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Lidingö Konstrunda genomförs i år 27-29 mars.
På olika ställen i staden ställer lidingökonstnärer
ut sina alster. Särskilt program med tider/platser
kommer att ges ut - håll utkik efter det!
Lidingö Museum har utökat öppethållande och
fri entré under Konstrundan.

• Här får vi se verk av Elisabeth Megner,
Erik Andersson och Malin Sellergren.
• I Magdasalen kan man jämföra Magda Svanboms
tavlor med foton som visar hur dessa miljöer
ser ut idag.
• Det blir också tillfälle för besökarna att pröva
att göra egna textilcollage.
• I stora salen på bottenvåningen visas axplock ur
museets rika samling med tavlor skapade av äldre
konstnärer.
• Museiboden erbjuder under de tre dagarna
20% extra rabatt på alla inköp.

Paraffinbranden
i Gåshaga 1951.

Blandat om Lidingö heter en ny utställning som öppnar lördag 4 april kl 13.00 på Lidingö Museum. I korta glimtar med berättelser och fotografier beskrivs ett
stort antal händelser på Lidingö under de senaste 100
åren. Du får ta del av händelser som gjort avtryck och
möta lidingöbor i olika situationer. Du får uppleva
hur miljöer och bebyggelse förändrats. Välkommen
att ta del av Lidingös kulturhistoria! Utställningen,
som pågår t o m 4 juni, har sammanställts av aktiva
medlemmar i några av föreningens arbetsgrupper.

Lidingös rika djurliv Tomas Carlberg, zoolog och
passionerad fotograf , bjuder på en personlig rundtur
bland öns fåglar, däggdjur och fjärilar torsdag
16 april kl 19 på Museet. Tomas som vuxit upp på ön,
har studerat djurlivet här i 50 år. Han arbetar som
chefredaktör för tidskriften Flora och Fauna och som
miljökonsult på Naturcentrum AB. Förra året hade
Tomas tillsammans med LHF en uppmärksammad
fotoutställning på Museet. Entré 120:- LHF-medlem
100:-. Föranmälan.
Bellman på Långholmen
Kom med och njut av landet
mitt i stan! Onsdag 6 maj
kl 13.oo besöker vi Stora
Henriksvik på Långholmen.
I f.d. Bellmanmuseet berättar Lasse Helgö om skaldens
anknytning till Långholmen
och om museet under 25 år.
I blomsterrummet och ute i
trädgården berättar
Christina Trapp om Spinnhuset som senare blev fängStaty av Bellman.
else. Vi får också veta hur
man på 1700-talet odlade på ett hållbart sätt
för en storfamilj som Bellmans. Pris 250:I priset ingår entré, guidning, lunch med vegetarisk
paj, sallad, lättöl/vatten, kaffe, kaka. Ett glas vin 60:tillägg. Anmälan till kansliet senast 22 april.
Avgiften betalas vid anmälan via bg eller swish.
Glöm inte ange avsändare (e-postadress/telefon)
och evenemang. Vi återkommer med resealternativ
efter anmälan.
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Tallbit en grann fågel, som Tomas berättar om.

Täcka Udden - collage
av Magda Svanbom
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Under våren bjuder Lidingö Museum på en rad
spännande och varierande aktiviteter. Det blir också
en utflykt till 1700-talets Långholmen.

Antikforum Har du saker i gömmorna som du
gärna vill veta värdet på? Då är du välkommen med
dina föremål till Antikforum på Lidingö Museum
lördag 9 maj kl 13-15. Då finns representanter för
välkända Bukowskis samt lidingöexperten Madeleine
Tigerschiöld på plats för att värdera dina föremål.
Vi har lite ont om utrymme så tyvärr kan möbler
och skrymmande föremål inte tas med. Fri entré.
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Adolf Fredriks Madrigalkör
framträder på Museet torsdag 14 maj kl 19.00. Under
ledning av Karl Nicklas Gustavsson, bjuder kören på
musik av Ulf Peder Olrog, Georg Riedel och
Elisabeth Hermodson samt delar ur Hasse och Tages
Spader Madame. Körens repertoar omfattar såväl
sakral som profan klassisk musik, samt visor,
folkmusik och scenisk musik. Entré 120:-,
LHF-medlem 100:-. Föranmälan.

