
 
Inbjudan tisdagen den 18 april  kl 18.00 i Saltsjöbaden 

Princess Svanevit och Stockholms båtsnickeri  

ESS besöker Princess Svanevit. Vi tar oss till f.d. Neglinge varvet (numera Stockholms 
båtsnickeri) i Saltsjöbaden där vi guidas av varvets ägare tillika en av upphittarna till 
”Prinsessan” i England. 

Vi får en visning av båten samt får höra historien om båten och dess renovering.  Vi får även 
en guidning av ett av Sveriges allra bästa träbåtsvarv. Det ligger fler fantastiska båtar på 
varvet under renovering. 

Då ställningarna inte bär mer än ca 20 personer så måste vi begränsa oss till att erbjuda 
endast 20 platser för denna visning. Vid överteckning gäller turordning. 

Kostnad: 100 kr / person, vilket går oavkortat till Svanevits renoveringsfond.  

Samåkning sker på egen bekostnad.  Samling vid hamnstugan kl 16.30. 

Vi bjuds på kaffe på plats. 

Anmälan via facebook sidan eller epost: klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se 

Kortfattad beskrivning om båten nedan, se även Princess Svanevits hemsidan för mer info. 

Välkomna / Båtlivskommittén 

 
Den fantastiska historien om Östersjöns Drottning 

"Konstruerad som en kappseglingsbåt - inredd som en konstsalong." 
Princess Svanevit är det sagoskimrande namnet på en av de mest fascinerande 
båtarna i svensk historia. Princess Svanevit blev både den längsta 12:a som 
någonsin byggts och ett båtbyggnadshistoriskt mästerverk. Som en av de mest 
påkostade båtarna i svensk seglingshistoria medverkade hon till att sprida ryktet om 
Sverige som en framstående nation inom både segling och design och hantverk.   
 
Hon byggdes 1930 till Kungliga Svenska Segelsällskapets pampiga 100-årsjubileum. 
Beställare var dåtidens store entreprenör, den förmögne förläggaren Erik Åkerlund. 
Han anlitade de förnämsta yrkesmän som gick att uppbringa. Konstruktören Gustaf 
Estlander för ritningarna och det världsberömda Neglingevarvet för byggnationen. 
För den påkostade inredningen med unik intarsia anlitades konstnären Ewald 



Dahlskog. Princess Svanevit uppfyller epitetet “så mycket mer än en båt” redan 
genom sin inredning. Det är högst ovanligt att en kappseglingsbåt inreds som en 
konstsalong – vilket utställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm våren 2022 
visade och bekräftade.   

Många år efter att hon hade försvunnit från seglarhorisonten väcktes berättelser och 
minnen till liv. En idé om att återfinna den legendariska båten tog form hos två 
seglare med klassiska båtar som intresse och de lyckades hitta henne, där hon stod 
på en kaj i England. Därefter följer nära 10 år av tålmodigt, diplomatiskt arbete, vilket 
i augusti 2017 kröns av att den nära 22 meter långa yachten återbördas till Sverige.  
   
Sedan hösten 2017 är cirkeln sluten och Princess Svanevit är tillbaka i samma vik i 
Saltsjön som hon byggdes när hon nu återställs till sin ursprungliga glans. 
Sjösättningen blir försommaren 2022, lagom till hennes 92-årsdag.  
(Berättelsen är ihopklippt ifrån deras hemsida.) 
 
 

 

Andreas Mildé visar oss Princess Svanevit 

 


