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Utflykt med Ångaren Mariefred tis 30/8
av Niclas Wendel

1903 påbörjades något
som med tiden blivit
världsunikt.
Vi ska få vara med!
1903 sjösattes ångaren
Mariefred och började gå
rutten Stockholm –
Enhörna- Mariefred. På den
tiden var det inget ovanligt
med henne.
Även om
mässingsbeslagen var
glänsande och träet i första
klass matsalen var polerat
till max var hon bara ännu
en i raden av halvstora
ångare som gick med gods
och människor mellan
Mälarens bryggor och
samhällen. På den tiden
fanns ca 50 fartyg som

seglade med gods och
människor på Mälaren.
Det unika är att idag, 108
år senare, går Mariefred
fortfarande för samma
rederi på samma trad
mellan Stockholm och
Mariestad. Ingen
annanstans i världen har
en och samma båt gått
samma led lika länge.
Fram till mitten av -60
talet gick båten i reguljär
trafik men då blev
konkurrensen från tåg buss
och bil alltför stark och
rederiet såldes till
Stiftelsen Skärgårdsbåtar.
Stiftelsen tog hand om
fartyget och har efter hand
lagt mycket arbete på att

Hur kommer jag med ombord?
Båten avgår från
Stadshuskajen (mellan
centralbron och
Stadshuset) 30/8 kl 17.
Samtidigt som vi glider
stilla genom skärgårdskvällen finns det möjlighet
att få se sekelskiftets hightech på kommandobryggan
och nere i maskinrummet.
Under kvällen serveras vi
enligt tradition god mat
och dryck.
Vi beräknas vara tillbaka

vid kaj klockan 22.
Hoppas så många som
möjligt vill vara med och
träffa både gamla och alla
nya kollegor som
tillkommit under året.
För att kunna beräkna mat
mm rätt är det nödvändigt
med anmälan. Ring och
anmäl till Niclas på 070 –
743 48 05 eller maila
niclas.wendel@lindqvistbyg
g.se senast fredag 19/8.

renovera och bevara så
mycket som möjligt i
originalskick. Bland annat
är ångmaskinen original
sedan 1903 och
inredningen är uppbyggd i
ursprunglig stil. Mariefred
är idag ett K-märkt fartyg.
Fakta SS Mariefred
Byggår: 1903
Längd: 32,84m
Bredd: 6,33m
Djup: 2,80m
Passagerare: 230
Byggd i Stockholm vid
William Lidbergs Varfs- och
Mekaniska Verkstads AB
Maskin: original ångmaskin
från 1903 med 2 cylindrar
och 300hk.
Marschfart: ca 10 knop

