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ATT  FÖRVALTA  OCH  UTVECKLA  
SKEPPSHOLMSGÅRDEN  

Sida 2 

 
 
En stor del av vår verksamhet består i att förvalta de traditioner vi på Skeppsholmsgården 
tagit fram under de 49 år vi funnits på Skeppsholmen. Våra långseglingsdeltagare känner 
mycket väl igen sig när vi spelar upp filmen som gjordes om Skeppsholmsgården och 
Shamrock i mitten 1970-talet. På samma sätt hör vi ofta om gamla smideselever som kän-
ner igen sig när de kommer tillbaka till smedjan efter många år. Eller de föräldrar som 
själva seglat på Lova som barn och som nu introducerar nästa generation till vårt seglings-
kollo. 
 
Men det är inte bara vår egen kultur vi har att förvalta. En stor del av vår finansiering 
kommer från stiftelser som har som ändamål att ge bidrag till skolsegelfartyg, kolloverk-
samhet, fostran av barn och ungdomar samt kulturell verksamhet. När vi får dessa bidrag 
är det vår uppgift att förvalta dem på bästa sätt så att de gör så stor nytta som möjligt. 
Samma sak gäller för de generösa privata och kommunala bidragsgivare som i många år 
stöttat vår verksamhet. Eller alla volontärer, kurslärare och seglingsinstruktörer som bi-
drar till vår verksamhet. Här har vi ett minst lika stort förtroende att förvalta. 
 
Hela denna verksamhetsberättelse är ett svar på hur vi lyckats förvalta vår kultur, våra 
bidrag och inte minst vårt förtroende under 2018. Vi hoppas att du som läsare ska få en 
uppfattning om vilken fin och bra verksamhet vi tillsammans har lyckats skapa. Men vår 
verksamhetsberättelse för 2018 är också något mer. Den är ett bevis på att vi tillsammans 
lyckas utveckla verksamheten! Alla våra insatser har nämligen lett fram till flera större 
förbättringar här på Skeppsholmsgården. 
 
För det första kunde vi inför säsongen 2018 installera ett nytt elverk ombord på Sham-
rock. Det gamla hade strulat under flera år och det nya installerades i grevens tid. Sham-
rock fick även en ny gasspis lagom till seglingarna kom igång. 
 
I smedjan har vi gjort en större komplettering av verktyg under året och i snickeriet har vi 
äntligen bytt ut vår gamla kombimaskin mot en rejäl justersåg. 
 
I början av 2019 får vi också två nya kollegor som hjälper oss med fartygsunderhåll. En 
rekrytering som genomfördes hösten 2018. 
 
Den största investeringen var ändå den som gjordes i slutet av året. Vi har länge haft ett 
behov av ett mindre fartyg som kan segla tillsammans med Lova. Att kollot blir så mycket 
roligare med två fartyg har vi lärt oss av att chartra in Elmy och Anna-Sofia. Mot slutet 
av året såg det ut som att föreningen skulle ha lite pengar kvar i kassan. Hur skulle vi bäst 
förvalta dessa? När det dök upp en Colin Archer som skulle passa mycket bra som kol-
lobåt var svaret givet. Så från och med sommaren 2019 kommer ytterligare 45 kollobarn 
få möjlighet att komma ut i Skärgården under sitt sommarlov. 
 
Vi vill därför tacka som ödmjukast till alla bidragsgivare, volontärer, seglingsledare, kurs-
lärare, deltagare och anställda för det ni bidragit med till att utveckla Skeppsholmsgården 
under 2018. Vi lovar att göra det bästa för att fortsätta förvalta det förtroende vi fått, sam-
tidigt som vi fortsätter att tillsammans utveckla verksamheten ytterligare under 2019! 

 
 
 
 

Jakob Naredi 
Skeppsholmsgården 

SNABBFAKTA 

SKEPPSHOLMSGÅRDEN 

2018 (jämfört med 2017) 

 
· 111 (119) seglingsdagar med 

Shamrock. 

· 79 (75) seglingsdagar med 

Lova. 

