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2021 PÅ  SKEPPSHOLMSGÅRDEN  

Sida 2 

 

Under 2021 har Skeppsholsgården välkomnat många gamla och nya individer till hemgården. Det 

har varit ett år då vi sakta har gått tillbaka till det normala, när vi mer och  mer vant oss leva sida 

vid sida med pandemin. Under året har vi fortsatt att förvalta och utveckla det Skeppsholmgården 

är bra på; mötena mellan människor, hantverk och kunskap till havs. Under året har vi haft glädjen 

att återse cirkelledare, deltagare och volontärer som har varit borta under den tidigare delen av pan-

demin. Trots detta har pandemin fortsatt att påverka oss med inställda seglingar och kurser.  

I seglingsverksamheten har vi genomfört den traditionella långseglingen längs Norrlandskusten, 

flertalet kolloseglingar och öppna seglingar. Nytt för i år var att vi även tog med Lina på den öppna 

seglingen. På fartygen har det skett underhåll och förbättringar, där Lina fått en bogpropeller, Lova 

har varit på varv för plåtbyte och röntgen av skrov  samt att arbetet med att renovera Shamrocks 

styrhytt har påbörjats.  

Även kursverksamheten har utvecklats. Under året har totalt 604 deltagare varit på någon av våra 

kurser i exempelvis vedugnsbakning, smide, snickeri, svets, förarintyg, SRC och båtmekanikerin-

tygskursen som vi startade förra året. Vi har sett en stor efterfrågan på kurser där framförallt hant-

verkskurserna snabbt har sålt slut efter kurssläpp. Det är uppenbart att det finns ett stort behov av 

att mötas och lära något praktiskt tillsammans. Något som blivit viktigare med mycket hemarbete 

och en mer digitaliserad vardag.  

Under ett år på Skeppsholmsgården besöker många olika individer hemgården. Lokalerna och far-

tygen nyttjas både av oss själva och av andra organisationer. I år har lokalerna bland annat nyttjats 

för konferenser, av tuschtecknare, ett filmteam samt av KTH-studenter.  

I år har vi även fått ett ny kollega i Årboden och haft glädjen att ha tre praktikanter från skärgård-

kaptensprogrammet och en från gymnasieprogrammet på Marina Läroverket. Vi har genomfört en 

visionsdag, julmarknad och ett julbord för volontärer. Utöver detta har seglingsledarna gått externa 

och interna utbildningar ibland annat ledarskap, maskinbefäl klass VIII och basic safety. 

Tack till alla medlemmar, bidragsgivare, volontärer, anställda, cirkelledare och seglingsledare som 

har varit med och skapat denna verksamhet.  

Det har varit ett år av mycket glädje och gemenskap men även av sorg då en kär kollega och Skepp-

sholmsgårdens vice ordförande Mats Lindqvist hastigt gick bort. Vi minns med tacksamhet hans 

engagemang i hemgården. Hans bidrag lever nu bland annat kvar i snickeridetaljer på fartygen och i 

en utställning med gruppbilder från långseglingen.  

 

 

Carolina Myrin 

Projektledare för kurser och seglingar 

SNABBFAKTA 

SKEPPSHOLMSGÅRDEN 

2021 (jämfört med 2020) 

 

• 604 (498) deltagare på våra 

kurser. 

• 11 (13) unika personer har 

tillsammans besökt 

tisdagssmidet 106 (184) 

gånger. 

• Under 2021 hade vi öppen 

verksamhet under 14 (31) 

tisdagskvällar. 

 

• Under året har Shamrock haft 

85 (99) , Lova  81 (82) och 

Lina 71 (74) seglingsdagar. 

 

• 163(163) ungdomar och 65

(78) ledare med olika 

bakgrund och åldrar har under 

sommaren 2021 seglat kollo.  



COVID-19—SÅ  PÅVERKADE  PANDEMIN  OSS  
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Även under 2021 har pandemin fortsatt att på-

verka verksamheten på Skeppsholmsgården. 

Under våren vi fick minska antalet deltagare på 

våra smideskurser samt ha fortsatt stängt i bage-

riet.  Vi har haft svårare att tillsätta cirkelledare 

då flera är i riskgrupp. Den öppna verksamhet-

en var pausad under hela våren. Under hösten 

öppnades den upp igen.  

 

Under 2021 såg vi inte riktigt lika många om-

bokningar och avbokningar som under 2020. 

