
 

Inbjudan Seglare Minns 191016 
 

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott 
bjuder in till 

Historiska Dagen på Sjöhistoriska Museet 
 

Lördag 16 november 2019, kl 10.00 
Hörsalen Sjöhistoriska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24 
 

Dagens tema 
Nordiska Folkbåten ur ny synvinkel och IF båtens tillkomst 
Tomas Svensson presenterar den Nordiska Folkbåtens historia ur en ny synvinkel  
och Sture Sundén berättar om IF-båtens tillblivelse 

Holms i Gamleby 
Eva Berglund-Thörnblom, Sjöhistoriska Museet och Bo Stenström, berättar om familjen Holms i Gamleby 
och deras betydelse för svenskt båtbyggeri. 

Vem ritade vilken båt? 
Det är inte alltid båtkonstruktören signerat sin ritning. Jan Pettersson, Bo Bethge och Ulf Lycke djupdyker 
bland båtritningar och analyserar detaljer för att ta reda på vem som ritat båten. 
 
Vi lovar att det blir en spännande och innehållsrik dag! 
Naturligtvis blir det också rikligt med tid för frågor. 
 

Program (alla tider utom starttid och lunch är ungefärliga) 
10 00 Nya fakta om den Nordiska Folkbåten Tomas Larsson 
11 00 IF-båtens tillkomst Sture Sundén 
12 00 Lunch  

Rimmad torsk, brynt smör med salvia, potatispuré, kronärtskocka, cocktailtomat och kapris  
Nybakat bröd  
Bordsvatten. Kaffe/te 

13 00 Holms i Gamleby Eva Berglund Thörnblom 
  Bo Stenström 
14 30 Vem ritade båten? Jan Pettersson, Bo Bethge 
  Ulf Lycke 
~15 30 Avslutning 
Obligatorisk förhandsanmälan till Seglarförbundets kansli 08-459 09 93, eller asa@ssf.se, allra senast 
måndag 14 november 2019. 
Hörsalen har ett begränsat antal platser så vänta inte för länge med din anmälan! Kostnaden är bara 
250 kr som betalas vid ankomst, kontant eller med Swish, lunch och eftermiddagskaffe ingår.  
Anmälan är också bindande och avgiften kommer att faktureras om inte avanmälan görs  
senast 13 november till asa@ssf.se (helt enkelt för att många glömde avanmäla sig förra gången). 
Möjlighet finns till köp av nautiska böcker på plats! 
 
Välkomna till Historiska Dagen på Sjöhistoriska. 
 
Historiska Utskottet 
 
genom Bobby Cyrus 
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