
 

 

 

     Händer på de olika platserna sommaren 2022 

     HAVET SOM, OMGER OSS           

                             

Kalendarium efter 12 juni (Fylls på vartefter)                        Uppdaterad 22.06.17 

Varje dag Bullerö – Raststugan på Bullerö öppen varje dag under sommaren. 

Varje helg Oaxen: Sommarcafé onsdag-fredag 12.00-16.00 och lördagar och 

söndagar 11.00- 16.00.  Utställningarna håller öppet lördag och söndag, samma 

tider som caféet.  Klippkatedralen kan dock ses dygnet runt hela sommaren.    

18 juni Singö: Möt-konstnären och materialdelning från 11 - 15: Gemensamt skapande  
                        med konstnären Zoey Hart 

27 - 28 juni:   Möja: Strandhugg med aktioner / performance i sviten H(e)AV(e) om  

                        landhöjning och havsnivåhöjningen på Fjärdlång, Dalarö, Kymmendö och    

                        Rögrund. 

 

2 juli Oaxen: Invigning av flera konstutställningar på Oaxen. Amanda Cardell Finns på  

                        plats och berättar om sitt verk Klippkatedralen 

 

2 – 3 juli Rådmansö: (2/7 Rådmansödagen) Konstnären Annelie Wallin på plats. 

5 -6 juli          Björkö: Öppet hus  11- 14. Delta i samtal, titta och tryck om skisser mm. 

9 juli Singö:  Collaborative Arts Workshop. Se mer info nedan. 

11 juli Singö: 11 juli Guidad grupp Mindfulness Walk och Soft Rock Sculpture  

 Performance by the Sea 

12 juli    Singö: Installation av soft-rock-skulptur utomhus 

? juli ...  Singö: (slutdatum tbd) - Family Guidad Mindfulness Drawing Walk 

14 juli  Muskö: konstnären Judit Hersko på Grytholmen.  
                         Öppet under tiden konstnären är där. Se även under Muskö på öppetdagar. 
 
15 - 21 juli Ornö: Konstnär Malin Franzen genomför workshops  bla vid Sundträsk. 

29 – 31 juli     Djurö:  Finns ”Den rullande bygdegården” på plats på Djurö 

31 – 31 juli     Rådmansö:  Konstnären Annelie Wallin på plats. 

30 juli  Nämdö: Nämdödagen 

30 juli:   Muskö: konstnären Judit Hersko på Grytholmen.  

                         Öppet under tiden konstnären är där. Se även under Muskö på öppetdagar. 



 

 

1 – 6 aug.  Björkö:  Finns ”Den rullande bygdegården” på plats på Björkö 

 

6 augusti  Nämdö: Konstnär Zandra Ahl finns på plats vid konstfyren. 

6 augusti  Bullerö: Resa även till Bullerö 

9 – 15 aug.     Ornö: Konstnär Malin Franzen genomför workshops  och föreställning  i       

                        bygdegården 

19 augusti      Björkö: Vernissage ridå! 

20 augusti      Nämdö/Bullerö Resa och visning arrangeras till Nämdö och Bullerö. 

21 augusti  Djurö: Konstnärerna på återbesök. Loden tas upp! 

21 augusti  Rådmansö:  * Finissage!  

 

21 augusti  Säkert aktivitet på fler platser! 

                                                * Finissage kan beskrivas som ”högtidlig avslutning av en utställning”. 

 

De 10 platserna från norr till söder:  

Norrtälje kommun 

Singö 

HAVET SOM OMGER OSS fokuserar på relationen mellan människa och hav, vårt ansvar och 

perspektiv. För HSOO kommer konstnären Zoey Hart att skapa en deltagande art-lab-

installation på SINGÖ BYGDEGÅRD med början den 11 juni.  

Från Zoey Harts presentation: 

”Hur havet mjuknar Salt korroderar, tidvatten drar, vågor tumlar och bryter, vatten 

omvandlas: gränser och gränser, kustlinjer, berggrund, miljöer internt externt. Vad kan 

vatten lära oss om att lätta till mjukhet? Leds av processen att tumla stenar i havsvatten, 

kommer Harts studio på Singö att bli en installationsplats där besökare kommer att bjudas in 

att besöka, lära sig, diskutera och öva på vad som finns att vinna när vi tillåter oss själva att 

vara mjukare.” 

