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Aktuella program

”Nå´n har gjort en tavla”
På Museet visas nu ett 30-tal tavlor med motiv från 
hela Lidingö och ofta från mitten av 1900-talet. Väl-
kommen att återuppliva gamla lidingöminnen och 
miljöer – många av dem ser helt annorlunda ut idag. 
Utställningen pågår hela september. 

Sveriges nationaldag
Tisdag 6 juni kl. 8.00 fi-
rar Lidingö Hembygds-
förening traditionsen-
ligt nationaldagen vid 
Lidingö Museum med 
flagghissning till horn-
fanfar, sånger av Våghalsarna samt vårtal.
Därefter blir det kaffe med dopp. Välkommen!

Trädgårdsfest i Bellmans anda
När sommaren är som 
bäst har vi återigen 
möjlighet att vara på 
Elfviks Gård och ge-
nomföra en fest i Carl 
Michael Bellmans anda 
torsdag 6 juli kl. 17 där 
uppträdandet startar 
kl. 17.30.

Årets trubadur Carl 
Håkan Essmar är se-
dan många år en eta-
blerad trubadur, som 
alltid framträder med 
en cister. Det är ett 

"riktigt" instrument från Bellmans tid. Förbered er 
med en picknick i det gröna. Skulle det mot förmo-
dan bli sämre väder kommer vi att vara inomhus.  
Välkommen.

Elfviksgårdsdagen
Söndag 10 september kl. 11 och 15 är det åter dags 
för den populära familjedagen på Elfvik. Som van-
ligt finns många av Lidingös föreningar på plats med 
aktiviteter för stora och små. Ponnyridning, agility, 
försäljning av vackra hantverk, hemlagade godsa-
ker, strömmingsmackor, korv, kaffe, saft och bullar. 
Köpa lotter, gissa fårets vikt och vinna på lotterier 
kan man också göra. Välkommen till Elfviksgårds-
dagen som är ett samarrangemang mellan Elfviks 
gård och Lidingö Hembygdsförening.

Elfviksgårdsdagen 2015. Foto Siv Bergius.

Sensommarkafferep
Onsdag 13 september 
kl. 14-16 bjuder vi in till 
sensommarkafferep. Vi 
bjuder på delikata ka-
kor av olika slag, förstås 
både hårda och mjuka. 
Kaffebordet är denna 
gång dukat med kakor 
baserade på höstens 
läckra frukter och bär. Föranmälan till kansliet se-
nast 8 september. Entré 50 kr.

Björkskär nästa
Fredag 15 september kl. 09.00 går vi ombord på 
M/S Josephine i Gåshaga för färd ut till Björkskär.
Även denna gång väckte denna båtfärd ett stort 
intresse. Listan med intresseanmälningar fylldes 
snabbt (50 personer). 

Den som står fast vid sin förhandsanmälan måste 
betala kostnaden för båtresa och förtäring, 1015 
kronor, som sätts in på bg 5802-2187, senast 1 juni.
Efter det datumet erbjuder vi, i tur och ordning, de 
som står på väntelistan att få komma med.

På utresan får vi kaffe och smörgås, senare ser-
veras en enklare lunch och på hemfärden kaffe och 
kaka. Vin och öl finns att inhandla på båten. Guide 
under resan är Carl-Henrik Ankarberg. Vi är åter 
vid Gåshaga brygga ca kl. 17.
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Ordföranden har ordet

När jag nu tar 
plats i styrelsen 
i Lidingö Hem-
bygdsförening 
är det i mötet 
med medlem-
marna i synner-

het ett intryck, som är påtagligt 
och särskilt starkt. Vi vet alla att 
intresseföreningar står och faller 
med sina medlemmars insatser. 
I det avseendet synes vår Hem-
bygdsförening bäras upp av ett 
stort antal entusiaster och kul-
turintresserade människor, som 
lägger ner ett osedvanligt mått av 
frivilligt arbete för att föreningen 
skall fullfölja sitt uppdrag som 
kulturbärare.

