
Vaxholm den 29 maj  
Visst är det något alldeles speciellt med Vaxholm. Att komma in från sjösidan är extra 
speciellt och att komma in ombord på det gamla anrika fartyget s/s Stockholm är ytterligare 
ett extra plus. Det kan jag intyga, för det är precis det jag gjort i dag!! 
 Lite historia om båten; Hon (säger man om båtar faktiskt)  har verkligen haft ett varierande 
förflutet. Hon byggdes 1931 åt Generalpoststyrelsen för att trafikera ett av landets svåraste 
vinterfarvatten - det mellan Kalmar och Färjestaden på Öland. Sen gick hon några år som 
färja mellan Vasa och Umeå, 1967 såldes hon till finska marinen, 1986 köptes hon av Café 
Casablanca i Århus, Danmark där hon skulle tjänstgöra som flytande café, men ägaren fick 
inte tillstånd. 10 år senare hamnade hon i Västerås för att 2 år därefter köpas av nuvarande 
ägare, Strömma Kanalbolag där hon totalrenoverades och 5 maj 2000 döptes hon till 
"Stockholm" av kung Carl XVI Gustaf och sedan dess används fartyget för kryssningar i 
Stockholms skärgård och i Mälaren.  Och i dag tog hon oss alltså på en 1½ timme strålande 
fin solig sjöresa till Vaxholm.  Väl i hamn blev det en kort promenad, tvärs över gatan helt 
enkelt, till Vaxholms Stadshotell där lunchen väntade på oss. Sen fanns det lite tid över för 
fria aktiviteter då många passade på att köpa glass, inkl undertecknad. Några tog en liten 
promenad, några satte sig med eller utan glass på en bänk i solen och några satte sig t o m i 
skuggan i väntan på bussen som tog oss tillbaka till Bålsta. 
 Att alla var nöjda hördes eller också lyssnade jag bara på dom som var nöjda!! Nej då, det 
blev en härlig resa och man kan inte komma ifrån att det är ett extra plus när solen skiner. 

       
Monica V. 


