
Klubb- och utfärdsprogram vintern 2022-2023

 

HJULMARKNAD I SOLNAHALLEN DEN 26 NOVEMBER 2022
Den traditionella Hjulmarknaden med trafikhistoriska föreningar äger i år rum lördagen den 26 november kl. 11.00–
16.00,  då ni är välkomna till Solnahallen, Ankdammsgatan 46 i Solna. Det är fri entré. Besök gärna Stiftelsen Skär-
gårdsbåtens försäljningsbord med ordinarie försäljningssortiment och därutöver 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 liksom ett digert urval av antikvarisk kvalitetslitteratur om sjöfart, andra 
transportmedel samt Stockholmiana, därtill båtbilder och vykort till försäljning. Då expeditionen är kvällsöppen 
kan du också studera föreningens arkiv med bl.a. fotografier, tidningsurklipp, dokument och böcker. 
Tid och plats: extra öppethållande kvällstid, kl. 1.00-20.00, måndagarna 28 november och 19 december samt 
vintern-våren 2023 följande datum: 30 januari, 2 februari, 2 mars samt 24 april. Adress: Nybrogatan 6 n.b. och dit 
kommer ni med tunnelbana till station Stadion, uppgång Valhallavägen, eller med busslinjerna 4 och 2. I närheten, 
på Valhallavägen eller Karlavägen, går också busslinjerna 1, 54 och 6.
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ADVENTSFÖRHALNING MED ÅNGSLUPEN TÄRNAN
Ångslupen Tärnan gör en adventsutfärd, en förhalning, söndagen den 2 november. Resan inleds vid Skeppsbron, 
Räntmästartrappan vid kajpontonen märkt ”Båthållplats”, kl. 12.00 och går därefter genom Hammarbyleden, med 
slussning i Hammarbyslussen, in i Mälaren där väntar en liten rundtur innan resan avslutas vid Riddarholmen, i 
närheten av bl.a. Gamla Stans tunnelbanestation. Ankomst till Riddarholmen ca. kl. 14.30-15.00. Biljettpris 150 
kr., och det betalas ombord, kontant eller med Swish. Barn under 13 års ålder gratis i vuxens sällskap. Föranmälan 
om deltagande vid resan görs till Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, till telefon 08-662 89 02 (öppet mån-
dag-onsdag kl. 11.00-1.00) eller mail info@skargardsbaten.se senast onsdagen den 23 november. Under resan finns 
adventsservering ombord; kaffe, alkoholfri glögg, lussekatter och pepparkakor, pris 50 kr. 

I programbladet:
• Hjulmarknad den 26 november

• Resa med ångslupen Tärnan den 27 november

• Kvällsöppet på expeditionen

• Klubbafton i februari

• Årsmöte i mars

• Långresor sommaren 2023

• Kalendern Stockholmsbåtar

• Kalendern Stockholms trafikalmanacka
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STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS LÅNGRESOR SOMMAREN 2023

Färden ställs till Dalarna och Norge och det finns två möjligheter att delta, den första resan går 23-26 augusti och 
nästa möjlighet är 30 augusti-2 september. Resan är fyra dagar lång och genomförs med buss i huvudsak samt med en 
båtresa per dag. Här nedan ser du programmet, som är lika på bägge resorna. 

DAG 1 Avresa från Kungsbron 21 i Stockholm på morgonen, exakt tid meddelas senare. Resan sker med en bekväm 
dubbeldäckad turistbuss med alla faciliteter. Färden ställs E4 norrut och tar i Uppsala av längs ”Tidernas väg” väg 
272 mot Gysinge. En förmiddagsfika serveras och därefter besök vid Brandbilsmuseum med guidning varefter följer 
lunch. Färden fortsätter norrut till Falun, för eftermiddagskaffe och därefter till Leksand och m/s Gustaf Wasa för en 
färd på Siljan från Leksand upp till Mora. Båtresan är cirka 3,5 timmar lång och ombord serveras räkfrossa. Framme i 
Mora så väntar bussen för resa till Älvdalen där samtliga nätter under resan tillbringas. På hotellet finns full tillgång 
till relaxavdelning med bastu och bubbelpool. Hotellet är byggt på 1980-talet och är delvis renoverat.

