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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 
 

Föreningen Kulturarv Djurhamn 
Föreningen bildades den 16 september 2018 med syftet att utgöra ett komplement till övriga lokala 
föreningars verksamhet. Vårt övergripande mål är att förmedla kunskap om vår maritima historia 
från stormaktstid och att vässa Djurhamns maritima profil. Med Djurhamn menar vi området Skep-
parön, Djurö, Vindö, Skarpö, Barnvik och Stavsnäs, Hölö samt småöarna däromkring. 

Föreningens verksamhetsområden är: 

• Programverksamhet, event/aktiviteter med tyngdpunkt på det marina. 

• Projektverksamhet för att göra Djurhamn mer attraktivt för boende och besökare. 

• Destinationsutveckling för marknadsföring och utveckling av besöksnäringen med 
utgångspunkt från vår marina historia. 

Långsiktigt är vår ambition även att bidra till ett renare Östersjöhav och att knyta kontakter med 
skärgårdskommuner på östkusten samt kommuner i Estlands och Ålands skärgårdar som delar vår 
maritima historia från stormaktstid.  
 

Styrelse och övriga funktionärer 
Styrelse för perioden 1/1 2021 till föreningsstämman 17/4 2021: 
August Boj ordförande 
Carin Mogerud vice ordförande 
Kerstin Olesen ekonomiansvarig 
Janurban Modigh sekreterare   
Maria Bergström  
Pontus Brolin  
Hans Hjalmarsson  
Gunn Johansson   
Daniel Martinez 
 
Revisorer: 
Maria Almgren 
Erik Ollas 
 
Valberedning: 
Ann-Charlotte Modigh, sammankallande 
Maria Jesus Löfstrand 
 
Styrelse för perioden 18/4 till 31/12 2021 
August Boj, ordförande 
Janurban Modigh, vice ordförande och sekreterare 
Kerstin Olesen, ekonomiansvarig 
Maria Bergström 
Monica Bergquist  
Pontus Brolin 
Gunn Johansson 
Carin Mogerud 
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Valberedning och revisorer var oförändrade. Den 1/8 meddelade Hans Hjalmarsson att han valde att 
lämna styrelsen av åldersskäl.  
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 12 protokollförda styrelsemöten inklusive det 
konstituerande styrelsemötet: 24/1, 14/2, 21/3, 13/4, 17/4 konstituerande, 6/5, 20/6, 15/8, 19/9, 
17/10, 21/11 och 19/12. 
 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 21/22 53 betalande privatpersoner en ökning med 17 medlemmar 
sedan årsskiftet 20/21. 
 

Medlemskap 
Föreningen är medlemmar i följande verksamheter: 

• Bygdegårdarnas Riksförbund/Stockholms Bygdegårdsdistrikt 

• Sveriges Hembygdsförbund/Stockholms Hembygdsförbund 

• Kulturarv Stockholm/Kollektivt Kulturarv – digitala källarkiv 

• Föreningsarkiven Stockholms län 

• Föreningen Djurö Kulturhus 

• Mötesplats Stavsnäs 

• Expedition Rädda Östersjön  
 

VERKSAMHET 
Hemsida och Facebook  
Janurban Modigh har uppdaterat och utvecklat hemsidan kontinuerligt, både vad gäller innehåll, 
grafisk layout samt användbarhet. Under 2021 har föreningen införskaffat ett antal nya webbplatser i 
syfte att skapa egna hemsidor för några av våra verksamheter. Dessa är: 

• kulturarvdjurhamn.se 

• djurhamnsrodden.se 

• destinationdjurhamn.se 

• marinmuseumdjurhamn.se 
Pontus Brolin har skapat och byggt hemsidan för Djurhamnsrodden. Facebook-sidan har varit mindre 
aktiv.    
 
Genomförda program och aktiviteter 

1. Lördagen den 20/2. Föredrag av historikern och författaren Gunnar Lind om 
Rysshärjningarna. Sändes via zoom, spelades in och gjordes tillgängligt på hemsidan. 