Både Skeppsholmsgården och deltagarna har 

hunnit anpassa sig till pandemin.  

 

För seglingarna har pandemin inneburit att vi 

fått ställa in flera tänka seglingar och har haft 

svårare att boka in privata sällskap. Under vå-

ren ställde vi in en skolklassegling, en scoutseg-

ling, en öppen kvällsegling och en öppen helg-

segling. Helgseglingen var i stort sett fullbokad 

vilket innebar att höstens helgseglingar snabbt 

blev fullbokade p.ga. ombokningar. Flera av 

deltagarna som inte fick plats på de övriga 

öppna seglingarna fick pengarna återbetalade. 

De inställda seglingarna syns tydligt i statistiken 

över seglingsdagar som gått ner för samtliga 

fartyg. En annan bidragande faktor var att 

Shamrocks segelsäsong avslutades tidigare än 

normalt för att renoveringen av styrhytten skulle 

kunna påbörjas. 

 

Även den traditionella utbildningsseglingen, 

Vårkråkan blev inställd. Istället hölls lektioner-

na digitalt och i mindre grupper vid kaj. Två 

kortare dagsseglingar genomfördes där deltagar-

antalet hölls ner. 

 

Under sommaren kunde vi arrangerat kolloseg-

lingar och långseglingen i stort sett som vanligt. 

Med skillnaden att landkontakt och kontakt 

med andra fartyg minskades. Till årets kollope-

rioder och långsegling köpte även Skeppsholms-

gården in självtester för Covid-19. 

 

Pandemin innebar att flera av våra aktiviteter 

blev digitala. Under våren genomförde Skepps-

holmsgården en digital kollomässa för skolor i 

Järvaområdet. Även kulturnatten 2021 blev 

digital. 

 

Sammanfattningsvis har även 2021 inneburit en 

utmaning gällande Covid-19. Stor del av Skepp-

sholmgårdens verksamhet bygger på mötet och 

att utföra arbete tillsammans fysiskt. Pandemin 

har inneburit avbokningar, inställd verksamhet 

och har påverkat vår möjlighet att fortbilda seg-

lingsledarna i de praktiska momenten.  

 

 

Konsekvens av Covid-19 för 

vår verksamhet 

• 5 inställda seglingar 

• Minskade platser på 

kvällssmideskurser under 

våren med 2 per kurs vilket 

innebär en 33% minskning.  

• 46 ombokningar/avbokningar 

av kursdeltagare/

seglingsdeltagare  pga Covid-

19. 

•  Inställd öppen verksamhet 

under våren. 

Covidplan på fartygen 

Vår strategi baserades i 

huvudsak ut på att inte få 

ombord smitta utifrån.  Genom 

mindre kontakt med omvärlden 

än vanligt blev det som om 

besättningen gått i gemensam 

karantän. Utöver detta togs 

rutiner fram för desinficering 

och vad som skulle hända om 

någon fick sjukdomssymtom, 

vilket bland annat innefattade 

att ta ett självtest.  
Skeppsholmsgården har hållit stängt delvis 
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LÅNGSEGLING  MED  SHAMROCK  

Årets långsegling mönstrade i vanligt ordning 
21 ungdomar som en del av besättningen. Ung-

domarna delas under långseglingen upp i tre 
vaktlag som turas om att bemanna fartyget un-

der dygnets alla timmar vilket möjliggör segling 

under flera dygn i sträck.  
 

I år tog vi oss för andra året i rad hela vägen 
upp till Töre som är Östersjöns nordligaste 

djuphamn. Vi stannade på Sveriges högsta ö, 
Mjältön, och av tradition bar vi med oss stenar 

från strandkanten till toppen där de lades på 

hög för att göra ön ännu lite högre. Den största 
stenen fick äran att märkas med “Shamrock 

2021” innan den lades på högen. Vi gjorde flera 
uppskattade stopp på Höga kusten, bland annat 

besökte vi Ruben Madsen som föreläste om 
surströmming och erbjöd besättningen att 

smaka. Vi besökte även Trysunda där vi stro-

sade omkring och åt glass i solen samt Balesvi-
ken där hela besättningen fick chans att tvätta 

sig i en sommarvarm sjö. Andra stopp på resan 
blev Luleå, Härnösand, Ratan och Sikeå.  