· 406 (357) deltagare på våra 

kurser. 

· 101 (101) deltagare på vårt 

skutseglingskollo. 



ÖPPNA  VERKSAMHETEN  
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På tisdagskvällar samlas seglare, föräldrar, ny-
fikna och andra volontärer i Årboden för en 
gemensam soppmiddag. Därefter hjälps alla åt 
att förbättra och underhålla våra fartyg, verkstä-
der och lokaler. Kvällen rundas oftast av med 
fika och/eller pingis på vårt segelloft. 

Det finns en lång tradition i den öppna verk-
samheten av att mötas och dela med sig av sin 
livserfarenhet. Detta märks inte minst på den 
blandning av deltagare som besökt oss. Många 
Shamrockelever och kollobarn deltar, men även 
personer som seglat för länge sedan eller perso-
ner som aldrig satt sin fot till sjöss hittar till oss. 
Arbetet utformas så att alla ska kunna känna 
ansvar för målet, alla ska kunna lära sig eller 
lära ut något och detta samtidigt som vi har 
roligt tillsammans. Oftast kan deltagarna välja 
mellan ett par arbetsmoment men det är helt 
okej att bara hänga eller ta ett eget initiativ och 

t.ex. baka en kaka till fikat. Några exempel på 
arbeten som utförts är reparation av flytvästar, 
genomgång av överlevnadsdräkter, lackning av 
block och rundhult. 
 
Under en tisdagskväll i slutet av augusti tog vi 
Lova och seglade på Stockholms ström. Det var 
en uppskattad kväll där många fick prova att 
segla Lova för första gången. 
 
Under året har vi ordnat en helg för påriggning 
och en för avriggning av Shamrock och Lova. 
Här deltog ungdomar, volontärer och arvoderad 
personal. Detta är ett bra tillfälle att lära sig mer 
om hur ett fartyg är riggat och förenklar de mo-
ment som kräver att många hjälps åt. Det bjöds 
på mat och de som ville fick övernatta ombord. 

Utöver ovanstående har vi under året även haft 
volontärer som under andra tider kommit till 
Skeppsholmen och hjälpt till i det dagliga arbe-
tet på gården. Denna öppna verksamhet kräver 
lite mer av besökaren då handledning inte alltid 
finns tillgänglig, men den tillför samtidigt väl-
kommen hjälp och avlastning för den fasta per-
sonalen. 
 
2018 har vi haft två elever från Marina lärover-
kets skärgårdskaptensprogram och en elev från 
Xcenters marinteknikerprogram som gjort sin 
praktik hos oss. Vi har även haft en prao-elev 
från högstadiet som hjälpt oss under en vecka. 

VERKSAMHETSRESULTAT 

2018 (2017) 

 
· Under 2018 hade vi öppen 

verksamhet under 40 (39) 

tisdagskvällar. 

· Totalt hade vi 619 (463) 

deltagare på den öppna 

verksamheten. 

· Påriggarhelgen besöktes av 63 

personer och avriggarhelgen 

fick 34 besök͘ 

Påriggning av Shamrock 
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KURSER  & STUDIECIRKLAR  

Sida 4 

Likt tidigare år har vi fortsätt arbetet att konti-
nuerligt förbättra och utveckla våra kurser och 
studiecirklar. 
 
I snickeriet hålls kurser i studiecirkelform under 
vardagskvällar. Deltagarna får under kursen 
välja ett projekt som de planerar och genomför 
under de tio lektionerna. Under året har elever-
na bland annat byggt en trädgårdsbänk, en 
grind, en sågbock och en hammock. Under 
höstterminen 2018 utökade vi från tre till fyra 
vardagskvällar. 
 
I smedjan är det full aktivitet hela veckan. Mån-
dag-, onsdag- och torsdagskvällar hålls det 
grundkurser i smide i form av studiecirklar. Här 
får eleverna bland annat lära sig säkerhet, verk-
tyg, material samt tillvägagångssätt i järn- och 
stålsmide. Även under helgerna hålls det kurser 
i smedjan. Totalt har åtta grundkurser och tre 
fortsättningskurser arrangerats under veckoslu-
ten 2018. På tisdagarna har de som gått ett par 
kurser möjlighet att smida utan handledning av 
lärare. 