18 juni Möt-konstnären och materialdelning från 11-15: Zoey Hart kommer att dela mer om 

sitt projekt hur havet mjuknar med projektioner på bygdegården, och bjuder in det lokala 

Singö samhället att bidra med material till den växande mjuka- stenskulpturinstallation. 

Materialet inkluderar: använt bomullstyg för skulpturer, dina egna tankar, minnen och 

berättelser om havet runt Singö (om du har några speciella föremål som du har hittat vid 

havet kan du också ta med dessa för att visa och dela dina berättelser) 

 

9 juli Collaborative Arts Workshop: Kom och lär dig hur du förvandlar gamla kläder till 

material för handvävning, dela dina egna berättelser om havet och delta i skuggteckningar i 

grupp som spåras från skulpturen i mjuk klippa som den är gjord i studion. 

 



 

 

11 juli Guidad grupp Mindfulness Walk och Soft Rock Sculpture Performance by the Sea Följ 

med oss på vald havsplats (tbd) för en guidad session om att vara närvarande i nuet och 

skapa medvetenhet om kropp och miljö när vi upplever sensationerna av att vara nära 

havet. Vandrare kommer också att ha möjlighet att delta i Soft-Rock Sculpture Performance i 

vattnet om de så önskar. 

12 juli- Installation av soft-rock-skulptur utomhus 

 juli ... (slutdatum tbd) - Family Guidad Mindfulness Drawing Walk (för alla oavsett 

ritningsnivå! nybörjare välkomna) (mötesplats vid vattnet/gamla krökiga träd TBD) Kom och 

lär dig att dokumentera känslan och intrycket av havet med hjälp av linjer, märken och enkla 

ritverktyg. 

 

Björkö 

Inleddes med öppet möte den 11 juni med konstnären Adam Haugbak 

Under perioden kommer ett nytt konstverk växa fram. Med havet i sikte leder Adam Haugbak en 

konstnärlig process att se över interiören i Björkö-Arholma medborgarhus. Besökare bjuds in till en 

pågående undersökning av färg, rumslighet och komposition när en vidareutveckling av interiören 

presenteras. På medborgarhuset tar Adam Haugbak avstamp i själva bygdegården och hur den 

genom oss speglar och reflekterar havet. Under utställningsperioden kommer en målning av 

konstnären lånas ut för att vara del av den gemensamma processen som inspirerar till ett nytt 

platsspecifikt verk. Besök medborgarhuset och bli del av det nya verkets framväxt. På vilket sätt 

berättar lokalen om Björkö och skärgården? Hur speglar medborgarhuset sitt omslutande hav? 

HAVET SOM, OMGER OSS fokuserar på relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande 

handlingar och perspektiv.  

1 – 6 aug. Finns ”Den rullande bygdegården” på plats på Björkö med mängder av 

aktivitetstips för barn och unga. 

5 -6 juli    Öppet hus 11- 14. Delta i samtal, titta och tryck om skisser mm. 
19 augusti Vernissage i  Medborgarhuset  

 

Rådmansö 

Skapa tillsammans med konstnären Annelie Wallin vid Rådmansö bygdegård. 

I mötet med Rådmansö kommer konstnären under tre helger bjuda in besökare att knyta när 

tillsammans. Det processbaserade verket växer fram knut för knut i mötet mellan människor, 

på platsen. Verket är både en gestaltning och en process. 

Start 11 juni.  Fortsätter 12 juni, kl. 13-15, 2-3 juli (2/7 Rådmansödagen) och 30 - 31 juli 

Finissage 21 augusti 

Facebook: https://www.facebook.com/radmanso.bygdegard 

 

 

 

https://www.facebook.com/radmanso.bygdegard


 

 

Värmdö kommun 

Möja 

Möja är mittpunkt för en svit konstinstallationer längs nord- syd linjen där konstnären Patrik 

Qvist arbetar med tematik runt stigande havsnivåer och landhöjning i Stockholms skärgård 

mellan 11 juni och 22 augusti. 

