidan av denna försäljningslista. 

Prissänkt! Boken ÅNGFARTYGET 200 ÅR 
Ångbåtarna, från de första experimenten i Sverige på Riddarfjärden under 1810-talet och fram till kortegen 
vid 200-årsjubileet i augusti 2018 presenteras i boken. Därtill uppmärksammas utländska fartyg i denna 
exposé om ångbåtarnas historia och utveckling. Inbunden, 27,5 x 21,5 cm, 208 sidor, illustrerad i färg och 
svartvitt. 

Stiftelsen Skärgårdsbåtens
försäljningslista 2023

135:–

Stockholmsbåtar
Stiftelsen Skärgårdsbåtens ångbåtskalender 2023

Nyhet! Boken ÅNGFARTYG OCH FÄRJOR I KALMARSUND
I Boken Ångfartyg och färjor i Kalmarsund berättar Arne Hällqvist om trafiken, en gång i världen 
mycket livlig, mellan Småland och Öland. Här beskrivs trafikens utveckling, rederierna och fartygen 
som upprätthöll förbindelserna, främst på sträckan Kalmar-Färjestaden men även de övriga traderna 
uppmärksammas. Såväl ångbåtarnas tid under hundra år fram till 1950-talet som färjorna, för passage-
rare och fordon, behandlas i boken. Boken är inbunden och är på 56 sidor, fyrfärg, rikt illustrerad, med 
fokus på den intensiva färjetrafiken vid 1900-talets mitt, innan Ölandsbron öppnades för 50 år sedan. 
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STRÄNGNÄS – ÅNGBÅTSSTADEN

Nyhet! LERKAN SIÖNG ALLA DAGAR... INGARÖDAGBOKEN 1860-1914

Ångbåtstrafiken till Strängnäs under 10 år behandlas, »Strängnäs – Ångbåtsstaden» behandlar hela ång-
båtsperioden från hjulångaren Yngve Frey år 1821 till att Stallarholmen togs ur trafik 1952. I slutet av boken 
berättas också om hur Strängnäs Express blev Waxholmsbolagets Storskär. Skriften är på 20 sidor, häftad, 
stående 5-format och rikt illusterad. Skriften är på 20 sidor, häftad, stående 5-format och rikt illusterad.

35:–20:–

ÅNGBÅTARNA PÅ STRÖMSHOLMS KANAL
Skrift av Erik Holmberg och Gunnar Hedman om ångbåtstrafiken på Strömsholms kanal, innehåller även 
en skeppskatalog. Stående A4-format, illustrerad, 24 sidor, häftad. 

Prissänkt! BEMANNADE FÄRJOR I JÄMTLANDS LÄN 1550-2003 
Boken går igenom alla de många färjeleder som har förbundit platser, över sjöar och sund, i Jämtland 
förr och nu. Trafiken presenteras led för led samt i slutet av boken riktas särskild uppmärksamhet på 
några av färjorna. Boken är skriven av Stefan Jönsson. Format 14,8x21 cm. limbunden 112 sidor, rikt 
illustrerad med färg- och svartvita bilder.  
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320:–240:–

20:–I samband med s/s Mariefreds rederi, Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB:s 100-års jubileum år 2005  
utgavs detta häfte, en kortfattad och rikt illustrerad historik över rederiets historia. Skriften är skriven av 
Lennart Rydberg. Format stående 5, 20 sidor, häftad. 

MED ÅNGBÅT TILL GRIPSHOLM  MARIEFRED

En historik om Vårby ångbåtsbrygga och Vårbysjöfarten genom tiderna. Kapitlet Ångbåtslinjen till Vårby 
och Fittja är författad av Lennart Rydberg. Skriften har 46 sidor, 2 kapitel, häftad i 5-format och illustrerad.

20:–
VÅRBY BRYGGA
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50:–20:–I samband med ångfartyget Norrskärs 100-årsjubileum år 2010 kom denna skrift om fartyget och 
trafiken till Sandhamn förr och nu. Skriften är på 6 sidor, rikt illustrerad med gamla och nya bilder.
Historiken om s/s Norrskär och dess ursprungstrad är häftad, i fyrfärg, rikt illustrerad och med 
Stiftelsen Skärgårsbåtens ordförande Lennart Rydberg som huvudförfattare. 

ÅNGFARTYGET NORRSKÄR 100 ÅR – BÅTTRAFIKEN TILL SANDHAMN GENOM TIDERNA

50:–

325:–245:–

50:–

230:–150:–
MED ÅNGBÅT FRÅN LAND TILL STAD

med underrubriken Ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950 presenterar Lennart Rydberg 
historien kring och utvecklingen av den på sin tid omfattande ångbåtstrafiken till landsbygd och öar i Stock-
holmsregionens närhet. Inbunden, 204 sidor, illustrerad.

