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Årsmötet
Lidingö Hembygdsförenings 85:e årsmöte ägde rum
16 mars. Efter en stunds inledande mingel samlades
de ca 50 medlemmarna i Bellmansalen där ordförande
Jan ågren hälsade välkommen.
Årsmötet inleddes med en tyst stund för att hedra
avlidna medlemmar under 2015.
Stadsdirektör Anna Hadenius var inbjuden som gästtalare. Hon inledde med att framhålla att vår förening
är en viktig kunskapsspridare om Lidingös historia
inte minst till barn och ungdomar och också är ”vårt”
gemensamma minne särskilt som staden har många
nyanställda. Anna Hadenius uppskattade det goda
samarbetet mellan staden och föreningen som bl.a.
tagit sig uttryck i det nyligen upprättade samarbetsavtalet. Stadsdirektören berättade kort om de påbörjade
samtalen kring ”Sverigeförhandlingen”, den statliga
utredningen som handlar om tillväxt i storstadsregionerna för kollektivtrafik och bostadsbyggande, där Lidingö är en av fyra kommuner i Stockholmsområdet.
Anna nämnde bostadsbyggande fram till 2035 och
frågan om tunnelbana eller lidingöbana till centrum.

Stående: Teddy Widstrand, Peter Lindkvist, Ulla Larsson och
Carl-Henrik Ankarberg. Sittande: Britt-Marie Sjölund,
Jan Ågren, Marianne Råberg och Margareta Borgelin.
Foto: Siv Bergius.

Vidare påminde Anna Hadenius om att under
mars månad är det tid för att nominera kandidater
till stadsmiljöpriset, som instiftats för att uppmärksamma något som skapats under de senaste två åren.
Lidingö Hembygdsförening är representerad i juryn.
Läs vidare på vår hemsida om mötet.

Aktuella program
Bengt af Klintberg berättar

Breviks Kyrkokör, Claes
Wahlroth flöjt, Back Hans
Eriksson bas, Maria Fredén orgel och Li Ringquist
Östman, körledare medverkar.
Konserten äger rum i Breviks kyrka torsdag 12 maj
kl. 19. Fri entré. Insläpp från
kl. 18:30.

Denne folkkäre författare och lidingöbo kommer i
höst ut med en bok om en nordisk folksaga ”Kvinnan som inte ville ha barn”, som bland annat ligger
till grund för Richard Strauss´ opera ”Die Frau ohne
Schatten”. Lördag 9 april kl. 14 berättar Bengt af
Klintberg om denna folksaga och dess vidare öden.
Entré 80 kr. för medlem och 100 kr. för icke medlem. Anmälan till kansliet senast 7 april.

Musikkväll i april

Tisdag 26 april kl. 18.30 kopplar vi av på Museet till
musik och sång med trubaduren Johan Taube. Han
framför välkända och älskade visor av Nils Ferlin,
Olle Adolphson, Alf Hambe, Ruben Nilson och givetvis Evert Taube. Vill du veta mer om Johan, gå in
på hans hemsida: www.johantaube.com Vi serverar
vin och öl till självkostnadspris. 80 kr för medlem
och 100 kr. för icke medlem. Anmälan till kansliet
senast 21 april.

Toner från Lidingö

Njut av härlig musik som komponerats av tonsättare
på Lidingö. Vi tillsammans med Lidingö församling
bjuder på musik av bland annat Olle Adolphson,
Carl-Michael Bellman, Franz Berwald, Lars-Erik
Larsson, Povel Ramel, alla med olika anknytning
till Lidingö.

Efter konserten guidar och berättar Carl-Henrik Ankarberg om Hembygdsföreningens utställning Brevik – den vita villastaden vid
segelleden. Utställningen som skapats i samarbete
med Breviksexperterna Johan Ahlbom och Andreas
Lindberg är då uppställd i Breviks kyrkas församlingssal. Fri entré. Utställningen som f.n. pågår på
Museet kommer under tiden 21 april t.o.m. 12 maj
att finnas i församlingssalen i Breviks kyrka. Från
16 maj finns den åter på Museet.

Ett tips!

Ta hem och njut i lugn och ro av Hembygdsföreningens utställning Brevik – den vita villastaden vid
segelleden. Detta är möjligt sedan hela utställningen
också framställts i bokform. Det är en mycket vacker bilderbok som återger Breviksområdets historia
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Ordföranden har ordet
Grattis Käppala skola, klass 3, till
vinsten och vandringspriset i kunskapstävlingen om ”Lidingö förr
och nu”. Du kan läsa mer om tävlingen på annan plats.
Jag ser fram emot att vi får ha
flera av Lidingökonstnärerna utställda på Museet efter det att
konsthelgen den 22 till 24 april
är över. Det finns all anledning att
komma och titta. Lördag 23 april
går veteranbilsrundan av stapeln
och en kontroll finns på Museets

