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När detta nummer av 
HembygdsNytt skall gå i 
tryck, kommer informa-
tion om att spridningen 
av coronavirus ökat i regi-
on Stockholm. Tillgänglig 
statistik visar att Lidingö 
ligger illa till.  Hembygds-
föreningens styrelse har 
därför beslutat att med 
omedelbar verkan åter 
stänga Lidingö Museum. 

Aktuell information om 
när Museet kan öppna 
igen finns på Hemsidan: 
www.lidingohembygd.se. 
Kansliet är också stängt. 
Man kan ringa 
08-765 75 67 där telefon-
svarare ger information. 
Frågor kan ställas per 
mail som bevakas.  
info@lidingohembygd.se  

I mitten av mars tvinga-
des vi stänga Museet  
p g a corona-pandemin 
och vårens planerade  
program fick ställas in. 
Den 3 oktober var vi gla-
da att kunde öppna igen – 
med begränsat öppethål-
lande. I museiboden har 
yngre personer anlitats 
som vikarier för de ordi-
narie museivärdarna som 
alla är 70-plussare. Men 
nu tvingas vi tyvärr åter 
att stänga Museet.

En trevlig nyhet och 
något att glädjas åt är: 
BILDARKIVET som 
nu är öppet för alla.

Viktig 
information!

Hembygdsföreningen kan med 
stolthet berätta att vårt intressanta 
Bildarkiv nu är öppet för medlemmar 
och allmänhet via internet. Genom 
en omfattande arbetsinsats har 
medlemmar i föreningens Fotogrupp 
katalogiserat och digitaliserat drygt 
12 000 foton! Bilderna är skänkta till 
föreningen och fotograferade av såväl 
professionella fotografer som amatö-
rer. I Bildarkivet kan du bläddra och 
titta på byggnader, miljöer, männ-
iskor, händelser från Lidingös utveck-
ling under närmare 150 år. 

Du når Bildarkivet med inloggnings-
uppgifter på föreningens hemsida: 
www.lidingohembygd.se. Du kan 
också besöka Lidingö Museum, 
under ordinarie öppettid, och se 
bilderna i bilddatorn som finns intill 
museiboden. Där kan du också få 
hjälp att söka. Är du intresserad av 
att köpa foton kan du beställa önskat 
antal/storlek. Uppgift om beställning 
och priser finns på hemsidan. Med-
lemmar i Hembygdsföreningen har 
rabatt vid köp av foton ur Bildarkivet.

HembygdsNyttTT
Välkommen att göra din 
egen tidsresa genom 
Lidingös historia!
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NOK kan med tillfredsställelse 
konstatera att Grosvenor – ägare till 
Lidingö centrum – nu inte längre avser 
att genomföra det s.k. Lejongapet, 
som bl a skulle innebära att den vackra 
centrala trappan skulle försvinna. NOK 
har tidigare med skärpa avstyrkt 
detta förslag.  

Uppgifter i corona-tid

Kära medlemmar – Pandemin 
har starkt påverkat och påverkar 
fortfarande vår verksamhet. Trots 
Museets stängning under vår och 
sommar, har flera av våra aktiva 
medlemmar arbetat ihärdigt 
med förberedelse av kommande 
utställningar och program, besva-

rande av remisser m.m. Fotogrup-
pen har slutspurtat med vårt digi-
tala Bildarkiv som i dagarna öpp-
nas för allmänheten. Bildarkivet 
är en viktig del i vårt uppdrag att 
bevara och sprida kunskap om 
Lidingös kulturhistoria. Lycklig-
tvis är Bildarkivet inte påverkat 

av pandemin! 
Jag hoppas att vi snart ska kunna 
ses igen på Museet och glädjas åt 
gemensamma aktiviteter kring 
vår hembygd!

Robert Hallenborg

HembygdsNytt

Utomhusmöte med några av dem som under 
Marianne Råbergs ledning, utarbetade LHFs 
yttrande över Kulturmiljöprogrammet. 

