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Hänt sen senast

Ibb Jessen, Anita Lalander, Patrik Edgren, Jan Malmstedt.

Bengt af Klintberg och Christian Stannow.

Många kom till ön

Poesi nytt inslag på Museet

Ljungbacken vann

som nu får behålla vandringspriset ”Isprinsessan”
av Carl Milles under ett helt år. Grattis säger vi!

Foto Hans Jansson.

Den 20 januari invigdes utställningen ”Vi kom
till Lidingö” – en utställning som handlar om invandringen till ön. Invigningstalare var stadens
kulturchef John Svensson som poängterade vikten
av att vi ska se våra invandrade Lidingöbor som
en resurs i vårt samhälle. Drygt ett 60-tal personer
kom. Utställningen består av skärmar som berättar fakta om invandringen i Sverige och på ön.

Foto Jan Sjöberg.

Den 7 februari gästades Museet av Lidingöpoeterna Christian Stannow och Bengt af Klintberg. Herrarna är nutida efterföljare till andra
kända poeter som bott på ön från Hedvig Charlotta Nordenflycht, till Povel Ramel. De läste
ur sina egna produktioner och berättade om
möten med andra poeter. Arrangemanget är ett
nytt sätt för Museet att visa upp öns kulturliv.

Årsmötet

Foto Hans Jansson.

Kunskapstävlingen för åk 3, ”Lidingö förr och
nu”, ägde rum 21 februari 2018 i Christinaskolans aula. I år deltog åtta klasser från: Albatross
Montessori, Christinaskolan, Högsätra, Klockar
gården, Käppala, Ljungbacken, Skärsätra och
Rudboda. Tre elever från varje skola satt på podiet.
Tävlingen innehöll 20 frågor av skiftande slag såsom: Vad heter huset där LHF håller till? Ungefär
hur många invånare har Lidingö? Segrade gjorde
Maja, Erla och Leon från Ljungbackens skola,

Ett 70-tal medlemmar
deltog vid föreningens årsmöte 14 mars
i Föreningsgården i
Larsberg. Ordföranden
Robert Hallenborg
hälsade alla välkomna.
Därefter berätRobert Hallenborg och
Ulla Larsson.
Foto Bengt Larsson.
tade Carl-Gustaf
Petersén, tidigare
museichef för Millesgården och vd för Bukowskis, om några av öns tidigare privata konstsamlingar, bland annat den i Fåhraeuska villan,
eller Villa Högberga gård som den heter idag.
Under Göran Sjöbergs ordförandeskap inleddes
därefter årsmötesförhandlingarna. Robert Hallenborg informerade om det gångna årets verksamhet
och kassören Britt-Marie Sjölund om det ekonomiska resultatet. Val av ny styrelse förrättades.
Till ordförande omvaldes Robert Hallen-
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borg. Till ledamöter på två
år omvaldes Carl-Henrik
Ankarberg, Margareta Borgelin och Teddy Widstrand.
Som nya ledamöter i styrelsen valdes Barbro Liljequist
för en tid av två år och Gunnel Söderberg för en tid av ett
år. I styrelsen kvarstår Peter
Lindkvist, Marianne Råberg
och Britt-Marie Sjölund.
Ulla Larsson och Ibb Jessen avtackades med blommor
för sitt arbete i styrelsen.

Ordföranden har ordet
 et jag tidigare framfört avseenD
de Juniorsalongen är nu verklighet. I april öppnas dörrarna till
den första salongen med deltagare från Bodals och Källängens
skolor. Salongen pågår i tre veckor. Därefter, i början på oktober,
kommer nästa skola, Albatross
Montessoriskola, att presentera
sina verk. Vårt framtida sikte är
inställt på en salong under vårarna och en på höstar. Utöver dessa
två i år, uppmuntrar vi våra medlemmar att besöka Museet och
betrakta ytterligare utställningar,
närmast den om invandring till
Lidingö, som flyttar till Stadshu-

set i april. Vi har nu färdigställt
det vi kallar Faktarummet, dit
alla är välkomna för att ta del av
en mångfald fotografier, böcker
och tidningar, som berättar om
vår ö både historiskt, men även
i närtid. En stor del av detta
är digitaliserat. Det finns goda
möjligheter att studera eller arbeta i en lugn och rofylld miljö.
Om ni tycker det är kallt ute i
dessa dagar, så kan ni värma er
med kunskap eller kaffe i Museet, dit ni alltid är välkomna.
Robert Hallenborg.

Kommande aktiviteter
Föreläsningskväll
”Vi kom till Lidingö...”

