
 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del 
av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria 
marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog 
och mark. 
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Ny app avslöjar Skeppsholmens hemligheter  
 

Nu blir det enklare än någonsin att uppleva Skeppsholmens och Kastell-
holmens långa och spännande historia, fylld av personliga levnadsöden. 
Statens fastighetsverks nya app Skeppsholmen ger svensk- och engelsk-
språkiga besökare gratis tillgång till 30 korta filmer om historiska händelser 
kopplade till speciella platser på de båda populära holmarna.  

Skeppsholmen och Kastellholmen var under hundratals år delar av en dold värld som få 
hade tillgång till. En värld fylld av hemligheter som nu blir lättare att upptäcka med 
Statens fastighetsverks (SFV:s) nya mobilapp ”Skeppsholmen”. Här är fokus flyttat från 
kulturhistoriska byggnader och arkitektur till ett antal personliga och mindre kända 
levnadsöden. Drottning Kristinas ofrivilliga bad och en kunglig lejonkula. En brinnande 
kyrka, banbrytande byggplaner som orsakade folkstorm och Sveriges första kvinnliga 
simlärares öden… 
 

- Skeppsholmen och Kastellholmen rymmer en fantastisk mängd spännande 
historier som vi vill lyfta fram, berättar Åsa Albihn, förvaltare på SFV. Vårt mål är 
att vidareutveckla öarna som besöks- och rekreationsmål. Med nya Skeppsholms-
appen, filmerna och informationstavlorna runt om holmarna gör vi det enkelt och 
spännande för både svenska och engelskspråkiga besökare att lära känna 
Skeppsholmens historia på ett nytt sätt.  
 

Med telefonen som privat guide 
2009 lanserade SFV sin egen app ”Sevärt” med guider till ett 70-tal besöksmål runt om i 
landet, alla förvaltade av SFV. Nu presenteras appen ”Skeppsholmen”, ett pilotprojekt 
som fokuserar på Skeppsholmen och intilliggande Kastellholmen. En app och tolv 
informationstavlor med QR-koder ger tillgång till sammanlagt 30 korta filmer och ljudklipp 
som berättar historier om den plats man befinner sig på. Filmerna finns med både svensk 
och engelsk berättarröst och ett fritt wifi-nät vid Skeppsholmsbron gör att besökare kan 
ladda ned appen utan roamingavgifter.  
 

- Med ”Skeppsholmen” adderar vi nya upplevelser och valet av teknik gör att 
guidningen sker fullt ut på besökarnas villkor, berättar Ann-Charlotte Spegel-
Berg, kommunikationschef SFV. Det kostar ingenting, tillgängligheten är maximal 
och besökarna kan själva välja filmer och omfattning efter intresse och tid. 
Kanske blir det ett par filmer som kryddar platsen du står på eller också tar du 
hela promenaden runt de båda holmarna och får en helt annan bild av det 
historiska livet på Skeppsholmen. Nyfikenheten och upptäckarlusten får styra.  
 

Appen ”Skeppsholmen” är kostnadsfri och kan laddas ned via 
http://www.sfv.se/sevardheter/audioguider/sevart-skeppsholmen eller via AppStore 
(IPhone) eller Play (Android), sök ”Skeppsholmen”.  
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