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Hänt sen sist

Utställningar
”Det finns inga tigrar på Lidingö”
kallas Museets pågående utställning om den över-
raskande mångfald av vilda djur som finns på 
Lidingö. Ett unikt tillfälle för hela familjen att lära 
känna öns spännande djurliv med bävrar, rävar, 
strömstarar, näktergalar, amiraler, silverstreckade 
pärlemorfjärilar och många, många fler som bor i 
våra värdefulla naturområden. Utställningen byg-
ger på foton och material som tagits fram av bio-
logen, fotografen och lidingöbon Tomas Carlberg. 
Siv Bergius stod för layout. Henrik Waldenström 
invigde med  bildspel och berättade bl a om Na-
tionalstadsparken. En välbesökt invigning med ca 
hundra personer.

Tomas, som är verksam vid artdatabanken vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om öns 
djurliv, lördag 9 februari kl 13 och 

onsdag 13 februari kl 19.
Utställningen pågår t o m 10 

mars. 

Kort men kul
För ett år sedan tog jag över redaktörskapet för 
Hembygdsnytt. Det har varit ett roligt uppdrag och 
jag har lärt mig mycket om Lidingö Hembygds-
förening. Nu väljer jag dock att hoppa av för att i 
stället ägna mig åt den kommande webbtidningen 
Lidingö Nyheter, tänkt att vara en efterföljare till 
Lidingösidan, som lägger ner vid nyår. Lidingö 
behöver lokal journalistik och det är min förhopp-
ning att alla medlemmar följer nyheter om ön via 
Lidingö Nyheter.

Varmt tack till Siv Bergius för ett trevligt och 
roligt samarbete och lycka till önskar jag den nya 
redaktionen!

Susann Thorngren

Foto Andreas Bergius

Porträtt av en Fair Lady
ULLA SALLERT

Sagostunden med 
Britta Edin var en 
av höjdpunkterna 
på julgransplund-
ringen. Lidingö 
Museum var fyllt 
av unga och gamla 
som roade sig med 
dans kring granen, 
lekar och mycket 
annat. Tomten höll 
strikt ordning vid 
fiskdammen.

”Porträtt av en Fair Lady – Ulla Sallert”

Minnesutställning över operettprimdonnan och 
lidingöbon som gick bort förra året.
Lidingö Museum 16 mars – t o m 5 maj.

De flesta av oss minns Ulla Sallert kanske framför 
allt som blomsterflickan Eliza i musikalen My fair 
lady, men hon hade fler strängar på sin lyra. Utöver 
magnifika rollprestationer i operetter och musika-
ler såväl i Sverige som utomlands var hon också 
dramatisk skådespelerska, vissångerska, revyartist, 
filmskådespelerska, regissör, astrolog och hälsopro-
fet.

Vi kommer att ha två tider för invigningen lördag 
16 mars med estradören Mattias Enn som gäst. 
Första kl 13 och andra kl 15. Ulla Sallerts dotter 
fil. dr. Thérèse von Lampe berättar om och visar 
bilder från hennes mammas innehållsrika liv tors-
dag 21 mars kl 19 med repris söndag 7 april kl 13 
på Lidingö Museum.

Tomas, Siv och 
Henrik

Foto Bo Vading

Julgransplundring
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Robert har ordet

Britt-Marie Sjölund

Ytterligare ett år har gått i Hem-
bygdsföreningens historia. Ni 
har alla sett eller läst om de olika 
utställningarna och evenemangen 
som genomförts under 2018. De 
är ett tydligt bevis på att Fören-
ingen står stark, med oräkneliga 
medarbetare, som dagligen lägger 
ner arbete på att hjälpa den att 
fortleva. 

Som i alla organisationer finns 
det någon gång ett orosmoln 
i horisonten. Det stora antalet 
medlemmar, som utgör basen i 
Hembygdsföreningen, minskar 
av naturliga skäl varje år. Svå-
righeten för oss består i att locka 
nya medlemmar till vår fina 

verksamhet. Vi kunde avläsa en 
minskning i medlemsantalet från 
2017 med ett drygt hundratal i 
slutet av 2018. Här har vi en rik-
tig utmaning framför oss.

Ni som kontaktar kansliet i år 
kommer att möta en ny röst i 
Britt-Marie Sjölunds. Britt-Marie 
har under många år varit eko-
nomiansvarig och kommer att 
fortsätta i den rollen. Eftersom 
en annan mångårig medarbetare, 
Kerstin Larsen, valt att lämna 
befattningen, gläder det oss att vi 
kunnat fylla positionen inifrån. 
Vi önskar Britt-Marie välkom-
men i sin nya roll liksom också 
Kerstin, som kommer att fortsät-

ta att vara aktiv hos oss i andra 
sammanhang.