Under 2018 har vi fortsatt att utveckla våra 
navigationskurser. Det anordnades tre helgkur-
ser i förarintyg och en kvällskurs för kustskep-
pare. På kustskepparkursen fick deltagarna un-
der en kväll åka ut med Lova och prova ma-
növrering och navigation. Detta moment var 
mycket uppskattat och 2019 utvecklar vi navi-
gationskurserna med att båtpraktik ingår även 
för förarintyget. 
 
En annan sjörelaterad kurs vi erbjuder är den i 
att vårrusta sin utombordare. Till kursen tar 
deltagaren med sig sin egen utombordsmotor 
som den får lära sig att göra årlig service på. 
Deltagarna får bland annat lära sig att byta olja, 
filter, tändstift och impeller. Kursen hölls vid ett 
tillfälle under mars. 
 
En ny kurs för 2018 var den i hur en service på 
en marindiesel (inombordsmotor) utförs. 

I bagarstugan får kursdeltagarna under en helg 
lära sig att baka surdegsbröd i vår vedeldade 
bakugn. Förutom recept, bakredskap och jästek-
niker får kursdeltagarna lära sig om eldningstek-
niker och hur en stenugn fungerar. Efter kursen 
får deltagarna med sig härliga surdegsbröd och 
en surdegsrot att fortsätta baka på hemma. Un-
der 2018 hölls tre kurser på våren och två på 
hösten 

I vår mekaniska verkstad hålls det svetskurser 
under helgerna. Fredagskvällen tillägnas teori 
medan lördag och söndag mest består av prak-
tiska övningar. Grundkursen har fokus på 
gassvets men även andra svetstekniker behand-
las. Fortsättningskursen går djupare in på olika 
svetstekniker och här får deltagarna även möj-
lighet att göra ett mindre eget projekt. Totalt 
hölls 21 svetskurser under 2018. 
 
Under vår kurs i akvarellmålning träffas delta-
garna fredag kväll och får sedan prova olika 
akvarellpapper och färger under helgen. På sön-
dagseftermiddagen anordnas en liten utställning 
av verken. Totalt hölls två akvarellkurser under 
2018. 
 
Tillsammans med skolfartygen S/Y Ellen och 
T/S Constantia driver vi ledarutbildningen 
”Scholare” hos oss och på Beckholmen. Under 
hösten 2018 har vi vidareutvecklat utbildningen 
så att den nu omfattar en grundutbildning och 
en båsenutbildning. Totalt blev det nio träffar 
2018 med i snitt 20 besökare per tillfälle.  
 
Dagtid på vardagar hyrs smedjan ut till en yr-
kessmed som sysslar med beställningar och 
reparationer av traditionsenligt smide. 

”>ćƌĂƌĞŶ�ĮĐŬ�ŵŝŐ�ĂƩ�

ŬƵŶŶĂ�ƵƚǀĞĐŬůĂƐ�ƉĊ�

ĞƩ�ƌŽůŝŐƚ�ƐćƩ͊” 
- Deltagare på svetskursen 

VERKSAMHETSRESULTAT 2018 (2017) 
· Totalt har 406 (357) kursdeltagare med olika 

bakgrund och från olika arbetsområden deltagit i 

243 (209) lektionstillfällen. 

· Totalt lektionstid var 1065 (930) timmar. 

