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Ett drygt 50-tal förväntansfulla besökare samlades 
utanför Museet där vår ordförande Robert Hal-
lenborg med ett litet välkomsttal öppnade utställ-
ningen och tackade de ansvariga. Han klippte bl a 
symboliskt av ett ”AGA-band”. 

Därefter talade Göran Dalén om sin farfar Gustaf 
och om AGA-fabrikens utveckling. Siste invignings-
talare, Dalénumområdets projektchef Olof Petters-
son Herold, knöt så tillsammans med Göran 
ihop bandet som en symbol på Dalénumom-
rådets historiska arv till nutid och framtid. 

Även två gäster från Dalénmuseet i Sten-
storp, Elin Andersson och Michael Hil-
dingsson var närvarande och överlämnade 
vackra blommor till utställningsgruppen. 
Den har bestått av Ibb Jessen, Göran Da-
lén, Björn Ahnér och Carl-Henrik Ankar-
berg.

AGA:s tomt på Lidingö är mycket välkänd bland 
Lidingöborna. Sedan företaget 1912 etable-

rades på tomten I Skärsätra har tusen-
tals Lidingöbor i generationer arbetat 
där. De sista resterna av AGA lämnade 
ön i januari 2020. Sedan 2010 har tom-
ten som numera heter Dalénum exploate-
rats till ett attraktivt bostadsområde med 
över 1000 lägenheter. Allt detta finns nu 
dokumenterat i en ny bok med titeln ”Från 
AGA till Dalénum” som släppts genom 
Lidingö Hembygdsförening. Boken är fylld 
med text och bilder från AGA:s tidsepok 

samt uppbyggnaden av bostadsområdet Dalénum.

Ordförande Robert Hallenborg och Olof Pettersson 
Herold klipper bandet för utställningen

Dalénumområdets projektchef Olof Pettersson He-
rold och Göran Dalén. (knyter ihop banden igen).

Utställningsgruppen tillsammans med ordförande
Robert Hallenborg, Göran Dalén, Ibb Jessen, 
Björn Ahnér och Carl-Henrik Ankarberg.

Lördag 4 september öppnades åter Lidingö Museum 
samtidigt invigdes höstens första utställning 

”Från AGA till Dalénum”
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1 september träffades värdarna 

för första gången på ca ett och ett halvt år. Vi var 
glada att träffas igen, vi pratade och gick igenom 
vad som hänt den senaste tiden. Schemat för be-
manningen av butiken togs fram. Några värdar har 
valt att sluta, ett par värdar är nya och några av 
våra yngre värdar, som arbetade förra hösten, kom-
mer att göra det även denna höst.

Nu är vi på G ...

Ordförande har ordet

Kära vänner!
Jag skriver dessa rader när 
museet just öppnat igen. Vi 
har alla saknat vår viktiga 
verksamhet och sett fram mot 
att få öppna vår dörr och vår 
famn för er liksom för andra 
besökare. Äntligen kan vi 
säga: Varmt välkomna!

Lidingös historia har så många 
intressanta personer som 
lämnat avtryck på olika sätt 
på vår vackra ö. En av våra 
uppgifter är att berätta om 
dessa människor, hur de levde 
och på vilket sätt de lämnade 
avtryck. Vår första utställning 
i år, som vi är stolta över att 
kunna genomföra, öppnades 
i början på september. Den 
berättar om och visar ett av 
Lidingös historiskt viktigaste 
företag, det som gick under 
namnet AGA och dess grun-

dare Gustaf Dalén. Familjen Da-
lén har tagit en mycket aktiv del i 
arbetet. Kom och se den!

En styrelse i en intresseorganisa-
tion har inte någon ägare, vars 
ekonomiska och affärsmässiga 
intressen måste prioriteras. Det 
är istället våra medlemmar som 
beslutar mycket av det vi gör och 
skall göra. Det förutsätter givet-
vis att medlemmarna framför 
sina önskemål i form av förslag 
och/eller kritik och menar jag, 
inte bara vid våra årsmöten. Jag 
tar upp denna fråga här också 
för att vårt medlemsantal under 
de senaste åren sjunkit med lite 
mer än 10 procent. Det oroar 
mig och jag uppmanar därför er 
alla att kommunicera med oss 
per telefon, mail eller sms, och 
berätta vad ni tycker är bra, vad 
som är mindre bra och vad som 
kan förbättras. Ge oss gärna 
också förslag på nya inslag, som 
vi kan diskutera och kanske ut-

