
Sommarkryssning på Mälaren 2016 
 

Vårterminen för SPF Seniorerna Håbo avslutades i stort sett den 29 juni med 

en förnämlig kryssning på Mälaren. Som vanligt var det föreningens resekom-

mitté som arrangerat resan med passagerarmotorfartyget Sjösaga. Hela 80 

medlemmar deltog i resan som började i Bålsta med uppsittning i två bussar. 

Det var riktigt fint sommarväder när M/S Sjösaga lämnade Kungsängens ång-

båtsbrygga.  

 

Efter ett kort anlöp i Kallhäll fortsatte resan över Björkfjärdarnas vida vatten 

till Taxinge och sedan Mariefred. Dagens reseledare, Lennart Carlsson, hälsade 

alla välkomna och informerade om resans innehåll.  

Befälhavaren ombord, Jeanette Willes Nihlén, berättade att vi nu färdades på 

farleder som använts i tusentals år och så pekade hon ut byggnader och annat 



av intresse som fartyget passerade. Sällskapet serverades en god lunch och så 

småningom dricka. 

 

Ett kort stopp gjordes vid Taxinge brygga för debarkering av en annan grupp, 

varefter resan fortsatte till Mariefred. Denna är en mysig sommarort med 

många aktiviteter. Staden fick sina privilegier 1605, men utvecklingen har varit 

långsam och nu bor där endast ca 4000 personer.  



Den största attraktionen är naturligtvis Gripsholms Slott som Gustav Vasa lät 

bygga på 1500-talet. Det är ju en magnifik byggnad och deltagarna erbjöds en 

guidad tur i slottets fantastiska irrgångar. Förutom själva byggnaden är väl 

porträttsamlingen och teatern de mest intressanta. Svenska statens porträtt-

samling innehåller bilder på kända svenskar från Gustav Vasas tid tills idag. Te-

atern byggdes på order av Gustav III på 1700-talet och har ett unikt scen-

maskineri i trä. 

 

Efter besöket i Mariefred fortsatte resan till Taxinge. Där låg ångaren Marie-

fred vid bryggan men det gick bra att vandra över henne för att komma iland 

vid Slottet.  

Detta är ju vida känt för sitt enastå-

ende utbud av bakverk, men det är 

tveksamt om någon i SPF-sällskapet 

lyckades ta sig fram till kakbordet i 

trängseln.  



Emellertid kunde kaffe drickas på annat håll och glassbaren var öppen. För öv-

rigt är slottet med omgivningar vackert med behaglig miljö att vistas i.  

Så blev det tid att åter embarkera M/S Sjösaga av Västerås för återresan till 

Kungsängen, och kaffe med smörgås under färden smakade bra.  

 

Vid ankomst stod två vita bussar och väntade på Håbofolket precis som sagts, 

och på väg mot Bålsta avtackades föreningens duktiga resekommitté och den 

trevlige chauffören från Smedjebacken. 
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