DAG 2 Efter frukost på hotellet inleds dagen med besök vid Porfyr- och Hagströmsmuseet. Därefter står en resa 
med rälsbuss ifrån Orsa järnvägsförening på programmet. Tåget består av rälsbussar från 1950-talet i den gul-oranga 
färgsättningen. Älvdalsbanan är mycket naturskön och korsar bland annat Spjutmosjön på en järnvägsbank. Ankomst 
till Mora vid lunchtid, därefter följer en bussresa till Siljansfors för lunch och besök vid dess skogsmuseum. Härefter 
följer båtresa från Leksand med ångbåten Engelbrekt. Ombord serveras middag under resa ned för Österdalsälven. 
Parallellt kommer en tändkulebåt att gå så de som vill kan åka med den och sedan byta till eller från Engelbrekt på vägen. 

DAG 3 Denna morgon ställs färden via Särna och Idre in i Norge till Elgå vid Femundens östra strand för en resa 
med trafikbåten Femund II norrut längs Femunden vilket är Norges tredje största sjö. Båten har trafikerat sjön sedan 
1905 och är idag dieseldriven. Under resan serveras en enklare lunch samt eftermiddagskaffe på den 3,5 timmar 
långa resan norrut till Sorvika. Rutten är en reguljär tur som går efter tidtabell och anlöper ett antal bryggor på sin 
trad Flera av bryggorna ligger i väglöst land varför en hel del fiskare och fjällvandrare nyttjar båten. I Sorvika väntar 
bussresa runt sjön och tillbaka in i Sverige igen. Middag serveras någonstans på hemvägen innan resan fortsätter sista 
biten till Älvdalen.

DAG 4 En första etapp med buss till Falun för en resa med m/s Slussbruden för några timmars lunchresa på sjön 
Runn. Efteråt fortsätter hemresan med buss, med stopp vid vackra Silvköparen utanför Sala för en middagssmörgås. 
Därefter fortsätter resan direkt tillbaka till Stockholm, med ankomst ca. kl 20.00.

Priset för denna resa är inte exakt fastställt ännu beroende på att stor osäkerhet finns beträffande bränsle och råvaru-
priser men jag hoppas på att hamna på 7.950 kr för plats i dubbelrum. Önskar du enkelrum tillkommer 1.000 kro-
nor. Då ingår alla båtresor samt måltider för samtliga dagar. Det enda som inte ingår i priset är dryck till måltider.

Praktisk information: Alla eventuella allergier eller önskemål om specialkost måste meddelas när du anmäler dig. 
Vi kan inte hantera detta senare. Anmälningsavgift är 1.000 kr per person och totalpris för resan inkl anmälnings-
avgift hoppas vi kunna klara för 7.950 kronor. Enkelrumstillägg blir 1.000 kronor. Anmälningstiden går ut 31 janu-
ari 2023. Exakt pris för resan kommer att meddelas innan detta datum, och anmälningsavgiften betalas självklart till-
baka om du avbokar innan detta datum. Resan ska vara slutbetald senast 30 juni. Anmälan sker som vanligt endast 
per telefon 070-415 82 88 – Åsa Nordström. Du kan inte anmäla dig per mail eller med sms.
All betalning för resan sker till Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens plusgiro 55 50 01-7.

KLUBBAFTON I VINTER SAMT ÅRSMÖTE 2023
• Klubbafton torsdag 23 februari 2023 kl. 18.00 Stiftelsen Skärgårdsbåtens första klubbafton år 2023 kommer
Gunnar Friberg, tidningen Skärgårdsbåtens redaktör, att visa bilder under temat skärgårdsbåtar. Entrépris till klubb-
aftonen 50 kronor och i detta ingår kaffe/te och kaka under kvällens kaffestund. Mötet hålls i Gästabudssalen, 
Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39a och dit kommer man med tunnelbana, station Mariatorget, pendeltåg till 
Stockholms Södra eller med buss 55, 5, 66 till hållplats Krukmakagatan och i närheten, på Rosenlundsgatan, finns 
även busslinjerna 4 och 4.  