BILDER AV TYNNINGÖ – Tynningöhistoria med foton under 140 år 
Tynningös långa och händelserika historia nedtecknad i en bok. Den omfattande båttrafiken förr 
och nu, främst med Waxholmsbolaget och Torbolaget, presenteras. Tynningös historia uppmärk-
sammas, öns busstrafik likaså spännande skildringar av händelser och personer knutna till ön. Boken 
är skriven av Hans Langenstedt, Gustav Dahlander och Leif B. Magnusson. Rikt illustrerad med ca. 
50 foton i färg och svartvitt samt 15 kartor, limbunden, 15x21 cm., 480 sidor.

I boken Lerkan Siöng alla dagar & förliden gårdag hittade jag blåsippor i knopp, Ingarödagboken 1860-1914 
berättar Barbro Maassen om livet i skärgården, på Ingarö förr i världen, utifrån Axel Wennbergs dag-
bok. En betydelsefull del av skärgårdslivet var ångbåtstrafiken, som uppmärksammas i text och bild i 
boken. Boken är inbunden och är på 250 sidor, fyrfärg, rikt illustrerad. 

MÄLARÅNGARE
Ångbåtstrafiken Stockholm-Enhörna-Mariefred under 170 år 

Boken är skriven av Lennart Rydberg och behandlar traden Stockholm-Enhörna-Mariefred under 170 år, 
om utvecklingen, fartygen, trafiken, människorna och rederierna kring den trad som s/s Mariefred har 
trafikerat sedan 190. Boken är på 6 sidor, inbunden, rikt illustrerad med över 200 bilder.

230:–150:–

Boken BOGHAMMAR MARIN – EN VARVSEPOK ÖVER 100 ÅR. 
Det anrika varvet i Stockholms närhet har fått sin historia nedtecknad. Varvet på Lidingö, Boghammar 
Marins spännande historia och fartyg de byggt, såväl välkända skärgårds- och mälarbåtar i lättmetall, 
andra passagerarbåtar, fritidsbåtar och andra fartyg, presenteras i ord och bild i boken. 
Inbunden, 22 x 28 cm, 290 sidor, illustrerad i färg och svartvitt.

190:– 270:–

WAXHOLMSBOLAGETS SOMMARTURLISTOR 1935 och 1950 
Faksimiltryck av Waxholmsbolagets sommarturlistor som speglar trafiken i Stockholms skärgård för 
längesedan, här återfinns bl.a. otaliga ångfartyg och trader mellan Öregrund och Utö som sedan decennier 
är ett minne blott. Pris inkl. porto gäller för ett exemplar. Pris för två turlistor sänd per post 45 kr. 

10:– 25:–
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En tunn vindjacka, en mörkblå allvädersjacka med ett vitt emblem med Stiftelsen Skärgårdsbåtens namn 
samt illustration av fartygen Mariefred, Djurgården 3 och Tärnan. Ett stort urval storlekar finns att välja 
mellan. Kontakta föreningens expedition för mer information om storlekar. 

250:–
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JACKA MED MARIEFRED, DJURGÅRDEN 3 OCH TÄRNAN

EURÉNS ÅNGBÅTSKARTA STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 
Visar inte bara ångbåtsbryggor och hur ångbåtslinjerna gick i slutet av 1800-talet, utan även annan rolig 
information. Kartan levereras i rulle. Kontakta föreningens expedition om ni önskar kartan sänd per post. 
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BORDSUNDERLÄGG MED ÅNGBÅTSMOTIV
Det finns bordsunderlägg med följande illustrationer i sortimentet: Blidösund, Drottningholm, Saltsjön, 
Djurgården 3 samt Tärnan. Enstaka exemplar av andra fartyg finns i sortimentet på föreningens expedition. 
Illustrationerna har skapats av Sune Envall. Pris per bordstablett 80 kr., 2 st. valfritt motiv 150 kr., 4 st. till 
priset 00 kr., åtta st. 600 kr. Kontakta föreningens expedition om ni önskar underlägg sänd per post. 

TRÖJOR OCH T-SHIRTS 
kläder med Stiftelsen Skärgårdsbåtens emblem

Föreningen har en ny kollektion kläder till försäljning, T-shirts och tröjor. De finns för alla         Tröjor:
smaker, i olika färger och olika storlekar. Kläderna finns till försäljning på föreningens         T-shirts:
expedition samt vid föreningsevenemang. Närmare information finns på föreningens hemsida.

MEDLEMSMÄRKEN FÖR STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTEN 
Medlemsmärket är ovalt, med guldfärgad ångbåt på blå emalj som finns som Pins (Brosch) 

En vit keps, i robust kvalitet, med illustration av Tärnan, Djurgården 3 och Mariefred i blått tryck. 
Något för en solig och varm vår och sommar eller närhelst andan faller på.  

KEPS med Stiftelsen Skärgårdsbåtens fartyg
120:– 150:–

ÄLDRE EXEMPLAR AV TIDSKRIFTEN SKÄRGÅRDSBÅTEN 
Stiftelsen Skärgårdsbåten började att ge ut tidningen Skärgårdsbåten 1970. Spridda nummer av äldre 
årgångar, företrädesvis från mitten av 1970-talet och fram till de senaste årgångarna finns ännu i lager. 
Pris per tidning hämtad på expeditionen 20 kr. Porto för tidningar sända per post: 1 ex 48 kr. porto för 
2- tidningar 72 kr och för fler nummer sända per post kontakta expeditionen. 

