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1969—2019 
50 ÅR  PÅ  SKEPPSHOLMEN  OCH  MED  SHAMROCK  

Sida 2 

Det är svårt att välja ut några få specifika saker som har varit bra på Skeppsholmsgården under 

2019.  Men jag kan summera året som passerat som ännu ett händelserikt, roligt, lärorikt och helt 

fantastiskt Skeppsholmsgården-år! 

 

Som rubriken säger så har det passerat många år sedan Skeppsholmsgården grundades 1969. Han-

den på hjärtat, många människor jag träffar säger med ett varmt leende att Skeppsholmsgården gör 

”samma sak idag som på 80-talet”. Till viss del menar jag att de har rätt. Likt ”alla andra år” har vi 

under 2019 genomfört flertalet studiecirklar inom hantverk, navigation och motorlära. Vi har ge-

nomfört en långsegling med Shamrock och flertalet kolloseglingar med våra två mindre kollobåtar. 

Vidare har vi träffats på tisdagskvällarna och tillsammans gjort ”öppna verksamheten” till vad den 

är idag. 

 

Att vi lyckas göra ”samma saker” under så många år måste betyda att vi har hittat ett behov, en 

funktion i samhället som behövs. Vi har skapat en plats dit människor vill komma för att bli sedda, 

dela med sig av erfarenheter och må bra. Till oss på Skeppsholmsgården är alla välkomna. 

Trots att vi erbjuder ett liknande koncept idag som för 50 år sedan kan man se tydliga förändringar. 

Under 2019 har vi bland annat introducerat både en ny kollobåt samt en ny kollega. Vi har fortsatt 

underhålla och förvalta både våra lokaler och fartyg. 

 

Tittar vi tillbaka och studerar verksamheten de senaste 

sex åren, under perioden 2014-2019, kan jag med glädje 

konstatera att: 

 Vi har ökat antalet kursdeltagare med drygt 140 % 

och antalet lektionstillfällen med drygt 90% under 

perioden. 

 Antalet seglingsdagar med Shamrock har ökat med 

175 % och med Lova med 4  %. 

 Antalet kolloplatser vi erbjuder har ökat med drygt 100 %. 

Som en slutsats av ovanstående grafer och diagram kan jag glatt konstatera att även om vi nu gör 

samma saker som tidigare år, har vi de senaste åren skapat, och förvaltat en ny trend. Tillsammans 

har vi genererat fler kurstillfällen, vi har haft fler kursdeltagare och vi har erbjudit fler barn och ung-

domar möjligheten att segla med våra fartyg! 

 

Detta hade inte varit möjligt om inte alla hade hjälpts åt. Tack alla kursledare, volontärer, bidragsgi-

vare, kolloledare, kollegor och styrelsemedlemmar. Utan vårt gemensamma arbete hade vi inte 

kunnat genomföra allt bra vi gör. 

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att tiden går fort när man har kul. 50 år på Skeppsholmen har gått 

som en dans. Nu är det bara att se till att vi tillsammans fortsätter att förvalta Skeppsholmsgården i 

denna goda anda! 

 

 

Kristoffer Strandfeldt 

Verksamhetschef 

SNABBFAKTA 

SKEPPSHOLMSGÅRDEN 

2019 (jämfört med 2018) 

 

 114 (111) seglingsdagar med 

Shamrock. 

 75 (79) seglingsdagar med 

Lova. 

 72 (ny för 2019) seglingsdagar 

med Lina 

 454 (406) deltagare på våra 

kurser. 

 163 (101) deltagare på vårt 

skutseglingskollo. 



ÖPPNA  VERKSAMHETEN  
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På tisdagskvällar samlas seglare, föräldrar, ny-

fikna och volontärer i Årboden för en gemen-

sam soppmiddag. Därefter hjälps alla åt att för-

bättra och underhålla våra fartyg, verkstäder 

och lokaler. Kvällen rundas ofta 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 segelinspektion, målning 

av ankarkätting och lackning av rundhult. 

 

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. 

 

Arbetet med Lina har gjort att många volontä-

rer kommit förbi gården för att hjälpa till med 

exempelvisning målning av inredningen. Ett 

gäng ledare riggade också på Lina för att sedan 

segla en premiärtur. 