 

Vi gick på studiebesök hos Kustbevakningen i 
Härnösand som lät oss gå ombord på deras 

fartyg och titta samt ställa alla frågor vi kunde 

komma på. Besöket var mycket uppskattat av 
samtliga i besättningen.  

  
Under en långsegling läggs stor vikt på utbild-

ningen som sker ombord. I år invigdes den nya 

utbildningsplanen och den tycks ha uppskattats 

av både fast besättning och elever. I den nya 
utbildningsplanen finns bland annat en tidsplan 

för vilka lektioner som bör hållas när, instrukt-
ioner till läraren kring vad varje lektion ska 

innehålla och allt material som behövs har sam-

lats på ett ställe och organiserats för att bli mer 
lättillgänglig. Några exempel på ämnen som 

lärs ut är navigation, riggkunskap och motor-
lära. Teoretiska lektioner varvas med praktiska 

som exempelvis brandsläckning, fartygsunder-
håll och splitsning.  

 

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. 

 

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 2021 (2020) 

 

• 21 (21) elever och 17 (14) fasta 

besättningsmedlemmar har under 2021 delat med 

sig av gamla och fått nya livserfarenheter.  

• 100 (100) % av deltagarna kan rekommendera 

långseglingen till sina kompisar. 

• 100 (88) % tyckte att gemenskapen och 

sammanhållningen var bra eller mycket bra 

ombord.  

• 86 (79) % vill segla med Skeppsholmsgården 

nästa sommar. 

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

sjöfarten. 

• Totalt hölls 76 (83) olika lektioner. 

• Bästa lektionerna var de som handlade om 

seglingsteori, navigation, sjukvård, brand och 

förtöjning.  

”Att slå eller gippa, att 

vara byssa och att 

uppleva gemenskapen 

på båten” 

- Elev om vad som var bäst 

med långseglingen 

”Det roligaste var alla 

människorna på båten 

och gemenskapen och 

nattseglingen ” 

- Långseglingselev om vad 

som var bäst 

Besättning och elever 

Nattvakt 

En noggrann navigatör  
Övning med överlevnadsdräkt 

Lektion om tågvirke 



 

ÖPPNA  SEGLINGAR  

Sida 5 

Skeppsholmsgården har under 2021 arrangerat 

två helgseglingar med Shamrock som varit 

öppna för alla oavsett ålder eller tidigare erfa-

renhet. En helgsegling och en kvällsegling i maj 

fick ställas in på grund av pandemin och re-

striktionerna.  Detta gjorde att de kommande 

helgseglingarna snabbt blev fullbokade. För att 

erbjuda fler platser testade vi att ha med Lina en 

helgsegling.  

 

Shamrock seglade totalt fem kvällsseglingar. 

Under en kvällsegling är vi ute i tre timmar 

mellan kl 18.00 till 21.00. Dessa seglingar erbju-

der ett perfekt tillfälle för den som är nyfiken på 

skutsegling och på Skeppsholmsgårdens verk-

samhet. Deltagarna delas in i vakter och får 

hjälpa till att sätta segel, stå vid rodret, trimma 

samt att bärga segel. Alla deltar efter egen för-

måga och intresse. Vissa vill klättra upp i riggen 

och vara med i alla slag, medan andra är nöjda 

med att bara njuta av stunden på vattnet. På 

kvällseglingen bjuds även på middag, ofta en 

värmande soppa.  

 

Helgseglingarna har samma koncept. På en 

helgsegling lägger Shamrock ofta till i en natur-

hamn, där deltagarna kan bada om modet och 

vädret tillåter det.  

 

 

”Roligt med en engagerad besättning som ser 

till att alla deltagare involveras” 

- Deltagare om kvällsegling 

”Det är så kul att få göra och 

lära sig något nytt” 

- Deltagare på helgseglingen 

VERKSAMHETSRESULTAT 2021 (2020) 

 

• Totalt har Shamrock haft  2 813 (3 267) 

personseglingsdagar, vilket är summan av alla 

enskilda individers seglingsdagar ombord. 

• Lina har haft 837 (868) personseglingsdagar. 

• Lova har haft 864 (879) personseglingsdagar. 

Lina under helgseglingen 

Den som vill får klättra upp i riggen 



ÖPPNA  VERKSAMHETEN  
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På tisdagskvällar har Skeppsholmsgården öppen 

verksamhet. Detta är en kväll när volontärer, 

långseglingselever, ledare, anställda med flera 

äter middag tillsammans i Årboden för att se-

dan arbeta med olika projekt på hemgården. 

