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Det händer i hamnkvarteren på Skeppsholmen,
Kastellholmen, Djurgårdsvarvet, Beckholmen och Galärvarvet
Stockholms Sjögård – Maritim Kultur

Årsmötet i Stöttboden med över 30 deltagare
från de flesta maritima organisationer beslutade:
* Namnändring till Stockholms Sjögård
* Föreningen, som är ideell, har till ändamål att
värna om och utveckla vårt maritima kulturarv
på Skepps- och Kastellholmarna, Beckholmen,
Djurgårdsvarvet, Rosenvik samt Galärvarvet
* Styrelse: Ser Du på sändlistan till detta medd.

Stockholmsbriggen
Katastrof ! Skall Stockholmsbriggen bli en
installation på sin stapelbädd? Fastighetsverket
har sagt upp Briggen från verkstadslokalen i
kanonverkstaden (byggn. 117). De vill bygga om
till kontor för Moderna Museet för 15 MSEK
Vi måste alla slå vakt om den Maritima miljön i
Skeppsholmens Hamnkvarter både för
framtiden efter Briggen och i denna akuta
situation. Allas krafter krävs nu för att behålla
kanonverkstaden främst för Briggens skull men
också för att bibehålla denna fascinerande
hantverksmiljö mitt i Stockholm. Alltifrån
Drottning Christinas tid till nu har det hävdats
att denna del av Skeppsholmen måste få behålla
sin maritima karaktär. Fler skepp skall byggas.
Att det funnits en tidpunkt när
kanonverkstaden skulle kunna lämnas är fel.
Man försökte få ihop pengar för att kunna
sjösätta under Stockholm 750 år, men det gick ej.
Fastighetsverket, som gjort storverk på
Skeppsholmen måste kunna finna en annan
lösning för Moderna Museet.
Säg NEJ till kontorisering av kanonverkstaden.
Besök Briggen. Skriv på listor därstädes. Skriv
till Din politiker. Bli medlem. Bjud vänner på
medlemskap!! 1.000 nya = 4.000 före 1 maj !!
200:- PG 873663-9. Många medlemmar = kraft!!
Ombord i Briggen och i verkstadslokalen hölls
en konsert nyligen. Katarina Goss- och manskör,
Saxofonisterna och Elisabeth Wärnfeldt

Andberger. Musik från länder runt Östersjön. En
kulturmanifestation från Briggens primära
seglationsområde!!
Skepps- och Beckholmen förenas 12 April
H.M. Konungen deltar.
Sjöscoutdagen på Skepps- och Kastellholmarna.
Scouterna går moturs (fem kontroller). Gå med-urs
med start vid bron eller färjeläget. S/S Orion,
Styckekran, Stockholmsbriggen,
Allmogebåtsbyggeri, Smedja mm är öppna.
Buss 65 till Skeppsholmen. Färja från Slussen o
Nybroviken
Beckholmsdagen samma dag. Kom vid 12-13-tiden
för att se fyra träfartyg dockas ut ur Västra Dockan
och för att pröva ny promenadslinga.
Gör som H.M. Konungen – upplev en del av vårt
maritima kulturarv på Beckholmen.
Kungen kommer till och från Beckholmen med
segelskutorna ELLEN och HULDA. För alla som vill
besöka Beckholmen går färjan mellan Skeppsholmen
och Allmänna Gränd för promenad genom
Djurgårdsstaden till Beckholmen. Radiostyrda
modeller visas i Beckholmssundet
Beckholmens Vänförening 100:-/år 332626-1
Sjöhistoriska museet
8 apr The Fritjof Andersson Story av Örjan Slätte; 15
april En svensk sjöman bland Kurrekurredutter;
Hèlena Regius berättar om inspirationskällan till
"Pippis Pappa"
Så var det då
Berättelsen om livet på Skepps- och Kastellholmarna
i förra HKV-Nytt är skriven av Marve Diop. Tack!
Många trodde att det rörde sig om 1920-talet, men så
var det ej. Marve (f. 57) beskriver 1960-talet. Vilken
ändring på 35 år!!
Tidskrift i Sjöväsende
Ubåtar behövs de i svenska marinen? Den och andra
frågor får Du svar på om Du prenumererar på
Tidskrift i Sjöväsende 150:- PG:12517-9.

Besök hemsidan! Där finns länkar till flera som nämns i detta blad, som skickas till 1.200 ca 2 ggr/månad
Meddela mig om Du eller andra vill komma med på e-postlistan eller strykas! / Gustaf "Gutte" Taube, ordf.
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