 

2019 har vi haft två elever från Marina lärover-

kets skärgårdskaptensprogram som gjort sin 

praktik hos oss. Vi har även haft två prao-elever 

från högstadiet som hjälpt oss under en vecka 

vardera. 

 

Dessutom  har vi under året haft volontärer som 

under andra tider kommit till Skeppsholmen 

och hjälpt till i det dagliga arbetet på gården. 

Denna öppna verksamhet kräver lite mer av 

besökaren då handledning inte alltid finns till-

gänglig, men den tillför samtidigt välkommen 

hjälp och avlastning för den fasta personalen.  

VERKSAMHETSRESULTAT 

2019 (2018) 

 

 Under 2019  hade vi öppen 

verksamhet under 40 (40) 

tisdagskvällar. 

 Totalt hade vi 445 (619) 

deltagare på den öppna 

verksamheten. 

 Påriggarhelgen besöktes av 61

(63) personer och 

avriggarhelgen fick 28 (34) 

besök. 

Målning av Lina under påskhelgen 

Målning av Shamrocks nya gaffelbeslag 

Premiärfika i Lina under en tisdagskväll 

Påriggning av Shamrock 



 

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 skåp. köksluckor och en 

pall. Under 2019 har vi haft studiecirklar i 

snickeri under fyra vardagskvällar/vecka både 

under våren och hösten. 

 

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 elva grundkurser och en 

fortsättningskurs arrangerats under veckosluten 

2019. På tisdagarna har de som gått ett par kur-

ser möjlighet att smida utan handledning av 

lärare. Några av dessa tisdagssmeder träffades 

under en helg och gjorde förbättringar på smed-

jan och dess avskrot. 

Under 2019 har vi fortsatt att utveckla våra 

navigationskurser. Det anordnades tre helgkur-

ser och en kvällskurs för förarintyg. Vi har valt 

att inkludera båtpraktik med Lova i dessa kur-

ser, något som varit mycket uppskattat av delta-

garna. 

 

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. 

 

Under vår kurs i akvarellmålning får deltagarna  

prova olika akvarellpapper och färger samt an-

ordna en liten utställning. Totalt hölls en helg-

kurs i akvarellmålning under 2019. 

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 2019 hölls fyra kurser på våren och tre 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 20 svetskurser under 2019. 

 

”Mycket kunniga lärare... Älskade 

kvällarna i smedjan! ”- Deltagare på kvälls-

kursen i smide 

 

Tillsammans med skolfartygen S/Y Ellen och 

T/S Constantia driver vi ledarutbildningen 

”Scholare” hos oss och på Beckholmen. Under 

2019 vidareutvecklade vi utbildningen. Hela 

vintersäsongen hålls en grundutbildning. Våren 

2019 hölls en båsenutbildning och på hösten 

började vi med temakvällar för alla aktiva skut-

seglare. Totalt blev det tio träffar 2019 med i 

snitt 15 besökare per tillfälle.  

 

Dagtid på vardagar hyrs smedjan ut till en yr-

kessmed som sysslar med beställningar och 

reparationer av traditionsenligt smide. 

”Valde denna kurs för att de var 

fler timmar än på andra 

helgkurser. Detta gjorde att det 

aldrig kändes stressat och det 

gavs möjlighet till frågor. Att 

båtpraktik ingick var givande 

kanske särskilt för de deltagare 

som har väldigt liten erfarenhet 

av sjön. De fick en möjlighet att 

relatera teorin till verkligheten. 

En krydda var att kurslokalen 

var på föreningens 

segelfartyg.” 

- Deltagare på 

förarintygskursen 

VERKSAMHETSRESULTAT  2019 (2018) 

 Totalt har 454 (406) kursdeltagare med olika 

bakgrund och från olika arbetsområden deltagit i 

264 (243) lektionstillfällen. 

 Totalt lektionstid var 1173 (1065) timmar. 

 10 (15) unika personer har tillsammans besökt 

tisdagssmidet 184 (156) gånger. 

Smide i smedjan 

”Den här kursen har 

varit precis det jag 

sökte! Målet är inte att 

alla ska lära sig att 

smälla ihop en 

fågelholk, utan 

deltagaren bestämmer 

själv. ... Jag föredrar 

detta upplägg framför 

mer typisk 

undervisning !” 