Under 2019 blir det en mycket 
intressant utställning om ett för 
Föreningen inte så vanligt ämne, 
nämligen operettens värld. I mars 
månad öppnar vi portarna för 
Ulla Sallert och hennes liv på 
tiljan och det skall bli spännande 
att se och höra från hennes dot-
ter om en osedvanlig sångkarriär 
och ett framgångsrikt liv. Mer 
om den och andra utställningar 
kan ni läsa på annan plats här i 
HembygdsNytt.

Jag önskar er alla ett fint 2019 
och välkomnar er till besök hos 
oss i Museet.  

Robert Hallenborg

Välkommen vår nya kanslichef  
Från januari 2019 har Britt-Ma-
rie Sjölund tagit över ansvaret för 
vårt kansli. Tack till Siv Bergius 
och Barbro Liljekvist som höll 
ställningarna på kansliet ett helt 
år. Britt-Marie har tidigare ingått 
i föreningens styrelse och är väl 
insatt i vår verksamhet. 

Vill du bli en av våra flitiga 
volontärer!
Hembygdsföreningens verk-
samhet utförs till största delen 
av medlemmar som är aktiva i 
våra ca 15 arbetsgrupper. Hem-
bygdsNytt kommer framöver att 
berätta om gruppernas arbete. 
Arbetssättet varierar – en del 
grupper träffas varje vecka, an-
dra arbetar koncentrerat t ex in-
för utställningar och större årliga 
evenemang. 

Hantverksgruppen – återvin-
ner och skapar nytt 
Att återanvända är idag en väx-
ande trend i vårt alltmer miljö-
medvetna samhälle. Hantverks-
gruppen är sedan länge inne på 
den linjen. Man tar vara på tyger, 
garn m.m. som skänkts av med-
lemmar. Med stor kreativitet ska-
pas dekorativa presenter, plagg 
och nyttoföremål med hög kva-
litet. Det är stor efterfrågan på 
hantverksgruppens alster, som du 
hittar i Museiboden och vid årets 
”marknader” – höst och jul. 

Skolgrupp och ”bärar-lag”
Just nu finns behov av att för-
stärka vår skolgrupp som tar 
emot elever i åk 2 och 3 och be-
rättar om Lidingös historia. Vi 
vill också starta ett ”bärar-lag” 
som kan rycka in t ex när en ut-
ställning ska sjösättas eller när vi 
planerar för höst- eller julmark-
nad med flera tillfällen.

Skyltgruppen – visar på  
Lidingös kulturarv
Runt om på ön finns intressanta 
byggnader och miljöer som utgör en 
del av vår historia. En grupp inom 
LHF arbetar med att ta fram text 
och bild till skyltar som berättar om 
vårt kulturarv. Hittills har mer än 50 
skyltar satts upp runt om på ön och 
du har förhoppningsvis sett några av 
dem. Arbetet sker i samverkan med 
kulturansvariga i stadshuset.

Foto Siv Bergius Foto Bengt LarssonDelar av hantverksgruppen i arbete.

Är du intresserad att delta i en 
befintlig grupp (du hittar dem på 
Hemsidan) eller har idéer om en 
ny – hör av dig till kansliet som 
förmedlar kontakt!
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Radio Lidingö 97,8

Lidingö Hembygdförening sänder radioprogram över  
Radio Lidingö på FM 97,8.  
Sändningstider: Söndagar kl 11.00, repriser onsdagar kl 24.00 och 
torsdagar kl 17.00.

10/2 Brottsplats Lidingö
  Producenter: Gert Palmcrantz, Jan Malmstedt

  För mer information om våra radioprogram se
  www.lidingohembygd.se (högerspalt första sidan).

Medlemsboken
Lidingöboken 2018 delades ut 
till medlemmarna i december. Ty-
värr har det visat sig att sidorna 
33–40 saknas och sidorna 41–48 
är dubblerade i några böcker. 
Har du fått en sådan bok – hör 
av dig snarast till kansliet eller 
lämna boken i museiboden och 
få en ny. Vi beklagar det inträffa-
de men hoppas du ändå har nöje 
av de trevliga artiklarna.  