· 15 (14) unika personer har tillsammans besökt 

tisdagssmidet 156 (136) gånger. 
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ƐćƩ�ǀĂƌũĞ�Ŭǀćůů�ŽĐŚ�

ƟŵŵĂƌŶĂ�ďĂƌĂ 

ƐƉƌĂŶŐ�ŝǀćŐ͊” 

- Deltagare på snickerikursen 

Snickerikursen 
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LÅNGSEGLING  MED  SHAMROCK  

Under fyra veckor i juli och augusti seglade m/s 
Shamrock sin traditionsenliga långsegling längs 
Norrlandskusten. Stoppet vid Sveriges högsta ö, 
Agön, var mycket uppskattat av deltagarna. Av 
tradition bär besökaren med sig en sten från 
strandkanten och lägger på toppen och gör på så 
sätt ön ytterligare lite högre. På Ulvön fick vi en 
föreläsning om surströmming av Ruben Mad-
sen vilket efterföljdes av en surströmmingsskiva 
ombord senare på kvällen. 2018 var en mycket 
varm sommar med lätta vindar. Vi tog oss ändå 
upp till Holmön som blev det nordligaste stop-
pet innan besättningen vände söderut. I de 
större hamnarna Sundsvall och Härnösand hölls 
öppet skepp och på Vässarö fick vi besök ca 250 
scouter som var på läger på ön. 

Ombord mönstras ungdomarna på som en del 
av besättningen och delas upp i tre vakter. 
Dessa turas om att bemanna fartyget vilket möj-
liggör segling under flera dygn i sträck. Under 
en långsegling läggs stor vikt på utbildningen 
som sker ombord. En utbildningsplan följs och 
ungdomarna får förutom att sätta segel bland 
annat lära sig navigation och sjömanskap, sä-
kerhet, rodd, byssa-(matlagnings)tjänst och mo-
torlära. De flesta momenten ombord kräver 
samarbete vilket ger erfarenheter kring gruppdy-
namik samt styrkan av att hjälpas åt. Den 
största lärdomen brukar dock handla om en 
själv, var ens egna gränser går och ens egen roll 
i ett större sammanhang. 

Under seglingen deltog fyra ensamkommande 
flyktingungdomar som en del av elevgruppen. 
Två av dem hade tidigare under sommaren 
deltagit i det dagkollo vi anordnade tillsammans 
med Röda Korset. Under seglingsmånaden 
växte dessa ungdomar som personer och deras 
svenskkunskaper förbättrades avsevärt. En av 
deltagarna började gråta när han på sin födelse-
dag blev firad av ”så många kompisar”, det 
hade aldrig tidigare hänt. Sammanfattningsvis 
var det hela mycket lyckat och med en bra in-
tegration åt båda hållen. 
  
Vid avresa från Skeppsholmen lämnar en grupp 
enskilda individer kajen. När fartyget kommer 
tillbaka, fyra veckor senare, har dessa blivit en 
sammansvetsad besättning med många nya 
erfarenheter och förmågor i bagaget. 
 

 

VERKSAMHETSRESULTAT 2018 (2017) 
 

· 21 (21) elever och 14 (15) fasta 

besättningsmedlemmar har under 2018 delat med 

sig av gamla och fått nya livserfarenheter.  

· 100 (89) % av deltagarna kan rekommendera 

långseglingen till sina kompisar. 

· 88 (89) % tyckte att gemenskapen och 

sammanhållningen var bra eller mycket bra 

ombord.  

· 88 (67) % vill segla nästa sommar. 

· 50 (78) % kan tänka sig en framtida karriär inom 

sjöfarten. 

· Bästa lektionerna var de som handlade om  att 

bada i överlevnadsdräkter, brand, sjukvård och att 

ro med skeppsbåten. 

”Saker där man 

behövde umgås och 

lösa saker 

tillsammans var det 

bästa med 

seglingen.͟ 

- Elev på 

långseglingen 

”Att sitta ankarvakt 

där det fanns myggor 

var det tråkigaste på 

långseglingen.” 

- Elev på 

långseglingen 

�Ú��Ú�������¤���������¤��¡����Ú 

��������������������¤��¡�� 

���¡����������¤�������������¡��Ú� 

Surströmmingsföreläsning 

����������¤��������Y������� 

”Det bästa med långseglingen var alla nya perso-

ner samt att lära sig segla. Och såklart själva 

helheten.͟- Elev på långseglingen 



 

ÖPPNA  SEGLINGAR  

Sida 6 

Skeppsholmsgården har under 2018 arrangerat 
fem helgseglingar med Shamrock som varit 
öppna för alla oavsett ålder eller tidigare erfa-
renhet. Som deltagare har vi bland annat haft 
familjer, par, kompisgäng, och enskilda äventy-
rare. Det följer ofta med kollobarn som vill visa 
sina föräldrar hur det är att segla skuta. 
 