- Deltagare på snickerikursen 

Kurs i vedugnsbakning 

Svarvning på snickerikursen 
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LÅNGSEGLING  MED  SHAMROCK  

Under fyra veckor i juli och augusti seglade 
Shamrock sin traditionsenliga långsegling längs 

Norrlandskusten. Stoppet vid Sveriges högsta ö, 
Mjältön, 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 och provsmakning av surström-
ming.  

 
I Ratan blev det en heldag med underhåll. 

Några musade i riggen, några klädde 

bogsprötsgaj och resten målade eller fernissade  

I Hudiksvall fick besättning göra studiebesök på 

Kustbevakningens fartyg. Sikeå blev det nord-
ligaste stoppet innan besättningen vände sö-

derut. I de större hamnarna Örnsköldsvik, Hu-

diksvall och Härnösand hölls öppet skepp.  
 

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, ledarskap och motorlära. Teoretiska 

lektioner varvas med praktiska som exempelvis 

brandsläckning, splitsning och fartygsunderhåll. 
De flesta momenten ombord kräver samarbete 

vilket ger erfarenheter kring gruppdynamik 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 sam-

manhang. 

 

Under seglingen deltog två ensamkommande 
flyktingungdomar som en del av elevgruppen. 

Båda hade tidigare somrar deltagit i det dag-
kollo vi anordnat tillsammans med Röda Kor-

set.  

 

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 2019 (2018) 

 

 21 (21) elever och 13 (14) fasta 

besättningsmedlemmar har under 2019 delat med 

sig av gamla och fått nya livserfarenheter.  

 100 (100) % av deltagarna kan rekommendera 

långseglingen till sina kompisar. 

 75 (88) % tyckte att gemenskapen och 

sammanhållningen var bra eller mycket bra 

ombord.  

 75 (88) % vill segla nästa sommar. 

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

sjöfarten. 

 Bästa lektionerna var de som handlade om  att 

bada i överlevnadsdräkter, segelsättning, brand, 

förtöjning, maskin och att ro med skeppsbåten. 

”Att träffa nya 

kompisar och att få 

segla var det bästa.” 

- Elev på 

långseglingen 

Rodd med  skeppsbåten 

Solnedgång över Gävlebukten 

Övning på trosskastning 

Slipning av stora luckan 

Tillbaka i Stockholm efter fyra veckor 

Beslagning av bredfocken 



 

ÖPPNA  SEGLINGAR  
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Skeppsholmsgården har under 2019 arrangerat 

fyra 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 

kvällssegling under våren och en på hösten. På 

nationaldagen arrangerade föreningen Sham-

rocks vänner en segling för sina medlemmar 

ombord på Shamrock. 

 

Under första helgen i maj ordnades seglingen 

Vårkråkan. Den är öppen för säsongens ledare 

att följa med på. Vi möter upp skutorna Ellen 

och Constantia för gemensam säkerhetsutbild-

ning och utbyte av erfarenheter. Det blir även 

en kick-off för seglingssäsongen och ett första 

test av vinterns förbättringar. 

 

Under lördagen övade vi sjösäkerhet tillsammas 

med deras ledare. Bland annat övade vi brand-

släckning, nödbloss, linkastare samt blåste upp 

en livflotte. Dessutom ordnades en intern 

CROWD-utbildning. Resten av helgen lades 

stor vikt vid att ta fram nya regler och rutiner 

för bland annat bad, flytvästar och eldning.  

 

”Vi ville tacka för en 

fantastisk helgsegling förra 

helgen. Vi tyckte det var toppen 

på alla sätt och vis.” 

- Två deltagare på en av höstens 

helgseglingar 

VERKSAMHETSRESULTAT 2019 (2018) 

 

 Totalt har Shamrock haft 3561 (3578) 

personseglingsdagar, vilket är summan av alla 

enskilda individers seglingsdagar ombord. 

 Lova och Lina har haft 1601 (1056) 

personseglingsdagar.  

Livflotteövning på Vårkråkan 

Alla får prova på att styra under en 

helgsegling 

Brandövning på Vårkråkan Härlig segling med Shamrock 



KOLLO  
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Även denna sommar seglade vi under fem koll-

operioder, samtliga fullbokade. Lova och Lina-

seglade samtliga fem perioder och Shamrock 

tre.  