Onsdag den 4 april kl 18.30 håller Lidingö Museum en föreläsning om utställningen. De fem
personer som gjort den deltar.
Det blir spännande berättelser
bl a om Åland på 1700-talet,
krigsbarnen från Finland samt
om arbetskraftinvandring m m.
Den nuvarande flyktingsituationen belyses med fakta om
läget i Sverige och på Lidingö.
Föreläsningen hålls i Magdasalen där planscherna visas via projektor på väggen. Åhörarna kan
sitta bekvämt och lyssna. Föreläsningen hålls två veckor innan
utställningen avslutas på Museet.

I strategiska farvatten:

Järnålderns Lidingö och Stock
holm före Stockholm.
Torsdag den 12 april kl 19.00
berättar på museet vår kunniga
Lidingöbo, docenten i nordisk arkeologi vid Stockholms
universitet m m Torun Zachrisson om detta intressanta tema.
Vi utlovar ett mycket spännande föredrag med åtföljande frågestund. Anmälan
till kansliet senast 8 april.
Kostnad för medlem 80 kr per
person, för icke medlem 100 kr.

Välkomna till Vårkafferepet

Som vanligt serveras hembakade,
gammeldags kakor, bakelser
och tårtor på finaste porslinet.
Första vårblommorna står förhoppningsvis på bordet tillsammans med Gunnels goda kaffe!
Ni är alla mycket välkomna!
18:e april kl 14.00-16.00.
Pris: 60 kronor per person.

Juniorsalongen –
öns yngsta utställning?

Lördag den 21 april kl 13.00
öppnas utställningen Juniorsalongen. Detta är ett samarbete
mellan Hembygdsföreningen och
Bodals- och Källängsskolorna.
Utställare är skolelever i åk 7.
Utställningen är ett steg till integration mellan skola och lokala
traditioner på ön och ett sätt att
visa upp elevarbeten och hur delar av dagens praktisk-estetiska
undervisning ser ut. Utställningen
pågår fram till den 13 maj.

En av alla vackra villor på Lidingö.
Foto Jan Ågren

utvecklats och den kan inspirera till upptäcktsfärder. Du kan
välja att ta dig fram på egen
hand eller ta hjälp av någon
”vandra-skrift” (nedsatt pris
under våren) från museiboden.

Spännande utflykt
till Spökslottet

Hembygdsföreningen har
av Helen Posse erbjudits att
under sakkunnig ledning få
besöka Spökslottet, vilket vi
VÅREN OCH HÖSTEN 2018 självklart tacksamt tagit emot.
Onsdag den 23 maj har vi två
Möt våren på
visningar inbokade – max 25
Lidingö Museum
personer i varje – en klockan
Snart är det åter läge för långa
14.30 och en klockan 16.30.
promenader på vår härliga ö.
Visningen kostar 150 kr
Varför inte starta med att se
per deltagare. Anmälan till
Museets innehållsrika utställkansliet senast 9 maj.
ning ”Historien om Lidingö”.
En kort presentation: Mitt i
Här berättas om hur Lidingö
centrala Stockholm, Drottningga-
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Radio Lidingö 97,8
Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 MHz söndagar kl 11.
Repriser onsdagar kl 24 och torsdagar kl 17.

Foto Stockholmskällan.

tan 116, står det Schefflerska palatset och sedan 1830-talet också
känt som Spökslottet. Palatset
uppfördes som sommarresidens
omkring 1700 av köpmannen
Hans Petter Scheffler. Mecenaten
Adolf Bergs konstsamling, på
347 målningar av kända konstnärer, testamenterades 1884
till Stockholms Högskola (numera Universitetet). Dessa finns
upphängda och i palatset finns
också en samling konstglas från
Orrefors bl a av Simon Gate.

Sörmland nästa

31 maj åker vi på den traditionella endagsresan. Denna gång
är det dags att åka västerut från
Stockholm. Vi åker med buss
från Lidingö till Strömsholm där
vi serveras kaffe. Därefter guidning av slott, hästar och ridskola.
Vi åker vidare till Strängnäs där
vi serveras lunch på värdshus
med anor från 1600-talet. Dagen
avslutas med visning av domkyrkan och en kortare rundvandring
i gamla kvarter. Hela programmet kostar 750 kr – max antal
deltagare 30 st. Ring kansliet
för anmälan senast 10 maj.

Björkskär i september

Många blev besvikna att färden
till Björkskär i höstas så fort
blev fulltecknad att vi i Programgruppen beslöt att denna
fullträff skulle gå i repris. Detaljerat program kommer i
Hembygdsnytt nr 3 i slutet av
maj. Gör gärna en preliminär
anmälan till kansliet så att vi
får en uppfattning om intresset
fortfarande är stort. Båten är
bokad lördag den 15 september.