bakgård. Det finns alltså mycket
fint att titta på den dagen, konst
och gamla bilar.
Slänten ner från Murarstigen/
Mjölnarbacken mot Lidingövallen vid Askrikevägen heter Bullerbacken. En av förklaringarna
till namnet är att Bo kvarn, som
ligger där, bullrade så mycket när
den malde säd med vindens kraft.
I år fyller kvarnen, som står där
än, 200 år. Grattis!
Tunnelbana till Lidingö cen-

trum? Alla vill vi ju ha bekväma
och miljövänliga transporter till
och från ön, eller hur. Men vilka
blir konsekvenserna av de krav
som i så fall ställs på oss? Hur
kommer det att påverka vårt
stadslandskap med totalt 65.000
invånare? Föreningen kommer
noggrant att följa debatten då vi
är en remissinstans.
Vi hörs och syns innan sommaren.
Jan Ågren

med många av dess spännande
bostadshus, båt- och tågkommunikationer, episoder och affärsliv.
Boken kostar 180 kr. för medlemmar, 200 kr. för icke medlemmar
och säljs på Lidingö Museum.
Med boken följer även en cd-skiva med Carl-Henrik Ankarbergs
radioprogram i Radio Lidingö,
Hembygden i etern, som handlar
om Breviksutställningen.

Fysingen. Efter visning av slottet
åker vi vidare mot Sigtuna, Sveriges första stad. Där äter vi lunch
och får också tid att se oss omkring. Färden går vidare till Lasse
Åbergs museum i Bålsta.
Vi beräknar att vara tillbaka på
Lidingö senast kl. 18.
I resans pris 690 kr. ingår bussresa, lunch, entréavgifter och en
fikapaus. Resan genomförs om
minst 25 personer anmäler sig.
Anmälan till kansliet 08-7657567
senast 28 april. I samband med
anmälan betalas deltagaravgiften
på bg 5802-2187.
Frågor om resan besvaras med
glädje av Lena Ehn 073-683 93
80 eller Gunnel Ekström 070-571
23 52

Värmland i höst

”Hela Uppland står i lågor”

När våren står i sin vackraste
grönska bjuder Lidingö Hembygdsförening in till en utflykt
med buss onsdag 25 maj med avfärd från Lidingö stadshus kl.9.30
till Skånelaholms slott, det okända rosa slottet, som uppfördes
redan på 1600-talet, vid sjön

Skånelaholm.

Foto: Per Myrehed.

Lidingö hembygdsförening planerar också en höstresa till Värmland. Allt om denna kulturresa
kan du läsa i det medföljande programbladet. Mer information om
resan i nästa nummer av Hembygdsnytt.

Nyhet i museiboden

”Mitt liv – det som jag minns ” av
Eric Forsgren
Journalisten Eric Forsgren blev
den först anställde TV-reportern i
Norrland. Tillsammans med filmfotografen Per-Åke Blidegård svarade han för nyhetsreportage till
TV-aktuellt och efterhand också
för dokumentärfilmer från hela
Nordkalotten.
Efter några år som chef på TVredaktionen i Luleå startade Eric
tillsammans med brodern Nils ett
eget film- och TV-företag med placering i Lidingö 1968.
Nils, som är historiker, tyckte
att han visste för lite om Lidingö
och beslöt att skriva en bok om
ön. Bröderna gjorde tillsammans
boken ”Lidingö – människor och
miljöer”, som är en av de mest utförliga som skrivits om Lidingös
utveckling.
Eric har nu utkommit med boken ”Mitt liv - det som jag minns”
som skildrar TV:s pionjärår och
flera av de program som gjordes
bl. a. om Lamco-projektet i Liberia, Marcus och Peter Wallenbergs
hektiska affärsliv, kärnkraftsolyckan i Harrisburg, ripjägaren
som låg under en lavin åtta dygn i
Sälenfjällen och många andra.
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Lidingö förr och nu –

Kunskapstävling i årskurs 3
För andra gången, onsdag 24 februari, var det dags för finalen i
kunskapstävlingen ”Lidingö förr
och nu ” för elever i årskurs 3.
Den ägde rum i Lidingö stadshus
sessionssal.
Finalen hade föregåtts av ett
intensivt kunskapsinhämtande,
som startade redan i slutet av augusti med studiebesök på Lidingö
Museum och genomgång av öns
historia och utveckling. 350 elever och många lärare deltog.
Efter utslagstävling anmäldes lag
från Albatross Montessori, Högsätra, Klockargårdens, Käppala,
Ljungbackens, Rudboda och
Torsviks skolor.
På podiet i sessionssalen satt
nervösa tävlande. Domare var
utbildningsnämndens ordförande
Hans Barje. Sessionssalen var
fullsatt med påhejande klasskompisar, som skanderade sina hejaramsor. Efter välkomsthälsning
och presentation av vandringspriset ”Isprinsessan” av Carl Milles,
som donerats av Sanktae Annae
Orden, kunde tävlingen börja.
Kerstin Linde från hembygdsföreningens skolgrupp ledde tävlingen. Käppala skola tog hem
segern. Diplomutdelning, en ros
var och applåder till alla deltagare stundade och dagen avslutades
med att alla sjöng ”Glada bygd”
Vandringspriset får nu stå i Käppala skola ett helt år. Grattis till
dem!
Ann Collste, Kerstin Linde och
Cecilia Wristel är de inom skolgruppen som arrangerat tävlingen.
Vill du ta del av de frågor som
ställdes? Gå in på vår hemsida.

