
HÖSTENS KLUBBAFTNAR
• torsdag 28 september kl. 18.30 Vid föreningens första Klubbafton för hösten kommer Erik Pettersson 
från Möja, tidigare styrelseledamot i vår systerförening Skärgårdens trafikantförening, att berätta om minnen till 
bilder från sin tid som besättningsman i Stockholms Ångslups AB:s slupar och skärgårdsbåtar under 1960-talet. 
Klubbaftonen hålls i Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8. Till denna lokal på västra Södermalm kommer man enkelt 
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 12 oktober kl. 18.30 ”Ångbåtstrafik till Uppsala under två sekler”. Lennart Rydberg berättar
till bilder om ångbåtstrafiken till staden vid Fyrisån. Klubbaftonen hålls i Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8. 
Entré 50 kronor inkl. kaffe/te och kaka vid mötet. 

• torsdag 16 november kl. 18.30 Filmafton på Sjöhistoriska museet. Det blir ett varierat program med bl.a.
film från Galärvarvet på 1940-talet. KSS jubileumsregatta 1930 jämte en nutida kortfilm om ångfartyget Mariefred. 
Filmkvällen arrangeras samverkan med Sjöhistoriska museets vänförening och Sällskapet Galärerna. 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 restaurang har öppet och ordinarie sortiment erbjuds. 

Klubb- och utfärdsprogram hösten 2017

 

KULTURRESA MED MARIEFRED SÖNDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 
Ångfaryget Mariefreds trafiksäsong avslutas traditionsenligt med en kulturresa och den 17 september ställs färden 
till Ingmarsö, ön i mellanskärgårdens hjärta. På Ingmarsö finns bland annat traditionell skärgårdsbebyggelse jord-
bruk, butik, krog, skärgårdsbor, flera insjöar samt företag som tillverkar plastprodukter. Avgång från Stockholm, 
Klara Mälarstrand (ordinarie kajplats) kl. 09.30. Resan avslutas i Stockholm, vid Klara Mälarstrand ca. kl. 20.30. 
Biljetter säljs ombord under färden. Biljettpris 325 kronor. Det finns matsal och cafeteria ombord. Plats i matsalen 
bokas genom fartygets rederikontor 08-669 88 50, e-post: gmaa@swipnet.se. 

UTFÄRD MED DJURGÅRDEN 3 LÖRDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 

Höstens utfärd med Djurgården 3 år till en av Stockholms mest centralt belägna öar; Lindholmen, väster om 
Gröndal och söder om Essingeöarna. Ön har en välbevarad bebyggelse av sommarhus från 1880-talet, en spännande 
och historisk miljö. Avresa från Skeppsbron kl. 10.00, slussning i Hammarbyslussen in i Mälaren, besök vid ön 
och återkomst till Skeppsbron ca. 13.30. Kaffeservering ombord. Pris 200 kr. 
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NYA ÖPPETTIDER PÅ FÖRENINGENS EXPEDITION
Stiftelsen Skärgårdsbåtens och Skärgårdens trafikantförenings gemensamma expedition på Nybrogatan 76 har 
ändrat öppethållande från och med augusti 2017. Nu är det öppet måndag-onsdag 11.00-17.00. Härutöver har 
expeditionen förlängt öppethållande kvällstid några måndagar under hösten. Det finns möjlighet att handla ur 
föreningens försäljningssortiment liksom att köpa antikvarisk Stockholmiana, sjöfarts-, järnvägs- och skärgårds-
litteratur samt botanisera i Stiftelsens arkiv bl.a. fotografier och föreningens alla arkivböcker. Tid och plats 
under hösten 2017: den 25 september, 30 oktober, 27 november samt 18 december. Adress Nybrogatan 76 n.b. 
Öppethållande dessa kvällar kl. 17.00-20.00. Till expeditionen 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



NYA FÖRSÄLJNINGSARTIKLAR
NYHET! Ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2018 Den nya årgången av ångbåtsalmanackan kommer från tryckeriet under 
september månad och innehåller 15 spännande sevärda bilder från förr. Bland färgbilderna märks utsikten från Katarina-
hissen 1948, en 70 år gammal färgbild över en klassisk stockholmsvy. Finlandsångaren Wellamo vid Skeppsbron i början 
av 1960-talet, ångfartygen Blidösund och Mariefred i Mariefred 1969, s/s Björkfjärden i is på Baggensfjärden i december 
1985 samt Wilhelm Tham i full fart som koleldad ångbåt. Svartvita bilder av den då nästan nybyggda Blidösund tillsam-
mans med Blidösund II m.fl. vid Strandvägen 1912. Ångfärjan Fyran avgår mot Mariahissen 1905 samt Gustafsberg II 
anlöper Fisksätra holme ca. 1930. Pris avhämtad på expeditionen/föreningsevenemang 80 kr, pris sänd per post 100 kr. 

NYHET! Boken Engelbrekt 150 år på Siljan Den rikt illusterade boken inleds med en historisk över ångbåtstrafiken på 
Siljan, för att sedan fokusera på s/s Engelbrekt, dess historia i ord och ett rikt urval bilder. Huvuddelen av boken ägnas 
fartygets senaste 25 år av räddning, renovering och trafik, på fartyget och på de eldsjälar som gör att ångfartyget ännu är 
under ånga på Siljan. Inbunden, fyrfärg, 22 x 22 cm. 96 sidor, pris 150 kr. Pris sänd per post 210 kr. 

NYHET! Boken Håll Dig till höger, Svensson! För femtio år sedan bytte Sverige sida. Övergången till högertrafik 3 september 
1967, förberedelser och genomförande, och den omfattande infomrationskampanjen, ibland kallad världens mest fram-
gångsrika reklamkampanj, beskrivs i denna läsvärda historik. Många spännande detaljer och infallsvinklar i stort och 
smått på högertrafikomläggningen för människor, väg- och kollektivtrafik blir samtidigt en krönika om Sverige under 
andra hälften av 1960-talet. Rikt illustrerad med många tidstypiska bilder i fyrfärg och svartvitt bidrar till att göra 
denna bok till en upplevelse. Inbunden, fyrfärg, 24,5 x 24,5 cm. 106 sidor, pris 240 kr. Pris sänd per post 300 kr. 

PROGRAM FÖR STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS ARRANGEMANG
För föreningsevenemang under vintern kommer mer information i utskick november 2017. 

söndag 17 september  Kulturresa med ångfartyget Mariefred Stockholm-Ingmarsö-Stockholm
lördag 23 september  Utfärd med Djurgården 3 till ön Lindholmen. Avgång från Skeppsbron 10.00.  
måndag 25 september  Kvällsöppet på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00. 
torsdag 28 september  Klubbafton kl. 18.30 Tellus Fritidscenter, minnen från SÅA:s skärgårdstrafik.
torsdag 12 oktober  Klubbafton kl. 18.30 Tellus Fritidscenter, Lennart Rydberg ”Ångbåtstrafik till Uppsala”
måndag 30 oktober  Kvällsöppet på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 76, kl. 17.00-20.00. 
torsdag 16 november   Klubbafton kl. 18.30, Filmafton på Sjöhistoriska museet.
lördag 25 november   Hjulmarknad med teknikhistoriska föreningar, i Solnahallen kl. 11.00-16.00

måndag 27 november   Kvällsöppet på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00. 
måndag 18 december   Kvällsöppet på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.
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