27 - 28 juni: Strandhugg med aktioner / performance i sviten H(e)AV(e) om landhöjning och 

havsnivåhöjningen på Fjärdlång, Dalarö, Kymmendö och Rögrund. 

Exkursioner som är planerade men ej bestämda datum för: Stavsnäs, Sandhamn, (Möja), 

Stora Kalholmen, Furusund, Fejan, Lidö, Arholma (eventuellt också Tjockö och Gisslingö på 

den resan) 

Ev. visas en film av Patrik Qvist före de allmänna filmvisningarna.  

Detta händer också på Möja i sommar: Fem musikkvällar/ konserter på Möja dansbana, 15 

bioföreställningar, animationsverkstad för barn och ungdomar en hel vecka, sommarmarknad på 

dansbanan och så en teaterföreställning för barn. 

Facebook: https://www.facebook.com/mojabio 

 

Djurö 
Konstnärerna har skapat ”Den kommande allmänningen”. Ett handlod har sänkt ned i havet 

där besökare under veckan innan invigningen har skrivit ner förväntningar och tankar inför 

den kommande allmänningen.  

 29 – 31 juli Finns ”Den rullande bygdegården” på plats på Djurö med mängder av 

aktivitetstips för barn och unga. 

21 augusti  - Konstnärerna Annelie Nilsson, Ebba Gyllenhak och Cecilia Wendt finns på plats 

då handloden tas upp. 

Hemsida: https://djurhamn.eu/ 

Nämdö 

Nämdö Konstfyr; Frihet i Fyren och Fritid i Raststugan, ett Allkonstverk av Zandra Ahl i 

samverkan med Nämdö Hembygdsförening 

På Solviks brygga ligger Nämdö Konstfyr. Den är ett landmärke, en skulptur som har varit en 
glasskiosk, den är ett utställningsrum med marint utseende och ett tittskåp. Här kan du 
som besökare uppleva konst i direkt relation till Nämdöskärgården. Havet binder samman 
dess öar och populära gestaltningar av skärgård och havsliv kommer ge avtryck. 
Sommaren 2022 kommer Nämdö Konstfyr att visa kulturarv och samtidshistoria. Verket 
heter “Frihet i Fyren” och fyller hela fyrens insida och tak. Olika delar bildar en helhet och 
blir ett estetiskt utropstecken. “Frihet i fyren” är både en mångbottnad generös dekoration 

https://www.facebook.com/mojabio
https://djurhamn.eu/


 

 

och en möjlighet till fördjupning. Verket refererar till och ta avstamp från 
Nämdöskärgårdens Bullerö och det kulturarv som finns i naturmålaren Bruno Liljefors 
mytologiserade jaktstuga 
som idag är ett museum. Här sammanlänkas Nämdö Konstfyr med den berättartradition och 
de fantasier som målats av konstnärsliv i marin miljö. 
 
30 juli  är det Nämndödagen. Ett tillfälle att se Nämdö konstfyr…. 
 6 augusti  sker en visning på Nämdö och Bullerö då konstnären medverkar. 

Bullarö 

Bullerö är ett naturreservat. Öppet hela sommaren. Här har Zandra Ahl skapat några verks 

som visas i raststugan. Utdrag från Zandras presentation: 

”I Bullerö jaktstuga återfinns takmålningar som målats av konstnären Ture Tideblad, på 
beställning, långt senare än tiden då Liljefors berömda jaktlag träffades i stugan. Utifrån 
dessa takmålningar har en ny visuell berättelse skapats både i Nämdö Konstfyr och i 
Raststugan på Bullerö där en serie för utställningen specialtillverkade prydnadstallrikar av 
porslin tar plats; “Fritid i Raststugan”. Kvinnorna i Tideblads takmålning är lösgjorda. De 
har rast och ges en ny samvaro där deras lek, fritid och gemenskap framträder i nya nautiska 
nyanser som sträcker sig över havet och genom en tidsresa mot en parallell möjlig samtid 
med flera pågående berättelser om skärgårdsliv.” 
Läs mer här: https://bullero.se/sv/valkommen/ 

 

Haninge kommun 

Ornö 

Under sommaren kommer Malin Franzén att uppsöka ett antal platser på och runt Ornö för 

att med metoden siluettklippning utforska det som försvunnit och det som alltjämt dröjer sig 

kvar från det förflutna. 