veckla. Vi inser att vi inte all-
tid vet bäst och vi kommer att 
välkomna era synpunkter. Det 
är bl a i dialogen med våra 
medlemmar som föreningen 
kan leva vidare, utvecklas och 
fortsätta att vara relevant. Jag 
ger er mina detaljer här nedan 
och ser fram mot givande 
samtal, vilket jag ser som en 
av mina uppgifter. Ingen fråga 
är för enkel, inget påpekande 
oviktigt! Det går också bra att 
höra av sig till kansliet, som 
kommer att vidarebefordra 
era budskap.

Robert Hallenborg 

robert.hallenborg@hotmail.
com.
tel. 0768-342090

carl-henrik.ankarberg@bred-
band.net

Några alster från Hantverksgruppen

Även Hantverksgruppen har startat verksamheten 
igen, bilderna är bara ett axplock av gruppens alla 
alster.
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Kommande utställningar

Tro, Frihet och Gemenskap heter 
höstens andra utställning på Li-
dingö Museum. Den är ett sam-
arrangemang mellan Hembygds-
föreningen och Lidingö Missions-
församling och skildrar med bl.a. 
unika bilder utvecklingen från 
Lidingö friförsamling till dagens 
Ansgarskyrkan. Den omspänner 
mer än 130 års utveckling här på 
Lidingö och är en intressant sam-
hällsberättelse kring en stor och 
betydelsefull folkrörelse och ett 
frikyrkligt samfund i vårt land.

Utställningen invigs i Ansgars-
kyrkan lördagen den 23 oktober 
klockan 13.00. 

Omedelbart efter invigningen 
öppnar utställningen på Museet. 
Den pågår där fram till söndagen 
den 28 november.
I anslutning till utställningen 
säljs på Museet en nyskriven 
bok, Tro, Frihet och Gemenskap 
författad av församlingens styrel-
seordförande Sven Erik Wånell. 
Om planerade program i anslut-
ning till utställningen hänvisas 
till kommande notiser på museets 
hemsida, facebook m.m.

På Lidingö Museum 4 december. 
I år är det 100 år sedan kvinnor 
för första gången fick rösta i riks-
dagsvalet. Under ”jubileumsåret 
2021” uppmärksammas detta på 
olika sätt runt om i landet. 
I en utställning på Lidingö Muse-
um berättar vi om betydelsefulla 
kvinnor som bott och verkat på 

Lidingökvinnor som gjort avtryck och intryck 

vår ö. Många har gjort avtryck i 
Lidingös lokala utveckling. An-
dra har väckt uppmärksamhet 
långt utanför ön. 
Under sommaren har några av 
lidingökvinnorna presenterats i 
artiklar i webb-tidningen Lidingö 
Nyheter, där de fortfarande finns 
att läsa.

”När idrotten  kom till ön – 
och till Sverige” är en nyutkom-
men bok av Lars G. Lindström
Den svenska idrottsrörelsen kan 
se tillbaka på en cirka 140-årig 
historia, där Stockholmsolympia-
den 1912 bidrog till att motion 
och idrott blev en folkrörelse. 
Även i Lidingö ser man spåren av 
denna idrottsliga framväxt. En 
sammanfattande redogörelse av 
idrottsrörelsen i Lidingö har inte 
tidigare varit särskilt dokumente-
rad annat än med sporadiska
glimtar i tidigare Lidingö littera-
tur. Det här är ett försök 
att avhjälpa den bristen.

Finns att köpa på Museet.
200:-. För medlemmar 180:-

Anders Odéen
Efter ett intensivt och händel-
serikt liv under drygt 70 år på 
huvudsakligen Lidingö, bestämde 
jag mig för att fly ön för att hitta 
inspiration till mina memoarer. 
Det blev Gotland.

