STÖD S/S EJDERN GENOM
MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
Årsavgift

Vuxna
Familj*

Plusgiro
Bankgiro

85 32 26-9
826-83 02

200:300:-

*(Två vuxna med barn under 18 år. Mantalsskrivna på
samma adress)

Som medlem i föreningen får Du...
förutom vår årsbok Ejderntelegrafen och vårt medlems-

cirkulär Trycksaken, även åka med på resan den 4 juni till
Mariefred, Ångans dag för reducerat pris, 100 kr. Dessutom
ordnar vi en speciell medlemsresa, i år den 14 augusti,
till något intressant resmål, ett mycket uppskattat
evenemang.

LEVANDE ÅNGBÅTSHISTORIA
Ejdern är ett av världens äldsta ångfartyg i sitt slag och
numera kulturmärkt. Att resa med Ejdern är kulturhistoria
på riktigt. Kombinationen av passagerar- och gammal
nyttobåt är unik och saknas bland alla övriga ångbåtar som
trafikerar våra vatten.

Turlista 2016
ÅNGFARTYGET

Ejdern byggdes av Göteborgs Mekaniska Werkstad år 1880.
Till slutet av 1880-talet trafikerade hon Göteborgs skärgård och
efter några år i mellansvenska hamnar hamnade hon 1906 i
Södertälje. Under femtio legendariska år fraktade hon folk och
gods mellan Mörkö och Södertälje och i östra delen av Mälaren.
Ejdern ägs och drivs sedan 1970-talet av Museiföreningen
Ångfartyget Ejdern. En ideell förening som med stort
engagemang och oavlönat arbete vårdar och rustar henne
och håller henne i trafik.

Ät Surströmming
ombord på Ejdern!
Varje år arrangerar vi en resa/kryssning där vi serverar
en klassisk surströmmingssupé. Under supén stävar
Ejdern sakta söder ut ner mot Järnafjärden och
Skanssundet för att sedan vända tillbaka igen. I år infaller
kryssningen fredagen den 19 augusti. För resa, supé
och kaffe med hembakat bröd betalar du 400 kr.
Resan har endast 24 platser, så boka in er så snart som
möjligt för att säkerställa att ni får en biljett.
Surströmmingsresan avgår kl 19.00 från Borgmästarudden och vid 22-tiden är vi i hamn igen.

Chartra S/S Ejdern
Vid sidan om det ordinarie ångbåtsprogram går det att
chartra Ejdern. Hon är idealisk för kortare båtutflykter, i
Mälaren och farvattnen söder om Södertälje, för företag,
organisationer och föreningar av alla slag. Fartyget kan
nyttjats för bröllop, familjefester och jubileer.

Adress:

Museiföreningen Ångfartyget Ejdern
Falkvägen 13, 152 70 Södertälje

Kajplats:

Borgmästarudden i Maren

Lokal:

Inne på gården på Falkvägen 13

Telefon:

Föreningslokalen
Fartyget

E-post:

kansliet@ejdern.org

08-550 110 20
070-363 00 23

Hemsida: http://www.ejdern.org

Företag kan genomföra samordnings- och planeringsmöten,
olika events för medarbetare, anställda och kunder.

Fakta om Ejdern

Att tyst och stilla färdas med ett levande museum som är i
original är verkligen något unikt för de allra flesta.
Vi har café ombord dock inget kök. Vi ordnar med catering
åt de kunder som så önskar. Den finns plats för 24 sittande
matgäster vid dukade bord eller buffédukning för ca 50
personer.

Fartyget och maskinen byggdes på Göteborgs
Mekaniska Werkstad 1880.
Längd: 22,39 meter
Bredd: 4,49 meter
Maskin: Compound ångmaskin på 65 ind. hk.
Panna: Skotsk sjöångpanna, tillverkad 1943
Bränsle: Kol
Maxfart: 8 knop
Max antal passagerare: 90

Vid intresse ring Ejderns kansli Tel. 08 550 110 20 eller maila
på kansliet@ejdern.org

Ett av världens äldsta
propellerdrivna ångfartyg med
originalmaskin, byggd 1880.
s/s Ejdern har sin kajplats vid
Borgmästarudden, väl synlig,
ca 100m från pendeltågsstationen
Södertälje Centrum.

TIDTABELLER
SÖDERTÄLJE - BIRKA - ADELSÖ
Lördag 28 maj, 18 juni, 30 juli och 20 augusti Birka och Adelsö.
Övriga turer enbart till Birka
09.45
10.15
10.55
11.30
11.50

från

till

Borgmästarudden
till
Mälarehamnen
Sandviken
Birka/Björkö
Hovgården, Adelsö från

16.40*
16.20
15.25
15.00
14.40

SÖDERTÄLJE - MARIEFRED
Ångans dag, Lördag 4 juni
08.45
09.15
09.55
10.25
11.45

från

till

Borgmästarudden
Mälarehamnen
Sandviken
Ekensberg
Mariefred

till

från

19.20*
19.00
18.20
17.50
16.30

SÖDERTÄLJE - STUREHOV
DROTTNINGHOLM - STOCKHOLM
Onsdag 8 juni, enbart till Stockholm (ej via Drottningholm)
Söndagarna 3 och 24 juli
08.45
09.15
10.35
11.35
12.45

från

till

Borgmästarudden
till
Mälarehamnen
Sturehov
Drottningholm
Stockholm/Riddarh. från

18.35*
18.15
16.35
15.45
15.00

*På grund av slussning kan ankomsttiden variera kraftigt.
Vissa turer kan ha Mälarehamnen som slutbrygga