Föreningen ger genom sin exis-
tens en känsla av grupptillhörig-

het, vilket gör den stark. När vi 
blickar framåt ser jag som en vik-
tig uppgift arbetet med att öka ut 
den gruppen, inte primärt för att 
kunna skriva att medlemsantalet 
växer och att vi är stora i jämfö-
relse med andra föreningar i Sve-
rige. Föreningen måste förändras 
i sin åldersfördelning, så att vi 
skapar förutsättningar för den att 
fortleva in i nästa och kommand-
generationer. Det är bara på det 
viset vi håller vår historia levande, 
den historia, som bildar en grund 
och förståelse för vår nutid här på 
ön. 

Som jag ser det, måste vår sty-
relse kommunicera med våra 
medlemmar på ett tidsenligt och 
praktiskt sätt, så att vi kan hålla 
dem informerade och uppdate-

rade. Och på så sätt kan vi in-
spirera kommunikation också åt 
andra hållet – till styrelsen! Min 
förhoppning är att det kan inspi-
rera fler människor att se förde-
larna med ett medlemskap och 
även bidra med insatser, stora el-
ler små, som gör föreningen ännu 
starkare. Det är också genom att 
utnyttja informationsteknik, som 
det blir lättare att nå den yngre 
gruppen av Lidingöbor och säkra 
en närvaro i dess vardag. 

Arbetet framöver blir inte lätt 
men nödvändigt. För mig skall 
det bli både intressant och roligt 
att bidra till utvecklingen i syfte 
att erbjuda medlemmarna både 
kunskap och nöje och samtidigt 
säkra föreningens framtid.

Robert Hallenborg
Ordförande

Lovordad utställning
Föreningens fasta utställning om 
Lidingös historia har bl.a. Ma-
rianne Råberg visat för tidigare 
kollegor på Stockholms stadsmu-
seum och även för Christina von 
Arbin f.d. chef för armémuseum 
och en av regeringens museiut-
redare. De strödde lovord över 
utställningen. Det har gjort oss 
extra glada och särskilt den ar-
betsgrupp som under ett halvår 
arbetade intensivt med att färdig-
ställa den.

Bildrebusjakten gör uppe-
håll.
I år kommer den uppskattade och 
populära bildrebusjakten att göra 
ett uppehåll, vilket vi naturligt-
vis beklagar. Bakgrunden är bl.a. 
stadshusets ombyggnad och att 
vi behöver fler hjälpande händer 
för att kunna genomföra tävling-
en. I brist på alternativ lokal och 
arbetskraft ställer vi in och åter-
kommer 2018 med nya bildliga 
klurigheter. Är du intresserad av 
att hjälpa till kontakta gärna:

Siv Bergius 0707- 72 72 62.  
siv@bergius.org

Välbesökt boksläpp 
Gunilla Dessen, författare till bo-
ken om Hjalmar Arwin, Lidingö 
Villastads grundare presenterade 
sin bok för ett hundratal intresse-
rade på Museet den 23 april.

Gunilla och Lars Dessen gav en 
överblick av de viktiga årtionden 
i början på 1900-talet då Hjal-
mar Arwin starkt bidrog till att 
Lidingö förvandlades från lands-
bygd till villastad. Boken, som är 
lättläst med stor stil och många 
bilder, finns att köpa på Museet.

Presenten till studenten 
hittar du på Lidingö Museum!
Välj t. ex. någon av de nya böck-
erna om Lidingö – vackra att se 
på och med massor av intressant 
lokalhistoria.

Hjalmar Arwin grundare av Li-
dingö Villastad  av Gunilla Dessen.

Stockholmsvägen – från början 
till slut av C-H Ankarberg och M 
Borgelin.

Kvarteret Canada/Lidingö. Livs-
berättelser under 100 år av Ibb 
Jessen. 

Jag minns min gröna ungdom, Li-
dingö 1936–1968 av Lars G Lind-
ström.

Missionsskolan Lidingö av Rune 
W Dahlén, Ulf Hållmarker och 
Lennart Molin

Brottsplats Lidingö av Jan Malm-
stedt.