Hon kommer hålla öppna workshops på olika platser på ön då alla är välkomna att klippa 

siluetter tillsammans. I slutet av sommaren har vi förhoppningsvis fått ihop siluetter till en 

skuggteater på bygdegården. 

Under sommaren kommer  konstnären Malin Franzen vara på Ornö prel. 15-21 juli och göra 

ytterligare liknande workshopprogram som vid invigningen (planerar för en träff vid stunnträsk och 

om möjligt en gemensam båttur till vattnet runt Skraken).  

 Bygdegården är bokad 9-15 augusti då Malin kommer arbeta på plats med en skuggteater utifrån 

de siluetter som klippts av deltagarna på de tre träffarna. 
Läs mer om Ornö bygdegård: https://bygdegardarna.se/orno/ 

 

Muskö 

https://bullero.se/sv/valkommen/
https://bygdegardarna.se/orno/


 

 

Utställning med foton av Judit Hersko.  Bilder av skolelever som arbetat med havet under 
våren kommer även att sättas upp.  
Under dessa tider är utställningen öppen på Grytholmen, Muskö: 
16 juni mellan 18 - 20 
Midsommarafton 24 juni mellan 10 - 14 
29 juni mellan 18 - 21 
Måndagar onsdagar och fredagar under juli mellan 13 - 16 
2 och 3 juli mellan 11 -1 5 
11 juli mellan 18 - 20 
14 juli konstnären Judit Hersko här.  Öppet under tiden konstnären är där. 
18 juli mellan 18 – 20, 25 juli mellan 18 - 20  
30 juli konstnären Judit Hersko här.  Öppet under tiden konstnären är där. 
6 augusti mellan 13 – 15, 7 augusti mellan 9 – 15. 12 augusti mellan 12 - 15 
13 augusti mellan 18 - 21 
 
Utställningen kan också vara öppen under tiden då någon är nere på Grytholmen och 
arbetar eller om någon kontaktat någon i styrelsen och vill besöka utställningen under de 
tider den inte är öppen. 
https://bygdegardarna.se/musko/om-bygdegarden/ 

 

Södertälje kommun 

Oaxen 

Konstnären Amanda Cardell har gjort en installation på Oaxen under sommaren. Hon har 

gjort ett textilt verk som heter KLIPPKATEDRALEN. Namnet anknyter till Gumskyrkan som låg 

ungefär där Bygdegården – Gillet nu ligger. Konstnären vill synliggöra det som ej längre syns, 

ett bortsprängt berg. 

Verket visas bakom Bygdegården – Gillet och invigs den 11 juni klockan 15.00. Det bjuds på 

tårta och dryck. Projektet pågår till den 21 augusti. 

Den 2 juli invigs fler konstutställningar i och vid bygdegården. Då finns också Amanda på 

plats och berättar om sitt verk. 

Sommarcafé onsdag-fredag 12.00-16.00 och lördagar och söndagar 11.00- 16.00.  

Utställningarna håller öppet lördag och söndag, samma tider som caféet.  

Aktuellt: http://oaxenbygdegard.se 

Facebook: https://www.facebook.com/Oaxengillet 

 

Ett projekt som ägs av Stockholmsläns bygdegårdsdistrikt och genomförs  
i samverkan med Björkö konstnod och Länsstyrelsen med stöd av: 

                        

https://bygdegardarna.se/musko/om-bygdegarden/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Foaxenbygdegard.se%252F&data=05%257C01%257Cmonica%2540bygdegardarna.se%257Cca7073fde830427d74b008da4e926aa2%257C15b336b01d8642088f7cff6e67fadffc%257C0%257C0%257C637908688019130169%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=iWyqTH7mpC%252Fdvwa3SXfI5XzBEH0LADl1Wb2y2FELNyw%253D&reserved=0
https://www.facebook.com/Oaxengillet