Ordförande har ordet

Årsmötet 2020
Föreningens årsmöte, ursprung-
ligen planerat till mars månad, 
genomfördes 20 oktober på så vis 
som pandemin kräver, d v s med 
högst 50 personer och föranmä-
lan. Vid mötet genomfördes på 
sedvanligt sätt val av ordförande, 
hälften av ledamöterna i styrel-
sen samt revisorer. Styrelsen har 
därmed, fram till nästa årsmöte, 
följande sammansättning: 
Ordförande: Robert Hallenborg. 
Ledamöter: Carl Henrik 
Ankarberg, Marianne Råberg, 
Teddy Widstrand, Kerstin Larsen, 
Susann Thorngren, John 
Johnsson. Årsmötesprotokollet i 
sin helhet kommer att finnas 
på hemsidan.

granskade under våren förslag till 
Kulturmiljöprogram som Lidingö 
stad skickat ut på remiss.  NOK 
hade omfattande synpunkter. 
Föreningens remissvar finns på 
hemsidan. Under sommaren har 
NOK också lämnat yttrande över 
ett detaljplaneförslag för Rävviken 
och Bjälbo på Elfvikslandet.  För-
slaget innebär att områdets karak-
tär med stora f d sommarvillor ska 
behållas och att rivningsförbud 
och skyddsbestämmelser för de 

kulturhistoriskt värdefulla byggna-
derna införs. Föreningen tillstyrker 
förslaget. I höst har stadsbyggnads-
kontoret lagt fram ett liknande 
samrådsförslag gällande de äldre 
sommarvillorna på västra Bosön. 
NOK har också tillstyrkt förslag 
för ny bebyggelse i kvarteret Lojo-
backen och en utställd bevarande-
plan för Grönstakolonin, som är av 
riksintresse för kulturmiljövården. 
Samtliga yttranden finns 
på hemsidan.

Som viss ersättning för stängt Museum och uteblivna program under vår 
och sommar, erbjöd vi  medlemmar och övriga lidingöbor en del aktivi-
teter via hemsidan. Bl a presenterades promenad-förslag med stadens 
kulturarvsskyltar som utgångspunkt. En kulturhistorisk frågetävling 
genomfördes på webben under några veckor och ett mini-bibliotek med 
lidingöböcker ställdes fram på Museets veranda. Några av föreningens 
arbetsgrupper har under pandemin tvingats ta paus. Andra har kunnat 
arbeta med angelägna uppgifter genom att t ex träffas utomhus.
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Arbetsgruppen 
Natur- och Kultur, NOK  

Grönstakolonin 1914, 
en av öns värdefulla 
kulturmiljöer. 
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Tro, trohet och gemenskap
 är rubriken på kommande ut-
ställning som är tänkt att visas på 
Museet 28 november – 17 januari 
2021.  Vi får återkomma om ev. nya 
datum. Ett spännande samarrang-
emang mellan Ansgarskyrkan och 
Hembygdsföreningen. ”De var ar-
rendatorer, trädgårdsmästare, rät-
tare och skomakare, de som år 1888 
bildade Lidingö friförsamling i ett 
hörnrum i Kvarnskolan hemma 
hos skomakaren….”I utställningen 
får vi följa  församlingens och sta-
dens utveckling, från frikyrka för 
de troende till dagens kyrka med 
låga trösklar dit alla är välkomna – 

Ansgarskyrkan i Lidingö Centrum.  
Etthundratrettiotvå års livlig aktivi-
tet, socialt ansvarstagande, mission 
– allt uppburet av församlingens 
medlemmar, deras gåvor, arbete 
och förböner. Invigning är tänkt att 
ske lördag 28 november kl 13.00 i 
Ansgarskyrkan (där vi kan rymmas 
mer ”corona-säkert”).