Vinnande laget. Foto: Bengt Larsson.
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Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz
söndagar kl.11. Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.
3 + 10/4
17 + 24/4
1 + 8/5		
15 + 22/5
29/5 + 5/6
12 + 19/6

Björnbo.		
Nyckelvikskolan del 2.		
Ekholmsnäs , ett konstnärsparadis.		
Ekholmen, Ålands flyktingar.		
Åke Söderblom, skådespelaren.
Nyckelvikskolan del 3.		

Du kan lyssna på programmen på www.lidingohembygd.se i en månad
efter premiären. Programmen finns också på Radio Lidingös Web som
kan höras när det sänds var som helst i hela världen.
Vill du lyssna på äldre program, som finns arkiverade på CD eller
USB-minne, kontaktar du Hembygdsföreningens kansli.

Sällan har man väl sett så många ungdomar i
sessionssalen som denna dag.

Gökotta!

Dags igen för en
morgonpromenad
tillsammans
med
Henrik
Waldenström. Vi ses som
vanligt vid parkeringen vid Kottlasjön/Kottlavägen. Tåliga skor,
varma kläder (morgonen kan vara
lite småkall), Picknick, sittunderlag
och gärna en kikare. Måndag 2 maj
kl. 7.00. 50 kronor som betalas på
plats (gärna jämna pengar). Varmt
välkommen till en upplevelse i vår
underbara natur.

Foto: Bengt Larsson.

Din e-postadress

Vill du få information från oss om
nyinsatta program eller ändringar
m.m. mejla oss gärna din e-postadress till info@lidingohembygd.
se . Märk meddelandet ”e-postadress”.

Hembygdsnytt nr 3 2016

Nästa nummer av medlemsbladet
kommer ut omkring 20 maj 2016.
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.

www.lidingosidan.se
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KALENDARIUM

#

								
Öppettider Lidingö Museum se nedan.
							
APRIL
9 lör. Bengt af Klintberg berättar kl. 14.*
22-24 Lidingö Konstrunda.
23 lör. Veteranbilsrallyt kl. 11 – ca 14.30.
26 tis. Musikkväll med trubaduren Johan Taube.
kl. 18.30.*
MAJ
2 mån.
5 tors.
9 – 20
12 tors.
25 ons.

VÅRERBJUDANDE!

Under april och maj ger vi 10 % rabatt på inramningar
till alla medlemmar i LHF (visa medlemskortet)

NYTT I BUTIKEN

Plåtburkar, klockor, posters, målar- och skrivböcker,
fotoramar, nyckelskåp, emaljskyltar
vintagetryck och egentillverkade affischhängare

Torsvikssvängen 4 (vid Statoil) Tfn 08-611 31 80

Gökotta kl. 7.00.
Museet stängt.
Skolveckor.
Toner från Lidingö, konsert i Breviks kyrka kl.19.
Vårutflykt till Skånelaholms slott kl. 9.30.*

JUNI
1 ons. Sommarkafferep kl. 14-16.*
6 mån. Nationaldagsfirande kl. 8 vid Museet.
JULI
6 ons. Trädgårdsfest i Bellmans anda.
*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67
(telefonsvarare) eller e-post: info@lidingohembygd.se

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

www.ramverket.se

Lidingöspecialisten
Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

08-765 26 20

MEDICINSK FOTVÅRD

50 kr rabatt på en behandling mot
uppvisande av denna annons.
Giltigt till och med 30 september 2016.
Gäller 1 gång/person.
Diplomerad medicinsk fotterapeut Ulrika Jansson
Björnvägen 1. Tel. 08-52 22 55 95
www.fotjourenlidingo.se

Engagemang i vardagen
är bra för hälsan.
Gör en frivilliginsats!
Ring frivilligsamordnaren 08-731 34 81

Ansvarig utgivare: Jan Ågren
Redaktör: Ulla Larsson
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer omkr. 20 maj 2016.

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

LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA
08-731 50 50

Medlemsavgift 250:- familj 375:inbetalas till PG: 7 45 75-2
Övriga inbet. BG 5802-2187
www.lidingohembygd.se
info@lidingohembygd.se