2. Lördagen den 21/4. Information om Djurhamnsrodden. Sändes via zoom. 
3. Fredagen den 14/5. Föredrag av Kyrkogårdsinspektör Ivar Fors om församlingens kyrkor och 

kyrkogårdar. Sändes via zoom, spelades in och gjordes tillgängligt på hemsidan. 
4. Tisdagen den 25/5. Föredrag av Anders Mannesten om Expedition Rädda Östersjön. Sändes 

via zoom, spelades in och gjordes tillgängligt på hemsidan. 
5. Lördagen den 12/6. Invigning av Fälttältet på och i samarbete med Vita Grindarna/Djurö 

Havsbad. 
6. Onsdagen den 30/6. Introduktion till Sjöhistoriska Stigen av gymnasieungdomar med 

sommaranställning hos Värmdö kommun. 
7. Lördagen den 31/7. Plantbytardag utanför Djurö Kulturhus. 
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8. Lördagen den 14/8. Träningskampen vid Vita Grindarna/Djurö Havsbads strand. Ledare och 
ungdomar från Sjövärnskåren Stockholm instruerade och tränade medlemmar och andra 
intresserade om hur man ror en så kallad 10-huggare, stora roddbåtar för 10 roddare och en 
rorsman som håller kurs och takt. Tre lag bildades inför Djurhamnsrodden 2022. 

9. Fredag, lördag och söndag, 10-12/9 Medverkan i Östersjödagarna i Stavsnäs Vinterhamn. 
10. Söndagen den 10/10. Granndialog om bygdegården KOGGEN i Djurö Kulturhus. 
11. Lördag den 27 /11. ”Till havs” konsert i Djurö kyrka med Jonas Nerbe, samverkan med Djurö, 

Möja och Nämdö församling. 
12. Söndagen den 21/11. Öppet möte med dialog om Bygdegården KOGGEN i Djurö Skolas 

matsal. 
 
Projektverksamhet 
Faner, tält & skådespel 
Arbetsgruppen har bestått av Pontus Brolin, Gunn Johansson och August Boj samt från Ö-teatern 
Bibbi Borg och Kerstin Rudefors. Projektet är ett samarbete med Föreningen Ö-teatern med målet att 
åstadkomma ett fälttält som kan vara en replipunkt för information för våra båda föreningar och att 
samlas kring för mindre bygdespel. Projektet inleddes den 25/2 i och med att föreningshuset gjordes 
till systuga. Vår förening stod för material, 12 buntar säckväv och allt som därtill behövdes av 
symaskiner och sybehör. Bibbi Borg och Kerstin Rudefors från Ö-teatern sydde dels väggar, dels en 
öppning till tältet. Gunn har bidraget med material och sömnad av en fana och vimplar. Tältet stod 
färdigt och invigdes den 12/6.  
 
Djurhamnssvärdet 
Arbetsgruppen har bestått av Monica Bergquist (sammankallande), Gunn Johansson, Janurban 
Modigh, Daniel Martinez och August Boj. Arbetet inleddes med att undersöka möjlighet att finansiera 
barnboken Boken om Djurhamnssvärdet, vilket visade sig vara svårt att finansiera. Gunn Johansson 
och Janurban Modigh har utarbetat en ny folder om djurhamnssvärdet som har tryckts upp i 50 ex. 
Foldern har bl a använts vid Djurö skolas Skärgårdsdag då barnen gick Sjöhistoriska Stigens slinga i 
Hamnskogen Eriksberg. Innehållet i foldern är även upplagd på föreningens hemsida. Monica 
Bergquist har haft löpande kontakt med Historiska Museet som under sommaren beslöt att 
genomföra ett pilotprojekt för att i egen regi 3Dscanna svärdet. Annika Erving, chef för samling och 
forskning är vår kontaktperson. Monica Bergquist har även haft kontakt med Linus Olsson på 3D-
Verkstan som har givit preliminär offert på att printa ut en kopia av svärdet. 
 
Träningsrodden inför Djurhamnsrodden 2022 
Arbetsgruppen har bestått av Pontus Brolin (sammankallande) Monica Bergquist, Carin Mogerud, 
Janurban Modigh, Mats Stjerngren och August Boj. Djurönäsets Hotell & Konferens har varit 
intressent och deltagit i diskussioner om Djurhamnsrodden 2022, kontaktperson är Cathrine 
Furubom. Sjövärnskåren Stockholm och Stockholms Sjövärnsförening – Klockaruddsholmen har varit 
medarrangör för träningskampen. Kontaktpersoner är Johan Stake och Linnea Stake. 
Djurhamnsrodden måste skjutas upp beroende på pandemin. Därför genomfördes istället 
Träningskampen som en förberedelse. I Träningskampen deltog ett 50-tal personer, inklusive ett par 
familjer med tre generationer. Förberedelserna för Djurhamnrodden 2022 har utmynnat i ett 
omfattande programinnehåll. 
 