Miniutställning i boden

Fotogruppen kommer att utforma miniutställningarna i

25/3, 1/4
8/4, 15/4
22/4, 29/4
6/5, 13/5

Tre lidingöbor berättar. Repris.
Lidingö arkitektur med Christina Engdahl. Repris.
Storholmen. Repris.
Cykeltur utmed Elfviksvägen. Repris.

Läs mer om oss och olika möjligheter att lyssna på
våra program på www.lidingohembygd.se
museiboden på ett nytt sätt, med
Museets stora utställningar som
förebild. Utställningar trycks på
en plansch i storlek 70 x 100
cm och bilderna kompletteras
med text. Fotogruppen avser
att sätta upp utställningen på
vårdcentraler, äldreboenden och
andra välbesökta lokaler efter
att den tagits ner på Museet.
Förhoppningen är att denna
breda information ska leda till ett
ökande intresse för Museet. Den
första utställningen i det nya formatet handlar om den nyligen invigda gångtunneln till Dalenum.
Ibb Jessen har svarat för det nya
formatet liksom för texterna och
Hans O Jansson svarat för fotot.

ÄR DU EN BERÄTTARE?

GLAD PÅSK

Foto Birgitta Sunnerdahl

I boden på Museet hittar du
Hantverksgruppens nytillverkade påsksaker och mycket annat.

Vandra på Lidingö

Här nedan några exempel på våra
skrifter Vandra på... Nu till våren
säljer vi dem till reducerat pris.

Lidingö är en fantastisk
plats. Det finns så mycket
att lyfta fram och berätta
om. Många intressanta
personer har bott på ön.
Varje hus bär på sin berättelse och markerna och
landskapet har sin historia.
Radiogruppen försöker
skildra så mycket vi kan av
detta och det finns mycket
mer att lägga fram. Är du
intresserad av att berätta
om Lidingö i Radio Lidingö,
hör av dig till föreningens
kansli så får du veta mer.
Upplärning i hur man gör
radioprogram kan ges.

... i Lidingö Centrum nr 4
... Norra Lidingö nr 5
... Södra Lidingö nr 6
... på Långängen nr 7
... på Elfvik nr 8
... i Lidingö villakvarter nr 9
... på Lidingö med utsikt
... från Kyrkbacken nr 10
... på Stockby, Långängen
och Trasthagen nr 11
... på Kottla, Trasthagen nr 12
... Sticklinge
... På LIDINGÖ
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KALENDARIUM

#

APRIL
Utställningen ”Vi kom till Lidingö” pågår till
15 april.
4 ons Föreläsning ”Vi kom till Lidingö”
kl 18.30.*
12 tors I strategiska farvatten. Föreläsning av
Torun Zachrisson kl 19.00*
18 ons Vårkafferep kl 14-16.
21 lör Juniorutställningen öppnar kl 13.00.
MAJ
23 ons Spökslottet. Kl 14.30* och 16.30*
31 tors Sörmland nästa*

LO
LIDINVE
GÖ

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS
FÖR EN KOSTNADSFRI VÄRDERING
SÅ BJUDER VI PÅ LUNCH PÅ
LÅNGÄNGENS GÅRD

08 665 36 10

GADELIUS.SE

VASAVÄGEN 1B

*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67 eller
e-post: info@lidingohembygd.se
Se vår hemsida för ev. nyinsatta program.
Gå försiktigt!
Skört är ödet som vi fått oss givet,
stor vår risk att trampa snett och skevt.
Farligast av allt är själva livet.
Det har ännu ingen överlevt. /Mats Holmberg

Och din dator fungerar bra?
• Är datorn långsam eller konstig?
• Har du drabbats av virus?
• Installations- eller uppdateringshjälp?
• Problem med skrivare eller nätverk?
• Vi fixar det

OBS ny adress från 1 feb 2018!
Islinge Hamnväg 1, Lidingö
M
IAXEL
08 766 17 72 info@miaxel.se
DATORSERVICE
(samma lokaler som Lidingö Elvaruhus)

Kanske	
  den	
  godaste	
  delen	
  
av	
  Lidingös	
  historia!
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-15
Odenvägen 5
Lidingö Centrum
Tel: 08-765 22 29

Ansvarig utgivare: Robert Hallenborg
Redaktör: Susann Thorngren
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer ca 17 maj 2018.

www.lidingo.se/kulturkalendern

NYHETER
LOKAL DEBATT
EVENEMANG

www.lidingosidan.se

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

