
ÅRSMÖTE OCH FILMAFTON
• Årsmöte tisdag den 20 mars 2018 kl. 19.30 samt middag för dem som så önskar. Middag och årsmöte hålls 
ombord passagerarfartyget Stockholm förtöjt vid Strandvägskajen. Efter årsmötesförhandlingarna håller Claes-
Göran Dahl föredrag om Ålandsexpeditionen 1918, då bland annat ångisbrytaren Sankt Erik deltog. 
Middag, för dem som så önskar, serveras kl. 17.30 ombord på Stockholm. Pris för middagen är 350 kronor. Anmälan 
till middagen senast onsdag 14 mars till Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition. Kontaktuppgifter till Stiftelsen 
Skärgårdsbåten på baksidan av detta blad. Mer information om årsmötet, förslag till dagordning samt middag 
finns i tidningen Skärgårdsbåten 1/2018. Till passagerarfartyget Stockholm tar du dig enklast med spårvagn linje 7 
eller buss 9 eller 7 till Styrmansgatans hållplats och en promenad utefter Strandvägen. 

• Filmafton onsdag 25 april 2018 kl. 18.30 på Sjöhistoriska museet. Under kvällen visas bland annat en kavalkad 
från Sjöhistoriska museet åren 192-1955. Filmen visar bl.a. de lokaler samlingarna visades i förr, t.ex. i Gamla stan 
på 1920-talet samt nuvarande museets invigning 1938 – för 80 år sedan – och ett antal högtidliga öppnanden av 
utställningar med honoratiores, bl.a. tre kungar, ett antal prinsar och arvfurstar. 
I anslutning till evenemangen kring Ångbåten 200 år i Sverige: Ett bildspel om Ångbåtens utveckling från 1818. 
Som avslutning en film om Bo Bergström och hans båt Jungfrun. Kanske blir det någon mer film om tiden räcker 
till. Sjöhistoriska Museet har fri entré och museet når man med busslinje 9 från Centralen, Sergels Torg eller 
Nybroplan. Sjöhistoriska museets café håller öppet inför filmaftonen.

 

VINTERUTFÄRD MED M/S DALARÖ DEN 17 MARS
Lördagen den 17 mars gör Stiftelsen Skärgårdsbåten en vinterutfärd med Waxholmsbåt på reguljärtur till Husarö. 
Turen går med m/s Dalarö. Från Stockholm, Strömkajen avgår fartyget kl. 08.30 och anlöper på vägen bland annat 
Hasseludden, Gåshaga, Vaxholm, Lillsved och Boda så det går bra att påbörja eller avsluta båtresan vid någon av 
dessa bryggor om ni så önskar. Åter Stockholm ca. kl. 19.40. Ombord på fartyget finns kafeteria med kaffe/te, kakor, 
smörgåsar, öl, vin samt lättare maträtter. Biljett: SL:s periodkort, 30-, 90-dagarskort samt årskort, gäller som färd-
bevis vid resa med Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar (t.o.m. 29 april). För resenärer utan periodkort kostar biljetten 
en tur- och retur Stockholm-Husarö 280 kr, pensionär/barn 7-19 år 184 kr. 

e

Klubb- och utfärdsprogram vintern-våren 2018
uc m  äåå 1/2018

Sänkt Pris! STOCKHOLMSBÅTAR - VÄGGKALENDER ÅR 2018 
Ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2018 innehåller 15 spännande och sevärda bilder från förr, flertalet av dem i 
fyrfärg. Bland färgbilderna märks utsikten från Katarinahissen 1948. Finlandsångaren Wellamo vid Skeppsbron i 
början av 190-talet, ångfartygen Blidösund och Mariefred i Mariefred 199, s/s Björkfjärden i is på Baggensfjärden 
i december 1985 samt Göta Kanalångaren Wilhelm Tham. Läsvärda texter till varje bild. 

• Sänkt pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 18: 5 kr. Pris sänd per post 85 kr. •
 k k k

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 sortiment av antikvarisk 
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. 
Tid och plats: extra öppethållande kvällstid, kl. 17.00-20.00 vintern-våren 2018 följande datum: 19 mars samt 
23 april. Adress Nybrogatan 7 n.b. Till Nybrogatan 7 kommer ni med tunnelbana till station Stadion, uppgång 
Valhallavägen, eller med busslinjerna 4 och 72. I närheten, på Valhallavägen eller Karlavägen, går också buss-
linjerna 1, 54 och 7.