Alla är välkomna, allt från dem som har varit i 

verksamheten sedan den startades till de som 

besöker oss för första gången. Unga som gamla 

deltar på kvällarna, årets yngsta deltagare var 6 

år och den äldsta 51 år.  

 

Våren 2021 hade vi ingen verksamhet, men 

under hösten hade vi totalt 14 träffar. Märta 

Indebetou har varit huvudansvarig för termi-

nen.  

 

Under hösten har vi bland annat arbetat med 

det löpande underhållet av fartygen och deras 

rigg. Detta innefattar  bland annat att skrapa, 

olja och fernissa rundhult och block samt att 

syna segel. Vi har även gjort mässingsskyltar 

och mätt upp tågvirke.  

 

 

Varje år har vi en påriggningshelg samt en av-

riggningshelg. I år plockade vi ner Shamrocks 

topstång för att ge den lite extra omsorg.  

 

Utöver det löpande underhållet har ett av de 

mest långtgående projekten denna termin varit 

renoveringen av Shamrocks styrhytt. Under den 

öppna verksamheten har deltagarna hjälpt till 

att tömma styrhytten samt utrymmena i aktern.  

 

Den öppna verksamheten är inte bara arbete. 

Kvällarna brukar avslutas med en fika så under 

hösten har det har även pågått mycket bak i 

Årboden. Ibland använder någon deltagare 

kvällen för att plugga på ett skolprojekt.  

 

 

Den öppna verksamheten fyller ett syfte i att 

skapa en mötesplats. Det praktiska arbetet och 

den gemensamma målbilden ger snabbt en 

känsla av samhörighet. När åtta deltagare till-

sammans står och skrapar en rundhult kommer 

ofta många intressanta diskussioner upp. Att 

deltagarna sedan lär sig praktiska kunskaper om 

fartygsunderhåll är en bonus i sammanhanget. 

 

VERKSAMHETSRESULTAT 

2021 (2020) 

 

• Under 2021 hade vi öppen 

verksamhet under 14 (31) 

tisdagskvällar. 

• Totalt hade vi 212 (384) 

deltagare på den öppna 

verksamheten. 

• I snitt var det således 15,1

(12,2) besökare per kväll. 

• Påriggarhelgen besöktes av 30

(52) personer och 

avriggarhelgen fick 29 (32) 

besök. 

Toppstången skrapas 

Shamrocks styrhytt lyfts av 

Många block att underhålla 

Rundhult till mastverkstan 

Avriggning i solen 



 

KURSER  & STUDIECIRKLAR  
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I bagarstugan får kursdeltagarna under en helg 

lära sig att baka surdegsbröd i vår vedeldade 

bakugn. Förutom recept, bakredskap och jäst-

tekniker får kursdeltagarna lära sig om eldning 

och hur en stenugn fungerar. Efter kursen får 

deltagarna med sig härliga surdegsbröd och en 

surdegsrot att fortsätta baka med hemma. Pga. 

Covid-19 höll vi inga kurser i vedugnsbakning 

under våren, men på höstterminen kom verk-

samheten igång igen och det hölls glädjande 

nog tre kurser. 

I vårt snickeri hålls kurser i studiecirkelform 

under tio vardagskvällar. Deltagarna väljer inför 

eller i början av kursen ett projekt som de plane-

rar och genomför. Under året har eleverna 

bland annat byggt nattygsbord, hyllor och bord. 

Under året har vi haft studiecirklar i snickeri 

under fyra vardagskvällar/vecka både under 

våren och hösten. Dessutom hade vi en extra 

måndagskurs under våren och en extrakurs 

tisdagar och torsdagar under fem veckor på 

hösten. Snickerikurserna är oerhört populära 

och blir fullbokade på bara några dagar när vi 

släpper nya kurser.  

 

För dem som deltagit på våra snickerikurser 

några gånger och har kunskap och trygghet i att 

snickra på egen hand finns klippkort dagtid 

tillgängligt. 

 

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 hölls 16 grundkurser och en 

fortsättningskurs under veckosluten 2021. Det 

blev även två kurser för ungdomar på lördagar 

under våren. På tisdagarna har de som gått ett 

par kurser möjlighet att smida utan handledning 

av lärare med klippkort.  