Notiser
En bevarandeplan

för området kring Kottla gård,
kring Storgårdsvägen, Lillgårdsvägen och Källvägen är ute på
remiss. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett
detaljplaneförslag för Norra
Skärsätra – Kottla gård. (Lidingö
9:74 m fl). Samråd pågick fram
till 9 mars. Förslaget innebär
att Kottla gårds stora kulturhistoriska värde skyddas genom
välformulerade q-bestämmelser
och att fyra av byggnaderna i
området får detaljerade varsamhetsbestämmelser. Befintliga
byggnader får med vissa undantag inte någon utökad byggrätt.
Ny bebyggelse medges på två
tomter. Planförslaget grundas på
en genomarbetad beskrivning av
naturvärden, landskapsbild och
kulturhistoriska värden.
Hembygdsföreningen kommer
i sitt yttrande i allt väsentligt
tillstyrka planen.

Ordförandes ord

||

Nationaldagen inleds traditionsenligt
lördag 6 juni kl 8.00 på Museets gård.
Alla är välkomna att ta del av flagghissning,
trumpetfanfar, körsång och kaffe.

Historien om ett skåp
Hembygdsförening fick
nyligen en påringning från
Siggebogården, där man i
samband med ombyggnation hade monterat ner ett
stort skåp och upptäckt en
dekal på baksidan märkt
”tillhör hembygdsföreningen” samt att det var ett
1600-talsskåp.
Nu hade man inte plats för
skåpet längre och unrade
om föreningen ville ha tillbaka det. Äldre föreningsmedlemmar ville minnas
att skåpet för länge sedan
skänkts av fru Alma Fjästad
på Gångsätra gård och att
det först varit deponerat på
Grönsta prästgård, men år
1973 flyttats till Siggebogården. En snabb besiktning av
skåpsdelarna, som låg som
ett ”plockepinn”, visade att
skåpet var minst två meter
brett, ungefär lika högt

Lidingös fina Hembygdsförening
vänder nu blad in till 20-talet.
Detta innebär att vi fortsätter
arbetet med att sprida kunskap
om stadens historia och kultur
och att kursen hålls oförändrad.
En av våra viktigaste uppgifter,
med dagens terminologi, att säkra
en hållbar framtid, är att bibehålla och kanske även öka antalet
medlemmar som stödjer oss i
vårt viktiga värv. Vi är väl medvetna om ett intresse för historien
bland medelålders och unga på
ön, men vi vet också att tid är en
knapp resurs i unga familjers vardagsschema. Vi har en aktiv skolgrupp, som med några av våra
skolors samarbetsvilja, erbjuder
ungdomar spännande besök på
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Kafferep i vårens tid
utlovar föreningens Kafferepsgrupp. Onsdag 13 maj
kl 14-16 kommer vi att bjuda på delikata bullar, kakor
och härliga tårtor. Säkert kommer det också att finnas
buketter med vårblommor på borden. Pris 60:-.
Föranmälan senast 11 maj.

och närmare en halvmeter
djupt. Det var delvis av ek
och i överkanten var inristat
årtalet 1689. Efter kontakt
med antikexperter för
värdering framgick att skåpet sannolikt inte var från
1600-talet utan en ”nybarockmöbel”, eventuellt med
några äldre delar. På grund
av storleken var det omöjligt
att inrymma i föreningens
nuvarande lokaler. Vad
göra? I ett försök att rädda
den stora möbeln tog vi
kontakt med nutida medlemmar av familjen Fjästad
- Agneta Fjaestad och Stefan
Hultqvist. De blev mycket
entusiastiska och bestämde
sig på stående fot att ge
skåpet en plats i sitt hem.
Så slapp det gamla pampiga
skåpet ett osäkert öde och
nuvarande ättlingar till Alma
Fjästad fick en passande

museet och vi tror att där läggs
grunden för ett kommande historieintresse. En av våra uppgifter
är att dokumentera och spara fotografier, föremål och dokument
från öns historia. Vi har följdriktigt fattat beslut om att etablera
en IT-avdelning, vars uppgift blir
att säkra lagring av alla dessa i en
bilddatabank, som kommer att
ligga utanför museet i det som
ofta kallas molnet. Vi är ännu
inte i mål men ambitionen siktar
mot en möjlighet för medlemmar
möjligen även andra, att logga in
hemifrån och se bilder från både
det gamla och det nya Lidingö.
Föreningen kommer under kommande år att behöva ett tillskott
av människor, som vill bidra till

förvaringsplats för alla de
släktpapper de samlat på
sig. Slutet gott, allting gott!
Skåpet på sin ursprungliga
plats på Gångsätra gård,
1930-talet.