För de som vill prova på skutsegling, men inte 
kan vara borta en hel helg, arrangerade vi 
kvällsseglingar med Shamrock. Det blev en 
under våren och en på hösten. På nationaldagen 
arrangerade föreningen Shamrocks vänner en 
segling för sina medlemmar ombord på Sham-
rock. 

Under sista helgen i april ordnades vårkråkan—
en ledarsegling  där vi möter upp skutorna Ellen 
och Constantia för gemensam utbildning. Un-
der lördagen övade vi sjösäkerhet tillsammans 
med deras ledare. Bland annat övade vi brand-
släckning, nödbloss, linkastare samt blåste upp 
en livflotte. Dessutom ordnade vid föreläsning-
ar om brandteori, sjukvård, ledarskap, lekar och 
matplanering. 

”Tack för en trevlig och lärorik 

helg.” 

- Deltagare på en av höstens 

helgseglingar 

VERKSAMHETSRESULTAT 2018 (2017) 
 

· Totalt har Shamrock haft 3578 (3662) personseglingsdagar, vilket är summan av alla enskilda individers 

seglingsdagar ombord. 

· Elmy, Lova och Anna-Sofia har haft 1056 (1097) personseglingsdagar.  

�¡���Ú��Ú�����Ú�������� ����������������������������������� 

Säkerhetsövning under ledarseglingen 

”Vårkråkan - nyttigt med säkerhetsutbildning! 

Dessutom bra att utmana oss med att knåpa ihop 

nya rutiner.͟- Seglingsledare 



”Det roligaste var 

umgänget med 

nya kompisar och 

ledare, se nya 

fina miljöer och 

lära sig segla��” 
- Kollodeltagare 

KOLLO  
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Även denna sommar seglade vi under fem koll-
operioder, samtliga fullbokade. Lova seglade 
alla fem perioder, varav två parallellt med 
Shamrock och en med Anna-Sofia. Vårt kollo 
går ut på att deltagarna ska få möjlighet att 
träffa nya vänner genom att leka lekar och spela 
spel, bada, segla och samarbeta, i en kulturhi-
storisk miljö och med hela Stockholms skärgård 
som ”lekplats”. Deltagarna/kollobarnen har 
sommaren 2018 kommit från samtliga av Stock-
holms Stads 14 stadsdelar. 

Ombord på skutorna hjälps alla åt med vardags-
sysslorna ombord. Dessutom lär vi oss att styra 
skutan, navigera i sjökort, hissa segel, slå/gippa 
och lägga till vid bryggor eller klippor. Alla 
hjälper till på den nivå den själv är bekväm med 
och tycker är roligt. Ibland hittar vi en extra 
härlig ö där vi kanske stannar ytterligare en dag. 
Höjdpunkterna under kollot är att få åka fender 
bakom båten och när vi ger oss iväg sent på 
kvällen för att segla tills solen går upp igen med 
filtar, nybakta kakor, varm choklad och högläs-
ning. Ganska ofta har vi vattenkrig alla mot alla 
och inte ovanligt är det att bada med kläderna 
på. 

En period har varit mellan 11–13 dagar, och 
under dessa dagar till sjöss får ungdomarna en 
möjlighet att utforska sin nyfikenhet, lära sig 
mer om sig själva i nya situationer och att lära 
sig samarbeta på många plan. Vi lär oss att laga 
och testa ny mat, vi upptäcker öar med dess 
(djur)invånare och historia. Vissa låter sig utma-
nas av att klättra upp i masten och andra finner 
lugn och ro i nätet under peket. 

Kolloseglingarna arrangeras i samarbete med 
Stockholms stad som sköter marknadsföring, 
kvalitetsuppföljning och anmälan. Kolloavgif-
ten är inkomstbaserad vilket innebär att staden 
subventionerar avgiften för familjer som annars 
inte skulle haft råd.  

