
  Sidan 1 (2) 

FÖRENINGEN KULTURARV DJURHAMN 

mobil 070-529 02 75  -  www.djurhamn.eu  -  info@djurhamn.eu  -  Facebook Kulturarv Djurhamn 

org nr 802519-3924  -  bg 631-5600  -  swish 123 306 89 39 

 

 

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022 
 
Övergripande 

• Vårt övergripande mål är att förmedla kunskap om vår maritima historia från stormaktstid och att 
vässa Djurhamns maritima profil. 

• Vi verkar aktivt för att utifrån vårt maritima kulturarv göra Djurhamn mer attraktivt för boende och 
besökare. 

• Med Djurhamn menar vi området Skepparön, Djurö, Vindö, Skarpö, Barnvik och Stavsnäs, Hölö 
samt småöarna däromkring. 

 
Planerad programverksamhet  

1. Ateljébesök på Janne Hanssons Konstsmedja i Fagerdala lördagen den 9/4 kl 14-15.30 
2. Författardialog med Emma Hamberg på Djurö Kulturhus torsdagen den 28/4 kl 18 
3. Östersjödagarna i Stavsnäs/Expedition Rädda Östersjön lördagen den 14/5 kl 10-15  

och lördagen den 15/5 preliminärt kl 10-20                      
4. Marin Bakluckeloppis på Marknadsplatsen mittemot Djurö idrottshall lördagen den 7/5 kl 11-15 
5. Plantbytardag utanför Djurö Kulturhus lördagen den 4 juni kl 11-15  
6. Träningskamp inför Djurhamnsrodd. Juni 
7. Trädgårdsvandring till öppna trädgårdar i Djurö Vindö Stavsnäs den 3 juli 
8. Föreningsträff på Klockaruddsholmen. Juli 
9. Djurhamnsrodden. Augusti 
10. Bygdespel kring stormaktstidens fälttält. September 
11. Öppet informationsmöte om KOGGEN i Djurö skolas matsal. Oktober 
12. Event kring projektet Havet som omger oss. November 

 

Planerad projektverksamhet  
1. Fanor, tält och skådespel (Samverkan med Ö-teatern) 

• Att få fram ett manus till bygdespel om livet i Djurhamn under stormaktstid 

• Att komplettera tältet med undertak 

• Att göra konstruktion för uppsättning av fana och vimplar 

• Att under september montera upp tältet och att genomföra ett bygdespel kring tältet 
 

2. BYGDEGÅRDEN KOGGEN 

• Att under våren få klarhetstecken från Värmdö Kommun om att inleda en planprocess, få tillstånd 
att arrendera marknadsplatsen för KOGGEN och att utarbeta en budget med tidplan och att ansöka 
om bidrag för genomförande. 

• Att skicka kvartalsrapporter till dem som stödjer KOGGEN-projektet. 

• Att genomföra ett informationsmöte under oktober för intresserade. 
 

3. Djurhamnssvärdet  

• Att genom samverkan med Historiska Museet få fram en 3-Dkopia av svärdet som det ser ut i dag. 

• Att ansöka om medel för finansiering av att genom 3D printa ut 1-2 kopior av Djurhamnssvärdet 
som det ser ut i dag i ett lämpligt material.  

• Att ansöka om återstartsbidrag (15.000) från Bygdegårdarnas riksförbund för att få fram en kopia 
av svärdet som det kan ha sett ut då det användes på 1500-talet. 

• Att få fram skisser på ett barnsvärd av ”egen design”. 
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• Att få fram en tillverkare som kan tillverka upp till 30 exemplar av ”vårt barnsvärd” under året. 

• Att i april genomföra ett event hos konstsmeden Janne Hanson i Fagerdala.  
 

4. Djurhamnsrodden med träningskamp 

• Att i samråd med Stockholms Sjövärnskår, Djurönäset och Glassvillan fastställa tid för träningskamp 
under försommaren och Djurhamnsrodden under augusti. 

• Att utarbeta budget och detaljerat program för första Djurhamnsrodden. 

• Att genomföra träningskampen i juni och Djurhamnsrodden i mitten av augusti 
 

5. Marinmuseum Djurhamn 

• Att genomföra projektet Kulturarvet som besöksmål med stöd av Stockholms Hembygdsförbund, 
vilket innebär under sommaren 2022 genomföra en pilot (en historisk vandring) uppbyggd kring 
digitala produkten GPS-quiss och Tipsrunda. 

• Att göra överenskommelser med markägarna kommunen, församlingen och Djurönäset av 
utveckling av Sjöhistoriska Stigen. 

• Att i samråd med Värmdö kommun utarbeta skiss för portaler för tre välkomstplatser.. 

• Att i samråd med Värmdö kommun välja 3-4 utsiktsplatser på kommunmark.  

• Ansöka om återstartsbidrag (15.000) från Bygdegårdarna Riksförbund om författarstöd för 
karaktärsskildring från Djurö Havsbad till Djurö kyrka och runt Kyrkudden. 

• Att ansöka om arrangörsstöd (15.000) från Bygdegårdarnas Riksförbund för projektet Havet som 
omger oss.  

• Att genomföra projektet Kulturarvet som besöksmål med stöd av Graffman AB som innebär   
Att söka bidrag för upphandling av digital utrustning för audioguidning.    

 
Information genom hemsidan 

• Renodla föreningens hemsida ”djurhamn.eu / kulturhamndjurhamn.se” 

• Bygga och installera hemsidan ”destinationdjurhamn.se” 

• Bygga och installera hemsidan ”marinmuseumdjurhamn.se” 

• Underhålla och utveckla hemsidan ”djurhamnsrodden.se” 
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