 

År 2021 var det fortsatt högt intresse för våra 

navigationskurser. Pandemin medförde att 

många semestrade i Sverige och fler valde att 

semestra till sjöss. Våra förarintygskurser sticker 

ut eftersom att de är lite längre och inkluderar 

båtpraktik med Lova. Under året höll vi sju 

helgkurser i förarintyg samt en för VHF/SRC.  

 

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 april månad. Under 2021 fortsatte 

vi även med den nygamla kursen i båtmekani-

kerintyg som hålls i den nya motorboden.  

 

I vår mekaniska verkstad ordnas 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 33 svetskurser under 2021. 

 

”Kunniga lärare som dessutom har skapat en 

trevlig stämning. Formen för kursen 

(studiecirkel) bidrar också till den positiva 

stämningen då man hjälper varandra. Att få 

jobba i ett professionellt snickeri är väldigt ro-

ligt.” - Deltagare på snickerikursen 

” Aldrig känt att det varit så 

här roligt att komma på 

kurs, som till den här 

kursen! ” 

- Deltagare på kvällskurs i 

smide 

VERKSAMHETSRESULTAT  2021 (2020) 

• Totalt har 604 (498) kursdeltagare med olika 

bakgrund och från olika arbetsområden deltagit i  

378 (305) lektionstillfällen. 

• Totalt lektionstid var 1703 (1374 ) timmar. 

• 11 (13) unika personer har tillsammans besökt 

tisdagssmidet 84 (184) gånger. 

• 11 (5) unika personer har tillsammans besökt 

öppet snickeriet 39 gånger.  

”Mycket lärorik och 

intensiv kurshelg. Väl 

avvägning mellan teori 

och praktik. Tiden flög 

iväg!” 

- Deltagare på 

helgkursen i smide 

Kurs i Bagarstugan 

Svetskurs 

Snickerikurs 



KOLLO  

Föreningen Skeppsholmsgården Sida 8 

I år seglade vi totalt åtta kolloperioder, samtliga 

fullbokade. Lova och Lina seglade fem perioder 

tillsammans och Shamrock tre. Även under 

2021 har vi påverkats av pandemin och har fått 

hålla båtarna mer isolerade än vanligt. Vi har 

även haft med oss snabbtester ombord för att 

kunna utesluta COVID-19 infektion vid miss-

tanke.  

 

Med tanke på hemestrandet har intresset för 

kollo ökat och Skeppsholmgården fick i år tacka 

nej till fler kollobarn än vi är vana vid. Fler än  

fyra gånger så många sökte kollo än de kollo-

platser som fanns.  

  

Under två veckor är fartygen tillsammans med 

kolloledare och kollobarn ute i Stockholmsskär-

gård. En vanlig dag börjar med att en ledare och  

några kollobarn förbereder frukost, vanligtvis 

gröt och ibland, om man har tur, nybakat bröd.  

Efter den gemensamma frukosten börjar morgo-

nens sysslor i from av att bädda koj, städa och 

diska. Därefter är fartygen och kollodeltagarna 

redo för dagens äventyr.  

 

Beroende på vind, väder och plats gör vi olika 

aktiviteter. Ofta blir det ett morgondopp innan 

vi sätter segel för att ta oss vidare till nästa vik. 

Under seglingen får kollobarnen hjälpa till att 

navigera, styra, sätta segel, skota, slå och jippa. 

Under kolloperiodens slut brukar denna från 

början lite brokiga skara klara av att i framföra 

båten som en sammansvetsad besättning utan 

att ledarna behöver göra så mycket mer än att 

hålla ett vakande öga. Under seglingen kanske 

några passar på att baka, spela kort eller läsa en 

bok.  

 

Ibland stannar fartygen lite längre vid någon 

särskilt spännande ö. Ett vanligt besöksmål är 

Bullerö, där vi i somras fick hjälpa till att bära 

ved till bastun och mata fåren. Ett annat popu-

lärt resmål är Siaröfortet.  

 

Exempel på andra platser som kollodeltagarna 

besökte i år är Stora Nassa, Svenska högarna, 

Napoleonviken, Björnholmen med många fler.  

 

I år har kolloledarna och kollobarnen varit fli-

tiga med att blogga på Skeppsholmsgården fa-

cebooksida för att föräldrar ska kunna följa 

kolloäventyret. I stort sett har det kommit upp 

ett inlägg varje dag.  