I museiboden hittar du också: 
vackra vinglas med Lidingöskep-
pet, unika lidingögram – när du 
vill uppvakta någon eller skicka 
en sommarhälsning från ön, tyg-
kassar, handgjorda av hantverks-
gruppen – bättre än plastkassen 
vid shopping. Och mycket an-
nat...
 

Foto: Bengt Larsson
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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.
21/5 + 28/5  Nyckelviksskolan - Hantverkspedagogutbildningen. 
4/6 + 11/6  Vem var Hertha Olivet (Gate Broms). 
18/6 +25/6  Båtliv i Kyrkviken. 
2/7 + 9/7  Lidingö som sommarort. 
16/7+ 23/7  Vingar på vattnet av J Malmstedt. 
30/7 + 6/8  Lidingö sjöscouter. 
13/8+ 20/8  Idrottshistoria i Lidingö. 
27/8+ 3/9  Gustaf Dalén. 
10/9 + 17/9  En vandring på kyrkogården. 
24/9 + 1/10  Lidingös signalspaning och kryptoanalys under kriget. 
På Lidingö Hembygdsförenings hemsida kommer sommarprogram-
men 2017 att presenteras.

Yttrande till Lidingö stad
Lidingö Hembygdsförening ge-
nom arbetsgruppen för Natur och 
Kultur (NoK), har lämnat yttran-
den till Lidingö stad över förslag 
till detaljplan dels för Nyckelviks-
skolan dels för Lojobacken.

Nyckelvikskolan
Planförslaget möjliggör en kon-
centration av Nyckelviksskolans 
verksamhet genom tillbyggnad 
till befintliga byggnader som 
därigenom sammanbyggs. Detta 
tillstyrktes. Planförslaget inne-
bär också att huvudbyggnaden 
från ca 1910 efter en ambitiös 
inventering får ett planskydd för 
husets kulturhistoriskt värdefulla 
karaktärsdrag, även interiört. Li-
kaså skyddas de kulturhistoriska 
värdena i villan i kvarteret Bok-
skogen, som föreslås återfå bo-
stadsanvändning. Dessa förslag 
uppskattas särskilt.

Lojobacken m.m.
Planförslaget möjliggör en omfat-
tande nybebyggelse för bostäder 
på Lojovägens västra och östra 
sida samt på fastigheten där Rud-
boda kyrka (numera avkristnad) 
ligger.  

Planförslaget innehåller också 
planskydd för den befintliga be-
byggelsen i Lojoområdet för dess 
kulturhistoriska värden. Före-
ningen har tillstyrkt detaljplanen 
för Lojobacken m.m. 

Yttrandena finns i sin helhet på 
Hembygdsföreningens hemsida.

Datorstöd till fotogruppen
Arbetsgruppen söker datakunnig 
och fotointresserad medlem, som 
på sikt kan överta ansvaret för 
gruppens datafrågor. Vi scannar 
foton bl.a. för att via en kundda-
tor göra bilderna tillgängliga för 
medlemmar eller andra som söker 
fotografier i Hembygdsförening-
ens arkiv. Du som är intresserad 
av att hjälpa till med detta arbete 
i fotogruppen ring: Bengt Larsson 
0705-73 52 48 eller Bo Magnus-
son 0706-34 32 42 för mer infor-
mation.

In memorian

Budet har nått oss att Torbjörn Wancke, tidi-
gare ordförande i Lidingö Hembygdsförening, 
inte längre finns bland oss. Han gick hastigt 
bort.

Torbjörn Wancke, född 1937, växte upp 
med båtar. Fadern Nils Wancke var mycket 
aktiv i Lidingö Båtklubb, LBK, och blev dess 
ordförande 1932. Helt följdriktigt blev Tor-
björn 1977 ordförande i LBK och innehade 
den befattningen till 1995. 

Genom sitt engagemang i Navigationssällskapet NAVIS var Torbjörn 
aktivt tävlande med sin familj i navigationstävlingar med båten BABS. 
Från mitten av 60-talet möttes vi många gånger genom åren i dessa 
tävlingar. Båda kom vi att bli medlemmar i Rodd- och Segelsällska-
pet Hajarna, Torbjörn dessutom som skrivarhaj under några år. Dessa 
tävlingar medverkade till ökade navigationskunskaper och i minst lika 
hög grad till skapande av livslånga vänskapsband. 