Det ska bli roligt att dela med 
mig av glädje, sorg, arbete, lite 
lokalpolitik och näringsliv, samt 
en hel del sociala upptåg och bus 
genom min bok ”OM”. 
Finns att köpa på Museet. 200:-, 
för medlemmar 180:-

Boktips !
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Klipp ur Lidingö Tidning

Lidingöbron.Det hände för fem-
tio år sedan. Ur gamla lägg i 
Lidingö Tidning presenterar här 
vår vice ordförande Carl-Henrik 
Ankarberg några minnesvärda 
händelser som tilldrog sig i vår 
stad år 1971: Lidingö hade vid 
årsskiftet 36.331 invånare och 
det fanns i staden 15.680 tele-
fonabonnenter meddelade Kungl. 
Telegrafverket. Det var året då 
Norra Lidingöbanan lades ner 
och ersattes med busstrafik. 
Detta var långt före oljekrisens 
dagar, busstrafik var framtiden, 
resonerade man. Den 12 juni gick 
sista tåget Kyrkviken – Ropsten. 
I Breviks kyrka följde man med 
utvecklingen. Rubriken talar för 
sig. ”Gudstjänst som hördes”. 
Popbandet 70 x 7 från Uppsala 
gav en kväll i mars en timslång 
välbesökt musikkonsert i Breviks 
kyrka. 

”Klippstaden” Larsberg med 
bostäder för 3.112 invånare stod 
inflyttningsklar. ”Dyr utsikt – lä-
genheten är bra planerad. Det är 
lugnt och tyst. Men hyran är en 
klar nackdel, 700 kr för en tvåa 
är i mesta laget”, var en rubrik 
om Larsberg från maj månad. 
”God grannkontakt och nära till 
affärer. Man trivs i blandbygget 
Skärsätra” heter en artikel också 
i maj som handlar om Pyrolaom-
rådet.

En flyttbar kyrka för 2,3 miljo-
ner kronor började byggas av 
Lidingö församling i Rudboda 
och Lidingöbon Povel Ramel 
fick större skaparutrymmen i en 
nybyggd villa på sin fastighet vid 
Oskarsstigen. Nobelpristagaren 
Per Lagerqvist, också han Li-
dingöbo, fyllde 80 år.

”Ta båten till jobbet” rekom-
menderade Waxholmsbolaget 
och presenterade en sommartur-
lista för Klippuddens brygga.
Regissören Kjell Gredes film 
”Klara Lust” med Brasse Bränn-
ström, Gunilla Olsson och Carl-
Gustaf Lindstedt spelades in bl. 
a. på Lidingö under sommaren.
På sommaren öppnade för första 
gången den uppskattade frilufts-
serveringen vid Hustegaholm. 

”Bilar i tävlan för att bli först 
över nya bron” lyder en rubrik 
från början av augusti. Första 
bilist över bron var fullmäktige-
ledamoten Ernst Wahlund. 

Nya Lidingöbron invigdes 
sedan högtidligen av landshöv-
ding Hjalmar Mehr i oktober. 
”MC-grabbar tävlade med MC-
poliser” är en av rubrikerna från 
invigningsdagen den 21 oktober.
Rubriken ”Hersbyhallen” (Hers-
byholms gamla vagnhall) blir 
squash-hall vid nyår”, får avslu-
ta min lilla femtioårskavalkad.

September
Söndag 19/9 
Elfviksgårdsdagen

4/9-17/10  
Från AGA till Dalénum

Oktober
Onsdag 13
Föredrag ”Från AGA till Da-
lénum kl 19.00 *

23/10-28/11 
Tro gemenskap och frihet

December
4/12  Kvinnor på Lidingö

* Anmälan till kansliet.

Följande aktiviteter ligger i 
pipeline men är på grund av 
Coronapandemin ännu ej da-
tumsatta. 

Håll ögonen öppna på sociala 
medier för uppdatering. Vi finns 
bl a på Facebook och Instagram 
och naturligtvis annonseras det 
på vår egen hemsida 
www.lidingohembygd.se

•	  Skulpturvandring
•	  Antikforum
•	  Musikafton
•	  Studiebesök Arlandamuseet
•	  Utflykt till  

Storholmen/Möja/Bellman-
huset/Stora Henriksvik

•	  Konstpromenader
•	  Föredrag
Tyvärr ser vi oss tvingade att 
ställa in Höstmarknaden då 
vi inte kan uppfylla de rekom-
mendationer på avstånd etc som 
myndigheterna rekommenderar. 

September charms
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