• Årsmöte torsdag den 23 mars 2023 kl. 19.30 Härmed kallas Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens medlemmar
till årsmöte den 23 mars 2023 ombord m/s Tranan vid Strandvägen, kajplats i höjd med Styrmansgatan. 
Förhandlingarna börjar kl. 19.30. Innan årsmötesförhandlingarna börjar, serveras en middag kl. 1.30. På menyn 
står Wallenbergare, pris 250 kr. exkl. dryck. Vegetariskt alterantiv: Ugnsbakad rödbeta med hummus, rostad 
mandel, rödbetsgroddar samt smulad getost. Måltiden betalas i förväg, till Stiftelsen Skärgårdsbåten, senast den 
13 mars, meddela vilken måltid som önskas, Wallenbergare eller Ugnsbakad rödbeta. Dryck betalas ombord i sam-
band med middagen. Kvällen avslutas med ett föredrag med bildvisning. Närmare information om årsmötet och 
förslag till dagordning kommer i nästa nummer av tidningen Skärgårdsbåten i februari 2023.



Nyhet! STOCKHOLMS TRAFIKALMANACKA - VÄGGKALENDER ÅR 2023
Stockholmsvyer från förr och därtill intressant information framkommer i de läsvärda texterna till 2023-års 
Stockholms trafikalmanacka. Den innehåller 15 färgbilder av stadsmiljöer från förr med spårvagnar, som på 
omslaget fotograferat i Sundbyberg samt med bussar och tunnelbana. Motiven är från Stockholm med tidstypis-
ka bilder och miljöer från en tid när trafiken körde till vänster. Bilderna visar bl.a. Hakberget, Eriksbergsplan, 
Hamngatan utanför Skomans och med Sagerska husen i bakgrunden, hörnet Narvavägen-Strandvägen, 
Odengatan, Rosenlund, full tillgänglighet i kollektivtrafiken i 1960-talsversion; en konduktör hjälper en dam 
med barnvagn ombord på en spårvagn vid Jarlaplan och med den klassiska bensinstationen i bakgrunden, den 
som revs hösten 2021. Därtill Djurgården i vinterskrud, samt Lidingöbanan med gamla Lidingöbron, den som 
ersätts år 2023. 

• Pris för Stockholms trafikkalender 2023 är 80 kr. st., pris sänd per post 135 kr.

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 Stockholmsbåtar fylld av en 
härlig samling av sevärda bilder från förr, från skärgård, Mälaren och Stockholms hamn. Den säljs på fören-
ingens expedition, Nybrogatan 6, 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, Storskär vid Glyxnäs brygga på en 1940-talsbild, Sjöbuss 5 i Djurgårds-
brunnskanalen, ångfärjan Trean vid Munkbron med ett flertal Mälarångare i bakgrunden, s/s Bore III på Stock-
holms ström, ångfartyget Tessin på väg att anlöpa en ångbåtsbrygga bland Mälarens vassruggar samt anrika 
sovjetiska kryssningsfartyget Baltika på Stockholmsbesök. Läsvärda och informativa texter till varje bild i 
kalendern.

• Pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 3 är på expeditionen/föreningsmöten 80 kr, pris sänd per post 135 kr. 
• Pris för 3 kalendrar Stockholmsbåtar 3 är 200 kr. pris sänd per post 280 kr.
• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 3 är 300 kr. pris sänd per post 390 kr.

  
Nybrogatan 6, 114 41  Stockholm

Telefon 08-662 89 02

E-post: info@skargardsbaten.se • Internet: www.skargardsbaten.se
Expeditionens öppettider måndag-onsdag 11.00-1.00. 

Under helgperioden, 21 december 2022-8 januari 2023, begränsat öppethållande helgfria dagar. 
Plusgiro 55 50 01- • Bankgiro 5111-046 • Swishnummer 123-159 04 62
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Stockholmsbåtar
Stiftelsen Skärgårdsbåtens ångbåtskalender 2023


