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Stockholms Sjögård är en ideell maritim förening, med över 70 medlemsorganisationer.
Bästa Sjögårdsintressenter. Hoppas ni fått vårt
meddelande om vårt nollalternativ för Blasieholmsudden. Om ej – gå till www.sjogard.se
Frågan om Blasieholmsudden är ännu inte avslutad.
Vi förstår inte hur man kan hantera en viktig fråga som
här har skett. Vi har sagt vårt – nu gäller det Dig.
Vi startade en upptäcktsresa vid Nacka strand och
Blockhusudden. Tag SJÖVÄGEN ! Nu seglar vi in i
Sjögården för att se vad vi hittar där. Vi glömmer
naturligtvis inte att gå Beckholmsstigen med start vid
bron till Beckholmen och med strålande vyer över
denna del av Stockholms farvatten. Vid Ersta på
Söders höjder syns tydligt masten med tidskulan.
Ramlade ner i sin korg för att markera Kl 1200 GMT.
Här låg Sjöbefälsskolan som nu återfinns i Kalmar och
Göteborg. Dags att vårt maritima Stockholm återfår
nautisk utbildning. De två mindre dockorna är från
1855. En nyttjas av Reparationsvarvet å Beckholmen,
den andra av Dockföreningen
Härliga skutor och andra båtar på Stockholms inre
vatten förgyller vår maritima huvudstad. Mycket
händer i Sjögården. Flera kvällar kan vi se sex roddare
i två skötbåtar byggda av två Folkhögskolor.
Nya Djurgårdsvarvet består nu av en stiftelse med
Konungens Ståthållare som ordförande. Verksamheten sköts av ett aktiebolag. Verksamheten fungerar
utmärkt med god ekonomi. Pröva gärna restaurangen Oaxen och Café Skroten.
Stiftelsen har i år för första gången givit stipendier
om sammanlagt 250 000:- till sex personer. Mycket
uppskattat.
Reparationsvarvet å Beckholmen är en absolut
nödvändig resurs för all ökande lokal sjöfart i
Stockholmsområdet. renovering av portarna till Östra
dockan pågår. Varvet fyller 25 år nu.
Dockföreningen har dockat ut sina vinterliggare efter
omfattande renoveringar i västra dockan.
Nu återtar vi promenadvägen. Vi går iland vid
Kolskjulen på Kastellholmen. En gång har Kungl
Flottans kafferostningsmaskin funnits här med
Proviantfartyget HMS Freja. På och vid Kastellholmen finns f d fosforförrådet för upplysning av
”stridsfältet” till sjöss. Oscar II skridskopaviljong Se
”O II” monogram på västra sidan – men ej romerska
siffror. Kastellet är nummer tre och har under flera år
nyttjats som konferenslokal och kontor för bl a
Sjövärnskåren och Sjöofficerssällskapet. . Innan vi tar

bron mot Skeppsholmen ser vi rester av
Britanniabryggan där HMS Britannia förtöjde 1956.
Kanotklubb använder idag anordningarna för
paddling. Låt oss då gå över Kastellholmsbron som
vilar på arkeologiska uttjänta fartyg. Södra kajen på
Skeppsholmen skulle kunna användas men
vattendjupet är alldeles för litet. Vi fortsätter västvart.
Ser tennisbanan som anlades för Kronprinsessan
Victoria för hundra år sedan. Benny Anderssons
inspelningsstudio passerar vi när vi kommer till
gamla Sjökrigsskolan. Den lokalen utnyttjades som
speceriaffär med namnet Provianten. Lyft blicken och
se på fasaderna med namn på 16 sjöhjältar. Visst
borde byggnaden kunna komma till nytta för maritim
verksamhet.
Vi har nu gått på sjösidan av Långa Raden, som
byggdes för att härbärgera Carl XII Karoliner, vilka
inte kom att bo där eftersom de drog ut i krig. Långa
Raden användes under århundraden som bostad för
civila och militärer, sjukhus och kontor för bl a
Försvaret Materielverket innan de byggdes om till
hotell. Gå sydvart och följ stranden. Där syns en plats
för någon typ av kanon. Längre fram i ett sex- kantigt
hus ryms Stockholms vattenståndsmätare – Mareografen. Det stora huset utmed Flaggmansvägen
inrymde ansenliga mängder armémateriel. Flaggman
är en amiral som på tecken på sin värdighet har en
flagga med 1 till 4 stjärnor beroende på sin grad.
Af Chapman Fullriggaren med råsegel på alla
masterna användes för länge sedan för utbildning av
bl a Skeppsgossar. Seglande fartyg är utmärkta för
samarbete, ledarskap, uthållighet. Marinen har sina
skonerter. Ett mycket stort antal föreningar här och
utomlands erbjuder seglingar.
På Batteriplan som börjar med salutbatteriet finns bl
a en minnessten över KSSS. Skärgårdsstiftelsen har
här sitt högkvarter. Där finns också ingångarna till ca
5000 kvadratmeter bergrum som bland annat har
olika utställningar och kommer att inrymma
leksaksmuseum.
Sverigedagarna med skärgårdsmässa och veteranbåtsfestival den 26-28 maj blev en manifestation
över vårt maritima kulturarv med defilering på
Stockholms ström av Veteranbåtarna, Båthall 2 med
alla vackra båtar, Museifartygen, och tusentals
besökare. Det var nära hundra veteranbåtar i
hamnen.
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