att säkra vår framtid. Det finns
många arbetsuppgifter, stora som
små, där vi kommer att välkomna
nya krafter som vill delta. Alla
är välkomna, för en insats på en
timme i veckan upp till så mycket
som man önskar. Hos oss får man
ett socialt sammanhang, vänner
och kunskap som bidrar till att
höja livskvaliteten för den enskilde och för andra, medarbetare
och medlemmar. Och slutligen,
läs om våra kommande evenemang och utställningar på hemsidan. Besök oss och ta gärna med
goda vänner, barn och släktingar!
Våra dörrar står öppna och vi
välkomnar er.
Robert Hallenborg
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Hänt sen sist
Käppalaverket imponerade

underjordiska bergrummen där
avloppsvattnet renas. Käppalaverket, som är det tredje största
i sitt slag i landet, tar idag emot
och renar avloppsvatten från 11
kommuner - de flesta nordost om
Stockholm. En 65 km lång tunnel med pumpstationer forslar
avloppsvattnet till Käppala. Ofattbara 1 600 liter vatten/sekund tas
emot och reningsprocessen, som

omfattar fem steg, tar 1,5 dygn
innan det renade vattnet rinner ut
i Halvkakssundet . Käppalaverket
togs i bruk 1969 och utvecklas kontinuerligt. Ett exempel är att idag
pumpas slammet från reningen
in i rötkammare där det bryts
ned av mikroorganismer. Under
processen bildas biogas som blir
fordonsbränsle till ungefär 100
SL-bussar.
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I januari ordnade Hembygdsföreningen studiebesök på Käppalaverket. 30 LHF-medlemmar
fick en intressant föreläsning om
verket och de idag så angelägna
miljö- och klimatfrågorna. Också
vad vi som enskilda individer kan
göra i vardagslivet för att hantera
olika slags avfall. Vi gjorde också
en rundvandring i de stora,

Hembygdsmedlemmar
på rundvandring i
Käppalaverket. Några intryck
– rent, tyst, luktfritt och vacker,
konstnärlig utsmyckning!

Carl-Henrik Ankarberg
invigningstalade för ett
60-tal glada besökare.

B JESSEN
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varellerna

Några av ak
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gen.

på uställnin

Alla har olika bildspråk

Utställningen på Lidingö Museum blev något av öns egen
”vårsalong”. Här visades under några veckor ett hundratal
akvareller utförda av tolv kreativa amatörmålare.

2020-03-12 14:46

HembygdsNytt

4

KALENDER
MARS

27-29 Konstrundan Museet m fl platser
APRIL

4 lör

Utställning Blandat om Lidingö
invigs kl 13:00

11-12 Museet stängt - Påsk
16 tor Lidingös rika djurliv kl 19:00 *
MAJ

6 ons Utflykt Stora Henriksvik kl 13:00
(Långholmen) *
9 lör

Antikforum kl 13:00 - 15:00

13 ons Kafferep kl 14:00 - 16:00 *
14 tor Adolf Fredrik Madrigalkör
kl 19:00 *
21 tor Museet stängt Kr Himmelsfärdsdag
JUNI

|
|
|

Sista öppetdag Museet
innan sommaren

6 lör

Nationaldagens morgon
kl 8:00 Museets gård

#

4 tor

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

Hembygdsföreningens program i
Radio Lidingö FM 97,8 - sänds under våren enligt
nedan. Marianne Lindkvist läser ur föreningens
samlade årsböcker där det finns mycket
lidingömaterial att lyssna till.
Programmen går söndagar kl 11.00
med repris torsdagar kl 17.00
• 29 mars och 5 april med repris 2 och 9 april
Om villaområdet Krokusvägen
• 12 och 19 april med repris 16 och 23 april
Om Lazarolkungen samt Idyll och
dramatik på Nilstorp
• 26 april och 3 maj med repris 30 april och 7 maj
Om den gamle majoren och hans Lidingökarta
• 10 och 17 maj med repris 14 och 21 maj
Om uppbyggnaden av Lidingö villastad
samt Husen berättar
• 24 och 21 maj med repris 28 maj och 4 juni
Om skulptören Sven Lundquist
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Hembygden i etern

LHFs kansli: öppet tisd. torsd:
9.30 -15.30 Lidingö Museum
har 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
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