Utställningen Från AGA till 
Dalénum är tänkt att öppna 23 ja-
nuari 2021 på Lidingö Museum. Vi 
får återkomma om ev. nya datum. 
Den belyser en av Sveriges vikti-
gaste industrier som från 1912 och 
under större delen av 1900-talet 

fanns på Lidingö under ledning av 
Gustaf Dalén. Sedan tio år tillbaka 
har det attraktiva bostadsområdet 
Dalénum vuxit fram på den tidi-
gare fabrikstomten. Utställningen, 
som tagits fram i samarbete med 
Dalénmuseet i Stenstorp, berät-
tar om AGAs historia.  Mycket av 
företagets omfattande produktsor-
timent kommer att visas, liksom ett 
stort antal böcker om AGA och 
Gustaf Dalén.   

Ges ut i samband med utställ-
ningen. Den är skriven av 
Ibb Jessen, som själv arbetat på 
AGA. I boken beskrivs drygt 100 
års utveckling – dels av AGA, dels 
av bostadsområdet Dalénum. 
I boken finns avsnitt om Gustaf 
Dalén, AGAs produkter, fabriks-
byggnaderna, samt uppbyggna-
den av Dalénum. Boken är rikt 
illustrerad med både äldre och 

nutida foton. De senare genom 
fotografen Hans Jansson som 
med sin kamera dokumenterat 
framväxten av Dalénum. Såväl 
författaren Ibb Jessen som foto-
grafen Hans Jansson är medlem-
mar i Hembygdsföreningen. 

Boken kommer att finnas till försälj-
ning i början av december – ett fint 
julklappstips!     
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Ny bok Från AGA till Dalénum 

UTSTÄLLNINGAR 

Söndagsskolan i Missionshuset 
Emanuelsberg som byggdes 1895  
på Stockby gårds ägor. 
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LHFs kansli och Museet: 
Se hemsida för aktuell info 
och tider. Tel 08-765 75 67
Adress: Lejonvägen 26 A, 
181 32 Lidingö 

Medlemsavgift: 250:- 
familj 375:- // BG: 5802-2187 
Swish 123 181 4565
www.lidingohembygd.se 
info@lidingohembygd.se

HembygdsNytt

HembygdsNytt • 3 | 2020   
Ansvarig utgivare:  
Robert Hallenborg
Redaktör: Margareta Borgelin
Formgivning: Liljenform  

Medlemsavgift 2021 
Tiden går fort – nu är det dags att betala 
medlemsavgiften för 2021. Det görs enklast 
genom insättning på bankgiro 5802-2187. 
Inbetalningskort bifogas. 
Medlemsavgift 250:- för enskild 
och 375:- för familj.

Vi välkomnar våra nya museiassistenter!

Caroline Ohlsson och Amanda Rodrigues-Westerlund
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Länge var Hembygdsföreningens årliga Bild-
rebusjakt en mycket populär tävling på vår ö. 
Efter några års uppehåll är tävlingen glädjande 
nog tillbaka! Nu i ny form och anordnad av den 
uppskattade  webbtidningen Lidingö Nyheter 
med Hembygdsföreningen som samarbetspart-
ner. Bildrebusjakten pågår under ett år med 
tolv månadstävlingar som vardera innehåller 
10 frågor om Lidingö. Frågorna publiceras i 
Lidingö Nyheter inför varje månadsskifte och 
går att ladda ned på pdf. Den första deltäv-
lingen (november) innehåller 10 foton tagna på 
olika platser på ön. Det gäller att klura ut var 
motivet finns, men också sådant som har sam-
band med motivet. Svaren ska lämnas  senast 
30 november. Bildrebusjakten är en välkom-
men aktivitet så här i corona-tider. Den ger 
möjlighet att vara utomhus och att lära känna 
olika delar av vår ö. Deltagarna kan också 
räkna med att så småningom bli en av dem 
”som hittar bäst på Lidingö”.

All information om Bildrebusjakten – anmälan, 
de fina priser man kan vinna m.m. får du på 
www.lidingonyheter.se.  

Bildrebusjakten tillbaka!

Susanna Bohlin-Johansson och Anton Mancinelli-Kock
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