 

Vårt kollo går ut på att deltagarna ska få möjlig-

het att träffa nya vänner genom att leka lekar 

och spela spel, bada, segla och samarbeta, i en 

kulturhistorisk miljö och med hela Stockholms 

skärgård som ”lekplats”. Kollodeltagarna har 

sommaren 2019 kommit från 13 av Stockholms 

Stads 14 stadsdelsområden. 

Ombord på skutorna hjälps alla åt med vardags-

sysslorna. 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 11–14 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.  

Totalt seglar åtta ungdomar ombord på Lova, 

nio på Lina medan 26 får plats ombord på 

Shamrock. 

 

Vi kan glatt konstatera att inköpet av Lina har 

varit värdefullt för vår Skeppsholmsgårdens-

verksamhet. Lina har fungerat väl som kollobåt 

och hon har levererat fina seglingar till 45 kollo-

barn under sommarlovet 2019. Dock kan vi se 

från utvärderingarna att deltagarna önskar en 

annan rigg, dvs vill de ha en gaffelrigg likt 

Shamrock och Lova! 

 

I Slutet av november hölls en återträff för som-

marens kollobarn. Över 80 kollobarn dök upp 

och turades om att leka, spela pingis och träffa 

gamla kompisar. 

VERKSAMHETSRESULTAT 2019 (2018) 

 

 163 (101) ungdomar och 66 (35) ledare med 

olika bakgrund och åldrar har under sommaren 

2019 fått nya minnen, kompisar och 

livserfarenheter. 

 92 (76) % av Lina & Lova-deltagarna och 78 (76) 

% av Shamrock-deltagarna vill åka med oss på 

kollo nästa. 

 96 (95) % tyckte att ledarna var ”Mycket bra” 

eller ”Bra”. 

 92 (72) % av Lina & Lova-deltagarna och 88 (72)

av Shamrock-deltagarna har fått nya vänner 

under sin kollovistelse. 

 96 (86) % tyckte att stämningen var ”Mycket 

bra” eller ”Bra” ombord. 

”Det roligaste var 

att sitta i masten 

och discot!” 
- Deltagare på Lova 2019 

”Höjdpunkten på sommaren!” - 

Kollodeltagare 

TOPP 3 ROLIGAST 2019 

1. Segling 

2. Nattseglingen 

3. Kompisarna 

TOPP 3 TRÅKIGAST 2019 

1. Diska 

2. Städa 

3. Inget 

Kolloreportage i  

Kamratposten nr 12 2019 

Lina & Lova i Napoelonviken 

Disco på Shamrock 

”Alla ledare är 

lite knäppa och 

har alltid bra 

humor.”  
- Deltagare på Shamrock 
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ÖVRIGA  SEGLINGAR  & NYTTJANDE  AV  FARTYGEN  

Shamrock har gjort flera seglingar med inbo-

kade grupper under 2019. Bland annat en seg-

ling med Blackerbergs sjöscoutkår i maj och ett 

70-årskalas i början av juni. Dessutom blev det 

tre seglingar med företag och sju skolklasser 

som  kom ombord. Fyra av dessa var från Täby 

friskola och 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 ankar-

vakt. På en av kvällarna brukar det dessutom bli 

filmvisning. Detta samarbete fortsätter under 

2020. 

 

Lova chartrades också ut till tre företagssegling-

ar och en filminspelning. Dessutom använde vi 

henne för båtpraktik i våra förarintygskurser. 

 

Lina hade premiärturer med både ledare och 

gårdspersonal i maj. Rydbergsgastarna bokade 

också in henne för en kvällstur i början av sep-

tember. 

 

För Shamrocks del avslutades säsongen med ett 

besök på Rindövarvet i slutet av september. 

Arvoderad personal arbetade parallellt med 

varvspersonalen och tillsammans så synade de 

skrovgenomföringar, bytte anoder, målade bot-

ten, tjockleksmätte skrovet och mätte eventuella 

glapp vid roder och propelleraxeln.  