Enligt stadens egna utvärdering visade det sig 
att Skeppsholmsgården har haft de näst bästa 
kolloledarna och det näst bästa boendet (bland 
de 28 upphandlade kollogårdarna). 
 
Totalt seglar åtta ungdomar ombord på Lova 
respektive Anna-Sofia medan 26 får plats på 
Shamrock. 
 
För att kunna erbjuda ännu fler kolloplatser 
under 2019 har vi nu under hösten införskaffat 
ytterligare en ny båt, en ”Colin Archer 40” som 
vi döpt till Lina. Tanken är att Lina under kom-
mande säsong ska segla med nio barn/period 
parallellt med Lova. 

VERKSAMHETSRESULTAT 2018 (2017) 

 
· 101 (101) ungdomar och 35 (39) ledare med 

olika bakgrund och åldrar har under sommaren 

2018 fått nya minnen, kompisar och 

livserfarenheter. 

· 97 (100)% kan rekommendera kollot till andra. 

· 76 (91) % vill åka med oss på kollo nästa år 

enligt Stockholms stads utvärdering. 

· 72 (91) % har fått nya vänner under 

kollovistelsen. 

· 93 (95) % tyckte att boendet var ”Mycket bra” 

eller ”Bra”. 

· 97 (100) %  gav betyget ”Mycket bra” eller ”Bra” 

som betyg på hela sin kollovistelse.  

”Allt var roligt!͟ 
- Deltagare på kollot 2018 

”Det tråkigaste var att�diska och 

städa :-)͟ - Kollodeltagare 
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ÖVRIGA  SEGLINGAR  & NYTTJANDE  AV  FARTYGEN  

Vi seglade med fyra skolklasser i årskurs åtta 
från Täby friskola som fick vara ute två och en 
halv dag vardera. Vi har ett bra koncept där 
ungdomarna får vara med att segla, laga mat 
och sitta ankarvakt. På en av kvällarna brukar 
det dessutom bli filmvisning. Detta samarbete 
fortsätter under 2019. 

 
Den återkommande konfirmationsseglingen 
ombord på Shamrock genomfördes även under 
2018 tillsammans med Solna församling. Kyr-
kan står för undervisning och annat praktiskt 
kring konfirmandutbildningen medan vi står för 
seglingsutbildningen. Seglingen genomfördes i 
Stockholms skärgård med besök på bland annat 
Arholma, Ängsö och i Norrtälje. 
 
Under våren ordnades kvällsseglingar för Sta-
tens Fastighetsverk och Volontärbyrån ombord 
på Shamrock. Vi har även seglat dagsseglingar 
med en YH-utbildning för marintekniker och en 
grundskoleklass. Under slutet av september 
ordnades också en minnesresa för en tidigare 
volontär som gått ur tiden. 

Under året har Shamrock chartrats ut för att 
segla med två olika företag. Lova har chartrats 
ut för en klassresa samt flertalet företags- och 
ledarseglingar. 
 
Sista seglingen för säsongen var tävlingen Salt-
kråkan Race som gick av stapeln första helgen i 
oktober. Av de 15 skutor som deltog kvalade 
Lova in som snabbaste fartyget runt banan 
(omräknad tid). Shamrock, som seglat av gaf-
feln veckan innan, riggades med Lovas storsegel 
och lyckades ändå delta i racet. På lördagskväl-
len samlades ett femtiotal personer nere i Sham-
rock för musik– och sångkväll. På vägen till-
baka till Stockholm fick besättningen på Sham-
rock se ett Norrsken över Resarö. En fin avslut-
ning på säsongen. 

Shamrock har under 2018 använts som lokal 
vid ett flertal tillfällen. Dels har det skett i egen 
regi i form av ledarutbildning, öppet skepp, 
besättningsmöten, återträffar och vid studiebe-
sök. Scouterna och Shamrocks vänner är orga-
nisationer som haft möten ombord. Dessa sam-
arbeten är mycket givande då Skeppsholmsgår-
den både får visa upp och berätta om sin verk-
samhet för viktiga målgrupper. 