VERKSAMHETSRESULTAT 2021(2020) 

• 162 (163) ungdomar och 65 (78) ledare med 

olika bakgrund och åldrar har under sommaren 

2021 fått nya minnen, kompisar och 

livserfarenheter. 

• 71 (82) % av Lina & Lova-deltagarna och 61 (60) 

% av Shamrock-deltagarna vill åka med oss på 

kollo nästa år. 

• 94 (92) % tyckte att ledarna var ”Mycket bra” 

eller ”Bra”. 

• 88 (91) % av Lina & Lova-deltagarna och 74 (89)

av Shamrock-deltagarna har fått nya vänner 

under sin kollovistelse. 

• 88 (89) % tyckte att stämningen var ”Mycket 

bra” eller ”Bra” ombord. 

•  96 (89) % tyckte att kollot som helhet var 

”Mycket bra” eller ”Bra”. 

”Mitt bästa 

kollo!” 
- Deltagare på Lina  

”Det bästa var att få nya kompisar och 

att lära sig segla”  

- Kollodeltagare på Shamrock 

TOPP 3 ROLIGAST 2021 

1.  Segla 

2.  Nattseglingen 

3.  Bada 

TOPP 3 TRÅKIGAST 2021 

1.  Diska 

2.  Städa 

3.  Inget 

Sol och bad 

Mesan skotas under segling 

”Jag tycker att 

det har varit 

jättekul på kollot 

och jag tycker att 

ledarna har varit 

helt 

fantastiska!”  

- Deltagare på Lova   

Många nya vänner  
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ÖVRIGA  SEGLINGAR  & NYTTJANDE  AV  FARTYGEN  

Skeppsholmsgårdens fartyg går att chartra i 

olika sammanhang. Både liggandes vid kaj eller 

ute på sjön med besättning. 

 

En solig kväll i juni seglade Lina och Lova en 

chartrad tur med deltagare från en kommunal 

verksamhet. Syftet med seglingen var teambuil-

ding för deltagarna. Denna kväll var Shamrock 

även ute på en kvällsegling så vi passade på att 

få några bilder med alla tre fartygen tillsam-

mans.  

 

Under våren var Lova även ute med ledare från 

Skeppsholmsgården på en övningssegling inför 

kollosäsongen. Denna segling gick till Vaxholm 

och tillbaka. Lina och Lova hyrdes även av våra 

ledare för privata seglingar med familj, vänner 

och kollegor.  

På hösten var Lova ute på Saltkråkan race med 

utgångspunkt i Napoleonviken. Starka vindar 

och svaga segel gjorde dock att hon aldrig del-

tog i racet, vilket efter ett händelserikt race med 

skörade segel och avbrutna riggdelar föreföll 

som ett klokt beslut. Besättningen fick istället 

njuta av att umgås med deltagarna från de 

andra skutorna, grilla korv och lyssna på vacker 

spontansång.  

 

I augusti var Shamrock ute med en 

niondeklass under tre dagar. På denna typ av 

seglingar får klassen delvis bestämma själva vad 

som ingår  i programmet, här stod grillning som 

en punkt. I övrigt får deltagarna precis som 

vanligt vara med och hjälpa till med dagliga 

sysslor och att framföra fartyget.  

Den 26 augusti kom Ostindiefararen Götheborg 

till Stockholm. Självklart fanns Shamrock på 

plats för att möta henne. Detta blev en trevlig 

segling där Skeppsholmsgårdens ledare och 

volontärer fick möjlighet till en avslappnad seg-

ling utan andra deltagare. Men med understället 

uppe, regn och starka vindar blev det ändå hän-

delserikt. 

 

Utöver detta har Shamrock även varit ute på en 

segling med vår vän-hemgård Midsommargår-

den. I år gjorde vi en favorit i repris och genom-

förde en seniorsegling  

VERKSAMHETSRESULTAT  2021 (2020) 

• Under året har Shamrock haft 85 (99) , Lova  81

(82) och Lina 71 (74) seglingsdagar.  

Lova, Shamrock och Lina  

Lova med alla segel uppe 

”Bästa 

skolklasseglingen vi har 

haft!” 