För Lina och Lova blev sista seglingen en ledar-

segling där vi utvärderar seglingssäsongen och 

samtidigt deltar i en skutkappsegling. Saltkrå-

kan Race som tävlingen heter går första helgen i 

oktober. Av de 14 skutor som deltog hamnade 

Lina på en 6:e- och Lova på en 12:e-plats 

(omräknad tid).  

Shamrock har under 2019 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 sex 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 bland annat Oscar 

Zia och Rhys Gustavs. Under hela veckan var 

minst en kajak igång dygnet runt och paddlades 

runt Skeppsholmen. "Så Kan Det gå podden" 

gästades av Läkare utan Gränsers humanitära 

rådgivare Peter-jan Van Eggmont som pratade 

om  "Sex är inte ett vapen". Totalt samlade pro-

jektet in 56.804 kr till musikhjälpen. Samarbetet 

kommer fortsätta under 2020 då ”paddla för 

musikhjälpen” gänget ska ut och segla med 

Shamrock under en helg. 

VERKSAMHETSRESULTAT  2019(2018) 

 

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

längre besök ombord på Shamrock och ca 

2.500 (3.000) 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 114 (115) , Lova  

75 (79)  och Lina 72 (ny för 2019) 

seglingsdagar.  

Affisch för Saltkråkan Race 2019 

Saltkråkan Race 

Shamrock på Rindövarvet 

Premiärsegling med Lina för 

Skeppsholmsgårdens  personal 

Lina från Allsång på Skansen en kväll i juli 

Protokoll över antalet paddlade varv 

runt Skeppsholmen 



 

ÖVRIG  VERKSAMHET  

Sida 9 

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. 

 

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, bagarstugan och snickeriet 

visades upp för nyfikna förbipasserande. De 

som ville fick även en guidad tur på Shamrock. 

I samverkan med Oceanseglingsklubben har vi 

ordnat HLR- och första hjälpen-utbildning för 

deras oceanseglarkurs. Totalt blev det fyra ut-

bildningstillfällen under året. 

 

SCHOLARE, ett samarbete kring ledarutbild-

ning med skolfartygen Ellen och Constantia, 

har fortsatt under året. Gamla och blivande 

ledare träffas på Skeppsholmen eller Beckhol-

men för föreläsning och diskussion. Kvällarna 

har haft teman som bland annat sjömanskap, 

säkerhet och ledarskap. 

 

Alla seglingsledare har under året bjudits in till 

HLR-utbildning. Vi ordnade även en egen le-

darutbildning under en lördag där deltagarna 

fick vara med på ”att arbeta i byssan på Sham-

rock” eller ”tekniska system ombord på våra 

fartyg”. 

Elva av våra seglingsledare gick en intern SRC

(VHF)-kurs i slutet av oktober . 

 

I december ordnade styrelsen ett julbord för alla 

volontärer, kurslärare och seglingsledare. Glög-

gen intogs i smedjan och bagarstugan medan 

själva julbordet åts i mastverkstan. Totalt blev vi 

ca 60 personer. 

Helgen vid tredje advent ordnades en julmark-

nad på Skeppsholmsgårdens område tillsam-

mans med Röda Korset och TC-Smide. I egen 

regi ordnade vi café, våffelstuga och hade öppet 

hus i våra lokaler. 2019 hade vi betydligt fler 

utställare och besökare än tidigare år. 

 

Ett gäng sjöofficerare som firade 40-årsjubileum 

fick en rundvisning sista helgen i augusti. 

 

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, Scouterna, Oceanseglingsklub-

ben, Vittfarne och Sviar. 

STATISTIK 2019 (2018) 

 

 Skeppsholmsgarden.se hade ca 25.000 (ca 24.500) besökare varav ca 15.000 (16.400) unika. 

 1494 (1382) gillade Skeppsholmsgården och 672 (575) kolloverksamheten på Facebook. 

 2506 (2073) personer prenumererade på vårt nyhetsbrev som utkom vid åtta (nio) tillfällen. 

”Kul med möjligheten till utbild-

ningar och roligt att träffa andra 

ledare.” 
- Ledare om SCHOLARE 

Välbesökt julmarknad tredje advent 

Julbord i mastverkstan 

Kulturnatt 2019 

Utbildning för Oceanseglingsklubben 


