
Kulturutfärd i Roslagen lördagen den 16 november 2019 

 

Stiftelsen Skärgårdsbåten, Båtklubben S:t Erik samt Svenska omnibussföreningen ordnar en 

kulturutfärd i Roslagen med veteranbuss. Vi besöker Roslagens sjöfartsmuseum i Älmsta, Skebobruks 

museum samt Arlanda flygsamlingars vänner. Bussen ifråga är fd SJ Gotlands Volvobuss 2845 som är 

bekvämt inredd för en sådan här resa. Bussen saknar toalett, men ingen av delresorna är längre en 90 

minuter. 

Vi startar på lördagsmorgonen kl. 08:15 från Båtklubben S:t Eriks varv, som nås via Rörstrandsgatans 

förlängning via den gångbro som leder över Klarastrandsleden. Kl. 8:30 avgår vi från Kungsbron 21 

som lätt nås både från Centralen och Cityterminalen. Färden går först via motorvägen till Norrtälje 

och sedan vidare mot Älmsta som ligger en knapp halvtimmes resa norr om Norrtälje. 

Vi besöker först Roslagens sjöfartsmuseum, som är ett av Sveriges största sjöfartsmuseer som 

grundades redan 1940. Vi får kaffe och bulle när vi kommer samt sedan en guidad rundvandring. 

Delar av museet saknar värme varför rejäla kläder rekommenderas. Efter besöket tar vi en kort 

busstur in till Älmsta där lunch serveras. 

Efter lunchen fortsätter vi till Skebobruk och dess bruk som var en av Roslagens största arbetsgivare 

men gick i konkurs 1924. Även här får vi en guidad tur. Sedan ställer vi kosan söderut och åker via 

Rimbo till Arlanda där vi beser Arlanda flygsamlingar som belyser den civila flygtrafiken i Sverige. Åter 

i Stockholm är vi senast klockan 19. 

Pris för resan är 485 kronor och då ingår resa, alla museibesök, guidning, förmiddagskaffe med dopp 

samt lunch, sallad, måltidsdryck och kaffe. Det enda som inte ingår är om du vill ha något starkare till 

lunchen.  

Anmälan endast på detta sätt: Ring Åsa Nordström på 070-415 82 88 samt sätt därefter in 550 

kr/person på Stiftelsen Skärgårdsbåtens plusgiro 55 50 01-7, eller bankgiro 5111-0476. Ange 

”Roslagen” på er inbetalning. Sista dag för bokning är 31 oktober.  

Väl mött önskar Henrik och Åsa 

 