  
Nybrogatan 7, 114 41  Stockholm

Telefon 08-2 89 02
E-post: skargardsbaten@tele2.se           Internet: www.skargardsbaten.se

Expeditionens öppettider: måndag-onsdag 11.00-17.00.
Plusgiro 55 50 01-7   Bankgiro 5111-047
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Kulturresa med s/s Mariefred till HÖGMARSÖ den 27 maj 
Vårens kulturesa går till Högmarsö, den blommande ö i Calle Schewens skärgård. Det är en ö med en anrik historia 
som är målet för s/s Mariefred den 27 maj. Ön har för närvarande ca. 40 heltidsboende och mångdubbelt fler deltids-
boende, ett varv, affär och servering. Ön trafikeras av Waxholmsbolaget samt har linfärjeförbindelse med Svartnö. 
Högmarsö har varit bebodd sedan Gustav Vasas tid och år 187 startades varvsverksamhet på ön, Furusunds Slip.  
På ön har funnits skola och Folkets Hus, fyra lantbruk och flera affärer. Högmarsö Kapell uppfördes 1912-1914 och 
sedan mitten av 190-talet lyder kapellet under Länna församling. Varvet övertogs 1920 av Stockholms Transport och 
Bogserings AB. Under Stiftelsens Skärgårdsbåtens första tid under några år på 190-talet ägnades tid på Högmarsö 
för ångbåtsrenovering. 

Söndagen den 27 maj avgår s/s Mariefred från Skeppsbron, vid kajpontonen skyltad ”båthållplats”, norr om 
Djurgårdsfäjronas terminal, kl. 10.00. Under färden till Högmarsö anlöps Vaxholm ca. kl. 11.10 och ankomst till 
Högmarsö ca. kl. 13.30. Under återresan anlöps Vaxholm och färden avslutas vid Skeppsbron ca. kl. 20.00.
Pris för kulturresan den 27 maj är 350 kr. Biljetter säljs ombord under resan. Ombord på Mariefred finns matsal 
och café. Plats i matsal bokas hos fartygets rederikontor 08 /9 88 50, e-post: gmaa@tele2.se

•
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STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS MEDLEMSRESA AUGUSTI 2018
Sensommarens långresa med buss och båt till Jämtland 23-26 augusti  

Resan inleds torsdagen 23 augusti avgår bussen, en bekväm turistbuss med luftkonditionering och toalett, från 
Tekniska högskolans bussterminal kl. 08.00 mot Hallstahammar och Strömsholms kanal med besök vid kanal-
museet vid Skantzen. Därefter besöks Ängelsberg och Oljeön för en rundvandring samt guidning. Resan fortsätter 
till Smedjebacken och sedan till Leksand för en kvällstur med ångfartyget Engelbrekt på Österdalälven. Under resan 
serveras middag. Fredagen den 24 augusti fortsätter resan norrut via Orsa finnmark och Ytterhogdal till Arvesund 
vid Storsjön. Här väntar en resa med ångfartyget Östersund samt en guidad visning av ArveMuseet samt visning av 
s/s Hebe. Lördag 25 augusti ställs färden till Kallsjön för resa med m/s Drottning Sofia på den stora fjällsjön som 
ligger nära 400 meter över havsytan. Ett eller två museibesök väntar också under dagen, därefter m/s Thomée samt, i 
Stavre där s/s Alma gör en kvällstur längs Indalsälven. Söndagen den 26 augusti går resan till Bollnäs där 
s/s Warpen har sin hemmahamn. Med denna båt väntar en lunchtur. Förhoppningsvis ska vi även lyckas klämma in 
någon rälsbussresa denna dag. I kvällningen avslutas resan i Stockholm. Med reservation för eventuella tillägg eller 
ändringar. Det kan även bli förändringar då någon av båtresorna kan komma att utgå, då rederiernas sommar-
program ännu inte är fastställt. Likväl kan nya programpunkter tillkomma. Preliminärt pris för denna resa inklusive 
alla arrangemang, entréer, måltider samt övernattningar blir .200 kr per person samt 1.000 kr såsom tillägg för 
dem som vill ha enkelrum. Anmälan: ring Åsa Nordström på 070-415 82 88 så får du/ni omgående besked om det 
finns platser kvar samt var och när resan ska betalas. Färdledare: Henrik Birath, 070-187 29 01. Mer detaljerad 
information om resan finns i tidningen Skärgårdsbåten samt finns i kommande utskick under våren och sommaren.

PROGRAM FÖR STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS ARRANGEMANG
ö övma u vå-omma omm m omao  uc ap-maj 2018.

upp a ova m vao ö vua äa. 

3-11 mars  Båtmässan Allt För Sjön i Älvsjö, Stiftelsen Skärgårdsbåten deltar med monter.
lördag 17 mars  Vinterutfärd med m/s Dalarö.
tisdag 20 mars  Årsmöte kl. 19.30, ombord Stockholm vid Strandvägskajen.
måndag 19 mars  Kvällsöppet på Nybrogatan 7, öppet kl. 17.00-20.00.
måndag 23 april  Kvällsöppet på Nybrogatan 7, öppet kl. 17.00-20.00. 
onsdag 25 april  Filmafton på Sjöhistoriska museet
söndag 27 maj  Kulturresa med ångf. Mariefred Stockholm-Högmarsö.
lördag 2 juni  Årsstämma i Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB i Mariefred.
onsdag 13 juni  Skärgårdsbåtens Dag med traditionell båtparad Stockholm-Vaxholm.
23-2 augusti  Stiftelsen Skärgårdsbåtens långresa till Jämtland. 