Djurhamns Hembygdsarkiv 
Arbetsgruppen har bestått av Janurban Modigh och August Boj. Projektets mål är att upprätta ett 
digitalt arkiv med textdokument, textsatta fotografier, videos, filmer och poddar som speglar livet i 
Djurhamn. Projektet har beroende av pandemin varit vilande under året men har medfört en kostnad 
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om 3.500 kr för medlemsavgifter till Föreningsarkiven i Stockholms län och Kulturarv 
Stockholm/Kollektivt Kulturarv (drivs av Stockholms läns Hembygdsförbund, Stockholms länsmuseum 
och Stockholms Stadsmuseum. Britta Sandblom från Abborrkrokens Vägförening har frågat om vi är 
intresserade av att ta över deras arkiv. Då väcktes frågan om hur Värmdös föreningsarkiv tas om 
hand och om kommunens ansvar i den frågan. Vi tog upp frågan vid ett internt möte med Värmdös 
Hembygdsföreningar den 11/10 och vid möte mellan Värmdös hembygdsföreningar och Värmdö 
kommuns Kultur- och fritidskontor den 21/1. Kommunen åtog sig då att bjuda in 
hembygdsföreningarna till ett arkivmöte för att klarlägga ansvar mm. 
 
Djurhamns Bygdegård KOGGEN 
Arbetsgruppen har bestått av August Boj, Maria Bergström, Anne Lindholm och i november tillkom 
Björn Liljestrand. Projektet har fram till i november varit inriktat på att överta byggnaden 
Skärgårdskyrkan i Hemmesta, eftersom den ändå kommer att rivas då en ny fastighetsägare köper 
marken. Det skulle ha inneburit att montera ned, flytta och återuppföra byggnaden på kommunens 
mark på Marknadsplatsen på Djurö. Eftersom kostanden för dessa arbeten visade sig överstiga 
kostnad för nybyggnad, planeras i stället en nybyggnation som bättre kan motsvara behoven. 
 
Destinationsutveckling 
Arbetsgruppen har bestått av August Boj, Carin Mogerud, Pontus Brolin och Janurban Modigh. 

• Djurö Konst & Kultur har erbjudits samverkan om utveckling av Sjöhistoriska stigarna. 
Styrelsen har beslutat att arbeta vidare med utveckling av stigarna i samarbete med 
markägarna som äger skyltarna på sina respektive markområden. Dessa är:  
a) Värmdö kommun,  
b) Djurö, Möja och Nämdö församling,  
c) Djurönäsets Hotell & Konferens. 

• Vi har sökt och beviljats medlemskap i Visit Värmdö. 

• En guideutbildning har utvecklats för lokalboende gymnasieungdomar för att de ska kunna 
guida vid Sjöhistoriska stigarna som en del av kommunens sommararbeten. Ett första försök 
genomfördes den 30/6. 

• Styrelsen beslutade den 15/8 att delta i Stockholms läns Hembygdsförbunds (SLH) projekt 
”Kulturarvet som besöksmål”. Utöver vår förening deltog sex andra föreningar i länet. 
Processen leds av Graffman AB arvoderad av Stockholm Läns Hembygdsförbund. En 
arbetsgrupp med Carin Mogerud, Pontus Brolin, August Boj och Janurban Modigh bildades. 
Johan Graffman besökte vår arbetsgrupp den 29/9 och fick då information om våra planer 
med Marinmuseum Djurhamn. Processen med 4 utbildningsblock med hemläxa med internt 
arbete inleddes i december. 

• Vid ett möte med Johan Melin, ansvarig för Svenska Flottans 500-årsjubileum blev Monica 
Bergquist, August Boj och Mats Stjerngren informerade om jubileets Stockholmsprogram. Vi 
föreslogs att kontakta Hans-Lennart Olsson jubileumsansvarig för Stockholm för att delta 
med information om Djurhamn utanför Sjöhistoriska museet och Vasamuseet, två dagar 
under Jubileumsveckan 3-7 juli.   

 
Gåvor till föreningen 
Under året har föreningen mottagit privata gåvor vid nio olika tillfällen på totalt 9.595 kr. 
 
22-03-03// ab/mb/ko/jum/gj/cm 