Intresset för hembygden, Lidingö, kombinerat med förhandlings-
skicklighet gjorde att Torbjörn blev engagerad i Lidingö Hembygds-
förening, LHF. Han var dess ordförande under perioden 2001 – 2007 
och aktiv vid förhandlingar med Lidingö stad, främst vid utökningen 
av Museet till att omfatta hela Villa Fornboda. Många medlemmar har 
beskrivit Torbjörn som hjälpsam, positiv, praktisk och mycket vänlig. 
Jag hade glädjen att efterträda Torbjörn i rollen som ordförande i LHF. 
Många problem hade lösts av honom men några kvarstod. Då var det 
skönt att kunna utbyta tankar med honom och få kloka ord tillbaka.

Intresset för hembygden och dess innevånare gjorde att Torbjörn 
Wancke i början av 90-talet blev invald i Lidingö Gille. Han kom att 
engagera sig i nämnden (styrelsen) och blev 2006 vice ålderman och 
två år senare ålderman. En befattning som han hade fram till Lidingö 
Gilles hundraårsjubileum 2011. När han lämnade detta uppdrag ut-
sågs han till hedersbroder som ett tack för sitt arbete under åren i 
nämnden. 

De lidingöföreningar som haft Torbjörn i sin ledning minns honom 
med stor glädje och tacksamhet. De som dessutom har haft Torbjörn 
som kamrat under många decennier har nu mist en verkligt trogen 
vän. Våra varma tankar går till hans hustru Barbro och till döttrarna 
Katarina, Gunilla, Charlotte och Sophia med familjer.

Magnus Anderberg.
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LHF:s 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 
Sommarstängt 6/6-1/9.

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

HembygdsNytt
#

KALENDARIUM

www.lidingosidan.se

Öppettider Lidingö Museum se nedan. 

MAJ
25 tors. Museet stängt (Kristi Himmelfärdsdag).

JUNI
 1 tors. Resa till Wira bruk och Furusund   
 kl.9.00 från Lidingö stadshus.*
 4 sön. Museet stängt (Pingstdagen).
 6 tis. Nationaldagsfirande vid Museet  
 kl. 8.00
 6 tis. Museet stänger för sommaren.

JULI
 6 tors. Trädgårdsfest i Bellmans anda kl. 17.

SEPTEMBER
 2 lör. Museet öppnar.
7–12  Resa till Champagne. Fulltecknad.
10 sön. Elfviksgårdsdagen kl. 11- 15.
10 sön.  Museet stängt (Elfviksgårdsdagen).
13 ons. Sensommarkafferep kl. 14-16.*
15 fre. Björkskär nästa kl. 9.00.
23 lör. Museet öppet 11–16 (Lidingöloppsdag).

OKTOBER
15 sön. Höstmarknad i S:ta Annagården  
 kl. 12.15 – 15.00.
15 sön. Museet stängt (Höstmarknaden).

Odenvägen 5, Lidingö Centrum

Sommarens	  godaste	  nyhet!

NYHETER 
LOKAL DEBATT 

EVENEMANG

Vi önskar alla 
våra läsare 

en fin sommar

*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67 eller 
e-post: info@lidingohembygd.se
Nästa nummer av HembygdsNytt kommer ut 
omkring 15 september 2017. För att hålla dig 
uppdaterad om vad som händer på Museet och 
vilka aktiviteter som pågår besök vår hemsida 
www.lidingohembygd.se Du kan också följa oss 
på Facebook.

Nationaldagsfestival 
på Millesgården

6 juni 
klockan 11.00 - 17.00 

12.00 - 15.00 
Musikskolans elever uppträder
15.00 - 16.00 
Nationaldagsfirande med tal, 
flaggviftning, musik och 
utdelning av Årets Ängel. 
Talare är Christer Sturmark och 
Carl-Johan Schiller är konferencier

Läs mer på www.lidingo.se