Barnens arkeologi 17 juni - 8 juli, som för vår del innebär
lördagen 18 juni samt lördagen 2 juli.
Vikingar på Birka 9 - 30 juli, som för vår del innebär
lördagarna 9, 16, 23, och 30 juli samt fredagen 15 juli och
söndagarna 10 och 17 juli.
NYHET! Matvandring Lördag 14, 21, 28 maj. Tillsammans
med guide vandrar man genom området med stopp där man
utforskar den mat som lämnat spår efter sig vid utgrävningarna på Birka. Matvandringen avslutas i vikingakvarteret, där en lättare lunch serveras.
Pris: 150 kr (betalas på museet innan avresa från Birka)
Anmälan sker via mail till: birka.museet@stromma.se

PRISER

tor

enkel

Södertälje - Birka:
Vuxen
300:--Ungdomar 6-11 år
150:--Barn 0-5 år i förälders sällskap åker gratis
Priset inkluderar. guidning & entré till museet.
Övriga resmål:
Vuxen
300:Barn 0-11år i förälders sällskap åker gratis.

200:-

Biljetter / Bokning - Södertäljebyrån 08 523 060 30
- Ev. överblivna biljetter säljs vid fartyget före avgång OBS! vid fartyget kan du inte betala biljetten med kort.

Maj
Lördag
Lördag
Söndag
Lördag

14
21
22
28

Södertälje till Birka (Matvandring**)
Södertälje till Birka (Matvandring**)
Öppen båt vid kaj
Södertälje till Birka-Adelsö (Matvandring, Birka**)

4
5
8
8
11
18

Södertälje till Mariefred, Ångans dag
Södertälje till Birka
Södertälje till Stockholm, 9:45 (enkel resa*)
Stockholm till Vaxholm
Södertälje till Birka
Södertälje till Birka-Adelsö (Tema: Barnens
arkeologi, Birka)

2
3
9
10
15
16
17
23
24
30

Södertälje till Birka (Tema: Barnens arkeologi)
Södertälje till Drottningholm-Stockholm
Södertälje till Birka (Tema: Vikingar på Birka)
Södertälje till Birka (Tema: Vikingar på Birka)
Södertälje till Birka (Tema: Vikingar på Birka)
Södertälje till Birka (Tema: Vikingar på Birka)
Södertälje till Birka (Tema: Vikingar på Birka)
Södertälje till Birka (Tema: Vikingar på Birka)
Södertälje till Drottningholm-Stockholm
Södertälje till Birka-Adelsö (Tema: Vikingar på
Birka)

Juni
Lördag
Söndag
Onsdag
Onsdag
Lördag
Lördag

Juli
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag

OBS! Ordinarie resa till Birka måste bokas som vanligt,
matvandringen ingår inte i den reguljära turen till ön.

ADELSÖ
En resa i månaden fortsätter Ejdern från Birka till Adelsö
som har stora vackra naturområden med fornlämningar och
en vacker kyrka från 1100-talet. På vår sista tur till Adesö för
sommaren, 20 aug, har vi Kalle Runristare som guide.

Augusti

MARIEFRED/GRIPSHOLM

Lördag 6 Södertälje till Birka
Lördag 13 Södertälje till Birka
Fredag 19 Surströmmingsresa, 19:00
Lördag 20 Södertälje till Birka-Adelsö (Kalle Runristare
guidar på Adelsö)
Lördag 27 Södertälje till Birka

S Ejdern gör en tur till Mariefred, 4 juni, med tillägg vidnågra
ångbåtsbryggor enligt gammal ångbåtstradition.
I Mariefred kan man åka med de fina koleldade museitågen.
Missa inte ett besök på det mer än 450-åriga Gripsholms slott.

DROTTNINGHOLM/STOCKHOLM
Färden går i en av de vackra sjöfartslederna mot huvudstaden. Vi går in till Drottningholm och fortsätter sedan till
Riddarholmen, nära Gamla Stans trånga gränder.
Drottningholms slott från 1660-talet är ett både vackert och
ståtligt hem för vår kungafamilj. I dess barockträdgård finns
vackra skulpturer och fontäner. Det finns även andra
sevärdheter inom området, t ex Drottningholmsteatern, Kina
slott och slottskapellet.

TRAFIKDAGAR

BILJETTPRISER

BIRKA
Birka på Björkö är ett fornminnes- och naturreservat med en
riklig och säregen flora, ett “eldorado” för alla som är intresserade
av forntid och vacker natur. Birka anses vara Sveriges första
stad som under en tid var Sveriges handelscentrum och
vikingarnas huvudstad. En lång tids utgrävningar har
resulterat i ett museum och en vikingaby som bl a visar
hur Birkas innevånare bodde och levde på 800-talet.
Missa inte temaveckorna:

* OBS! Enkelresa, Ej via Drottningholm
** Matvandring. Bokas separat, se under rubrik "Birka"
Med reservation för ändringar under säsongen.

OBS! I kafeterian kan du inte betala med kort, och vi växlar högst 100-lappar