- Ledare om årets skolsegling 

Shamrock välkomnar Götheborg 

Lova under ledarseglingen 

Shamrock under skolklassegling 



 

ÖVRIG  VERKSAMHET  

Sida 10 

Skeppsholmsgården deltog på Kulturnatt Stock-

holm med en film om hemgården och dess verk-

samhet. Mats Lindqvist som länge varit engage-

rad i föreningen som förälder, volontär och vice 

ordförande berättade om hemgården. Mats 

avled sorgligt nog i våras och lämnade ett stort 

tomrum efter sig.  

 

Mats var ofta på plats som volontär på hemgår-

den där han hjälpte till med olika projekt, han 

startade bland annat upp dagsnickeriet. Mats 

var även engagerad i Shamrocks vänner där han 

var drivande i att sammanställa en utställning 

med gruppfotografier från tidigare års långseg-

lingar. I badhuspaviljongen hänger nu flertalet 

bilder vilka berättar om 50 år av långseglingar 

med Shamrock.   

 

Under våren gjorde vi ett projekt för att öka 

kunskapen om kollo bland barnen som går i 

skolor runt Järvaområdet. Projektet genomför-

des tillsammans med ledare från kollofartyget  

S/Y Ellen, och innefattade en kort inspirations-

film om skutkollo samt ett flera digitala träffar 

med skolklasser.  

 

Skeppsholmsgårdens lokaler har nyttjats både 

av oss själva och av andra organisationer. Un-

der året hyrde vi bland annat ut  till ett film-

team, ett litet klädesmärke, födelsedagsfirande, 

KTH-studenter och till en grupp tuschteknare. 

Under våren pågick återigen ett byggprojekt 

bredvid badhuspaviljongen vilket gjorde det 

svårt att nyttja lokalen.  

 

Skeppsholmsgården har länge haft som tanke 

att kunna erbjuda en konferenslokal för andra 

organisationer. I höstas fick vi äntligen möjlig-

het att testa på detta då bland annat Nacka 

kommun genomförde en heldagskonferens för 

att ”smida” nya planer. Konferensdeltagarna 

höll till i badhuspaviljongen och i smedjan där 

de fick testa på smide. 

I början av sommaren genomförde vi en mycket 

uppskattad ledarskapskurs för våra ledare. Un-

der två dagar fick ledarna delta i olika gruppöv-

ningar samt reflektera kring gruppdynamik och 

sitt eget ledarskap.  

 

På hösten bjöd Skeppsholmsgården in till en 

visionsdag där verksamhetens alla olika delar 

var representerad. Tanken med dagen var att 

omformulera Skeppshomsgårdens syfte. Detta 

för att påminna om varför Skeppsholmsgården 

finns till och för att skapa en gemensam vision 

som kan användas vägledande i alla verksam-

heter.  Det var en trevlig dag där tidigare kollo-

deltagare, segelledare, kursledare, anställda och 

volontärer delade erfarenheter och åsikter.  

 

I december blev det sedan dags för en julmark-

nad och ett julbord som avslut på året. Under 

julmarknaden såldes hantverk från hemgården, 

S/Y Ellen samt från andra aktörer. Det fanns 

även möjlighet att prova på smide samt att fika i 

badhuspaviljongen.  

Varje år bjuder Skeppsholmsgårdens styrelse in 

volontärer, kurslärare, segelledare och anställda 

för att tacka för året.  

 

Under 2020 fick ställdes julbordet in men under 

2021 kunde vi återigen genomföra ett stäm-

ningsfullt julbord i mastverkstan.  

 

STATISTIK PÅ SOCIALA MEDIER OCH 

HEMSIDAN  2021 (2020) 

• Skeppsholmsgården.se hade ca 147 968  (65 

000)  sidvisningar och 21 341 (16 000) besökare.   

• 1 808 (1 584) gillade Skeppsholmsgården och 

1019 (781) kolloverksamheten på Facebook. 

• 3 465 (2 902) personer prenumererade på vårt 

nyhetsbrev som utkom vid tio (tio) tillfällen. 

• Skeppsholmsgården på Instagram har  (829) 590 

följare. 

”Så roligt att se att 

föreningen i stort sett håller 

på med samma sak som för 

30 år sedan när jag var 

långseglingselev” 

- Deltagare på visionsdagaen 

Julbord för volontärer 

Mats i Skeppsholmsgårdens kulturnattsbidrag 

”Jag har växt i mig själv tack 

vare Skeppsholmsgården 

genom att gå från kollobarn 

till att själv vara skeppare” 

- Deltagare på 

visionsdagaen 

Julmarknad 2021 