Shamrock lånades ut till ”Paddla för musikhjäl-
pen” under tre dagar i december. På pontonen 
drogs det upp kajaker. Nere i Shamrock hölls 
det föredrag och serverades middag. Uppe på 
däck blev det spelningar av Julia Adams, Paul 
Ray och Nano. Totalt samlade projektet in 
44.471 kr till musikhjälpen. 

VERKSAMHETSRESULTAT 2018(2017) 
 

· Under året har vi haft ca 500 (550) personer på 

längre besök ombord på Shamrock och ca 3000 

(3300) personer har fått en rundvisning. Ett 

enkelt exempel på en kulturell verksamhet som för 

den enskilde kan vara en stor upplevelse. 

· Under året har Shamrock haft 111 (119) 

seglingsdagar, Lova 81 (75), och Anna-Sofia 13 

(13).� 

”Vi har varit väldigt nöjda 

med årets seglingar” 

- Bitr. rektor Täby 

Friskola 
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Affisch för Saltkråkan Race 

Nano spelar ombord på Shamrock 
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SAMARBETE  MED  RÖDA  KORSET  

Skeppsholmsgården och Röda Korset har sam-
arbetat sedan sommaren 2016. Syftet har varit 
att skapa en meningsfull verksamhet och en 
integration för ensamkommande nyanlända 
ungdomar.  
 
Liksom tidigare år har huvudfokus 2018 legat 
på ett dagkollo under sommarlovet. Verksam-
heten har sett olika ut från år till år då behoven 
hos målgruppen och deras situation styr pro-
jektets verksamhet. Verksamhetens hjärta är i 
Årboden och här samlas deltagarna på morgo-
nen 10:30. Då finns det frukost för den som 
önskar eller en soffa att vila på. Här dricker vi 
kaffe och pratar om allt mellan himmel och 
jord, om senaste avsnittet i “Talang 2018” eller 
om sömnproblem, om vilket lag som kommer 
vinna fotbolls VM eller om vad samtycke är, om 
reglerna i Backgammon eller om skillnaden 
mellan Sverige och Afghanistan när det kom-
mer till våld i hemmet. 
 

Samtalsämnena är hur många som helst, många 
gånger förvånande, och det finns en stor törst 
hos många av deltagarna efter att förstå världen 
och Sverige. Framförallt de deltagare som varit 
här i gemenskapen ett längre tag vågar fråga 
mer, och vågar också berätta mer. De som är 
nya håller ofta tillbaka på de kanske obekväma 
frågorna och är artiga, ett viktigt jobb och an-
svar vi ledare har är att vara tillgängliga för 
samtalen som kommer när det är lugnt och 
tryggt. 
 

I år kunde vi erbjuda dagkollot under åtta veck-
or. Skeppsholmsgårdens verkstäder användes 
och deltagarna byggde saker i snickeriet och 
smedjan. Vidare gjordes en massa drakar, spela-
des pingis på segelloftet och så fiskades det från 
kajerna runt Skeppsholmen. Övriga aktiviteter 
var bland annat fartygsvisningar, boule, kubb, 
svenskundervisning, turer till Siaröfortet och 
Tantolunden. 

Leken är ett verktyg för att skapa tillit. Hantver-
ket är en annan väg dit; aktiviteterna är ett sätt 
att bygga förtroende. 

Ett konkret projekt 2018: Vi har byggt en od-
lingslåda i snickeriet, handlat jord och gödsel 
samt fixat sticklingar från diverse håll för att 
anlägga en liten köksodlings-låda, vi hade det 
blygsamma målet att lära oss tillräckligt mycket 
om odling under sommaren för att lyckas hålla 
den vid liv. 
 

Förutom dagkollot har vi tillsammans med 
Röda korset ordnat en julmarknad i december. 

Samarbetet har främst skett med Röda Korset 
Vantörskretsen och Beredskapskretsen. 