BILDER och VYKORT  
Både i färg och svart/vitt finns på föreningens expedition på Nybrogatan 76. Du är välkommen att själv 
botanisera i vårt omfattande urval vykort och bilder. Pris per styck  kronor, tio vykort för 20 kronor. 

REDERIAKTIEFÖRSÄLJNING Pris per aktie 500 kronor.
Vid köp av aktie ingår ett års stödjande medlemsavgift i föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten.

•	 SÅA	–	Stockholms	Ångslups	AB
 SÅA bildades av Stiftelsen Skärgårdsbåten i samband med att ångfärjan Djurgården 3 togs i drift. 
•	 GMÅA	–	Gripsholms-Mariefreds	Ångfartygs	AB
 Rederiet äger och driver ångfartyget Mariefred alltsedan 1905 och är ett av Sveriges äldsta rederier. 
•	 Ångslupsaktiebolaget	Unionen
 Rederiet bildades av Stiftelsen Skärgårdsbåten 1990. Rederiet äger ångslupen Tärnan.  



& UTFÖRSÄLJNING RESTEXEMPLAR samt ANTIKVARISKA BÖCKER
På föreningens expedition, Nybrogatan 76 n.b. finns böcker som är på väg ut ur sortimentet, återstående 
exemplar erbjuder vi till reducerat pris. På expeditionen finns också antikvariska böcker, skrifter och foto-
grafier, företrädesvis sjöfart, järnvägslitteratur och stockholmiana till försäljning. En måndag per månad, 
september-april, håller expedition kvällsöppet kl. 17.00-20.00. Då hålls också föreningens arkiv tillgäng-
ligt för medlemmarna. Passa på att inhandla antikvariska böcker, fartygsfotografier och äldre årgångar av 
kalendern Stockholmsbåtar fyllda av härliga ångbåtsbilder! Se föreningens Klubb– och utfärdsprogram vilka 
tillfällen som expeditionen håller kvällsöppet.

KONSTVERK ELLER POLLETTER – pris 500 kronor.
Vid köp ingår ett års stödjande medlemsavgift i föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten.

•	 Teckning	av	Roslagskonstnären	Harald	Lindberg	(1901-1976), en tuschteckning av Östanå I.  
 Tryckt på fint papper 29,5 x 21 cm, själva bilden 18,5 x 5,5 cm. 

•	 Åtta	blandade	gamla	polletter	från	Stockholms	Ångslups	AB.	

•	 Litografi	av	konstnären	och	därtill	trubaduren	Ulf	Johan	Tempelman	(194-2020) med motiv 
 ångfartyget Mariefred mot en blå bakgrund, 22 x 15 cm. 

•		 Reproduktion	av	Mariefredskonstnären	Harry	Karlssons	(1926-2008) teckning av s/s Mariefred vid  
 hemmabryggan.

SÅ HÄR KÖPER DU VAROR UR FÖRENINGENS FÖRSÄLJNINGSLISTA
Priserna i vänster kolumn i denna försäljningslista gäller vid försäljning på Stiftelsens expedition samt vid 
föreningsaktiviteter. Vid arrangemang finns ett urval av föreningens sortiment till försäljning, vill du köpa 
något vid ett möte så går det bra att kontakta föreningens expedition i god tid före försäljningstillfället så 
tar vi med den önskade varan. 

Priset i höger kolumn är om varorna önskas sända per post inom Sverige samt vid beställning med 
de portopriser som gäller hösten 2022. Vid eventuell höjning av porto under 2023, kontakta Stiftelsen 
Skärgårdsbåtens expedition eller se föreningens hemsida för aktuella priser. 

Besök vår expedition på Nybrogatan 76 nb, välj ur vårt sortiment och betala kontant, Swish eller med konto-
kort. Du kan också beställa genom att sätta in likvid på föreningens Plus- eller Bankgiro och får då varorna 
hemsända. 

Skall du beställa böcker per post, kontakta först expeditionen och kontrollera att de finns tillgängliga. 
Angivna priser för postförsändelser gäller inom Sverige, för försändelser utomlands vänligen ta 
kontakt med expeditionen för närmare information om portokostnad.

Flertalet artiklar i försäljningslistan redovisas med uppgifter gällande november 2022 och med 
reservation för slutförsäljning under 2023. 

OBS! Glöm inte att tydligt ange namn, adress och vilka varor beställningen gäller
— inte minst viktigt vid betalning över internet eller Swish.

S

Stiftelsen Skärgårdsbåten
Expedition: Nybrogatan 6 nb, 114 41 Stockholm. Telefon 08 /66 89 0

e-post: info@skargardsbaten.se  hemsida: www.skargardsbaten.se
Öppettider: måndag-onsdag 11.00-1.00. Sommartid begränsat öppethållande
 Plusgiro 55 50 01 -  • Bankgiro 5111-046 • Swishnummer 13-159 04 6 LB 22 10 28