Exempel på kulturskylt Foto Ulla Larsson

Det är den 20 maj 1925. Rader 
av festklädda skolbarn med flag-
gor i händerna är uppställda i 
Torsviksbacken. De ska delta i 
den högtidliga invigningen av 
”nya Lidingöbron”, som förrät-
tas med kunglig glans av kron-
prinsen sedermera kung Gustaf 
VI Adolf. Det är den tredje i 
raden av lidingöbroar som fort-
farande är i bruk för spårvagnar, 
cyklister och gående. 

Bilden finns i boken ”Stock-
holmsvägen – från början till 
slut” som kan köpas på museet.

Nu pågår planering av den 
femte Lidingöbron!

Lidingö har hittills haft fyra 

Så var det då!

broar. Den första tillkom 1803, 
en flottbro, som gick mellan 
Larsberg och Djurgården. Bro 
nummer två som också var fly-
tande, gick mellan Torsvik och 
Ropsten och togs i bruk 1884. År 
1925 kom bro nummer tre – den 
första fasta bron – som invigs på 
bilden och fortfarande finns kvar. 
Den senaste och fjärde bron är 
den höga betongbron som stod 
klar 1971.

På Lidingö Museum finns mer 
information om öns broar. Några 
av dem var märkliga byggnads-
verk som väckte stor uppmärk-
samhet när de byggdes. 

LHF plusgiro har upphört 
Hembygdsföreningens plusgiro 
har upphört. Numera används: 
Bankgiro nr 5802-2187,  
Swish 123 181 4565 och kortbe-
talning. I museiboden kan man 
även betala kontant.

Medlemskortet
Medlemmar som betalat 
årsavgiften till föreningen får 
medlemskort 2019 bifogat. 
Som ni vet berättigar det till 
fri entré på museet under 
ordinarie öppettider, rabatt 
på inköp i museiboden samt 
medlemstidningen Hem-
bygdsNytt. Du som ännu 
ej betalat – gör det snarast!  
Föreningen behöver ditt stöd 
och vill gärna behålla dig 
som medlem!
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LHFs kansli: öppet tisd. torsd: 9.30-15.30
Lidingö Museum öppet:  
tisd. torsd. lörd. sönd: 12.00-15.00.  
Lejonvägen 26A, 181 32 Lidingö. Tel: 08-765 75 67 

Medlemsavgift 250:- familj 375:- 
inbetalas till BG: 5802-2187 
www.lidingohembygd.se 
info@lidingohembygd.se 

HembygdsNytt
#

KALENDARIUM

*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67 eller  
e-post: info@lidingohembygd.se

Februari
9 lör Tomas Carlberg berättar om Lidingös  
  djurliv kl 13.*

13 ons  Tomas Carlberg berättar om Lidingös  
  djurliv kl 19.* 
Mars 
10 sön  Sista dag utställning ”Det finns inga tig- 
  rar …”

16 lör  Invigning av utställningen ”Ulla Sallert”  
  sker i två omgångar kl 13 och kl 15 med  
  estradören Mattias Enn.

21 tor Thérèse von Lampe berättar och visar bil- 
 der om Ulla Sallert kl 19.*

26 tis  LHF årsmöte kl 19. 
 (mingel från kl 18).

29, 30, 31 Lidingö Konstrunda.
 
April
7 sön Repris från 21 mars kl 13.

19, 20, 21 påsk. Museet stängt.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmar i Lidingö Hembygdsförening kallas 
till ordinarie föreningsstämma (årsmöte).
Tid: tisdag 26 mars 2019 kl 19.  
Plats: Föreningsgården i Larsberg

Möjlighet till en stunds mingel från kl 18. För-
eningen bjuder på kaffe och kaka. Smörgås, öl, 
vin, kan köpas.

Mötets dagordning innehåller bl a redovisning 
av fjolårets verksamhet och ekonomi, svar på 
motioner från medlemmar samt val av ordfö-
rande, styrelseledamöter, revisorer och valbered-
ning.  Information om budget och verksamhets-
plan för 2019 kommer att lämnas. 

Motioner till årsmötet ska enligt stadgan lämnas 
senast 1 februari. P g a sent utskick av Hem-
bygdsNytt nr 1. kan motioner lämnas till kans-
liet senast 8 februari. 

Årsmöteshandlingar är tillgängliga på kansliet 
från 7 mars och skickas på begäran via e-post.  

Det finns inga tigrar på Lidingö
i samband med vår nyöppnade utställning har vi 
några småkluriga frågor riktade till barn respektive 
vuxna. Om du är intresserad av att delta, fråga i 
receptionen efter formulär.

Foto Siv Bergius

Vill du eller ditt företag synas i form av en trevlig  
annons i HembygdsNytt kontakta Tedddy Widstrand. 
teddy.widstrand@gmail.com