VERKSAMHETSRESULTAT 2018 (2017) 

 
· 58 (139) unika nyanlända ungdomar och 17 (26) 

volontärer besökte oss under dagkollots åtta (åtta) 

veckor. 
· Totalt har vi haft aktiviteter för 58 unika nyanlända 

ungdomar som tillsammans har kommit 618 

gånger. 

· Aktiviteter har utförts under 273 (380)

verksamhetstimmar fördelat på 39 (82) dagar. 

Utehäng på dagkollot 

Matlagning i Årboden 
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ÖVRIG  VERKSAMHET  

Sida 10 

Under ett år händer det mycket på Skepps-
holmsgården som inte kan knytas till seglingar, 
kurser eller vår öppna verksamhet. 
 
En lördag i slutet på mars ordnades Sjöscoutda-
gen på Skeppsholmen. Årboden lånades ut som 
kansli och gårdsplanen utanför blev samlings-
punkt på ön. Några scouter övernattade också 
på Shamrock. 
 
Som vanligt hölls Kulturnatt i slutet av april. Då 
öppnar hela stadens kulturliv upp för besökare 
under en kväll och Skeppsholmsgården höll 
öppet hus. Smedjan, snickeriet och fiket visades 
upp för nyfikna förbipasserande. De som ville 
fick även en guidad tur på Shamrock eller 
kunde köpa nygräddade våfflor på gårdsplanen. 
Nytt för i år var även att kolloledarna ställde 
upp och körde besökare mellan vårt område på 
Skeppsholmen och kajen nedanför Vasamuseet, 
där veteranflottiljens fartyg Nordanö låg förtöjd. 
 
Alla seglingsledare och kurslärare har under 
året bjudits in till HLR-utbildning. Vi har även 
arrangerat en kväll där vi hjälpt våra volontärer 
att fylla i praktikjournaler för matros TF70 och 
haft ett tillfälle då vi visat våra Sjöbefäl klass 
VIII vart skärgårdens bästa förtöjningsställen 
finns. 
 
 

 
 

I samverkan med Oceanseglingsklubben har vi 
ordnat HLR- och första hjälpen-utbildning för 
deras oceanseglarkurs. Totalt blev det fyra ut-
bildningstillfällen under året. Vi har även utbil-
dat integrationsseglings ledare och deltagare i 
HLR under en kväll. 
 
SCHOLARE, ett samarbete kring ledarutbild-
ning med skolfartygen Ellen och Constantia, 
har fortsatt under året. Var fjärde torsdagskväll 
träffas gamla och blivande ledare på Skeppshol-
men eller Beckholmen för föreläsning och dis-
kussion. Kvällarna har haft teman om bland 
annat sjömanskap, säkerhet och ledarskap. 
 
I december ordnade styrelsen ett julbord för alla 
volontärer, kurslärare och seglingsledare. Glög-
gen intogs i smedjan och själva julbordet åts i 
snickeriet. Totalt blev vi nästan 50 personer. 

Helgen vid andra advent ordnades en julmark-
nad på Skeppsholmsgårdens område tillsam-
mans med Röda Korset och TC-Smide. Det 
blev en mysig stämning och flera av våra kurslä-
rare ställde ut egna hantverk.  
 
Utöver att vi själva nyttjar våra lokaler oerhört 
mycket har vi under året upplåtit våra lokaler 
till flertalet externa föreningar. Bland annat har 
dessa föreningen använt våra lokaler: Sham-
rocks vänner, Oceanseglingsklubben, Flaskskep-
parna, Vittfarna och Sviar. 

STATISTIK  2018 (2017) 
 

· Skeppsholmsgarden.se hade ca 24.500 (ca 17.000) besökare. 

· 1382 (1257) gillade Skeppsholmsgården och 575 (509) kolloverksamheten på Facebook. 

· 2073 (1761) personer prenumererade på vårt nyhetsbrev som utkom vid nio (sju) tillfällen. 
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Julbord i snickeriet 

”Stort tack för att vi fick 
husera i Årboden med 
vårt tävlingskansli 
på Sjöscoutdagen! ” 
- Stockholms Scout-
skeppslag  


