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Hänt sen senast
Museet firade 20 år

Måndagen den 28 maj firade
museet 20 år med en trevlig
”personalfest” i Ansgarskyrkan. Föreningen bjöd alla
som idag är aktiva medarbetare på smörgås, vin, kaffe
och naturligtvis också en
födelsedagstårta! Den 4 juni
1998 invigdes Lidingö Museum med en historisk cortege
från stadshuset, genom Lidingö centrum och fram
till Villa Fornboda. Att museet kunde skapas är
resultatet av ett samarbete mellan LHF och Lidingö

Bild nedan.
I AGA-bilen från 1922 syns förenings dåvarande ordförande
Ruth Sävhagen tillsammans med dåvarande fullmäktiges
ordförande Allan Ekström. Foto: Hans O Jansson.

stad. Lidingö stads tomtbolag beslöt att avstå från
att sälja fastigheten och i stället låta LHF hyra den
för sin verksamhet. Initiativtagare till museet är
Ruth Sävhagen, föreningens dåvarande ordförande,
och tack vare alla frivilliga krafter genom åren står
museet där fortfarande till lidingöbornas glädje och
bildning!

Foton: Bengt Larsson, Jan Sjöberg.

Dalakolonin
upplevelser i form av tal, musik och folkdans. Till
jubileet hade Hembygdsföreningen i samarbete
med Dalaföreningen gjort en bildutställning som
därefter visades under några dagar i föreningens
klubbstuga på Bosön. Utställningen återöppnades
den 1 september på Lidingö Museum och står där
under en månad.
Utställningen, framtagen av Carl-Henrik Ankarberg, Marianne Foghammar och Siv Bergius, visar
med äldre och yngre bilder på det traditionsrika
sommarliv som levs i Dalakolonin, kort och gott
ett Dalarna i miniatyr. En av oss framtagen utställningskatalog såldes med en rykande åtgång ute på
Bosön. Katalogen kommer även att finnas till salu
på museet.
Bystugan på Dalakolonin. Foto: Bengt Larsson

Dalakolonins hundraårsjubileum firades på Bosön lördagen den 30 juni. Föreningen bjöd på ett
trevligt eftermiddagsprogram, rikt på kulturella

Fest i Bellmans anda.

Fredagen den 6 juli firades traditionellt Bellmandagen på Elfvik med många deltagare och ett strålande väder. Årets Bellman var trubaduren Pierre
Ström.
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Ordföranden säger
Kära medlemmar! Detta års
sommar går mot sitt slut och
jag hoppas att alla ni, som på så
många sätt bidrar till föreningens fortlevnad, har fått den vila
och återhämtning, som ni så väl
behöver. Min idé om en utställningsserie för skolungdomar under rubriken Juniorsalongen hade
avspark i våras med dessvärre
mycket klent resultat. Vi för nu
diskussioner om en eventuell

fortsättning, men det är svårt att
vara optimist när vårens premiärsalong lockade färre än fem
besökare.
Hösten och våren, som ligger
framför oss, har däremot några
spännande utställningar att visa
upp. Dalakolonin har tjuvstartat, men fortsätter i höst för
att lidingöborna skall få rikliga
tillfällen att upptäcka en för
Sverige intressant och ovanlig

företeelse. Och så kommer vi att
stifta närmare bekantskap med
Lidingös verkliga grand old lady,
Ulla Sallert. Denna duktiga artist
och hennes liv kommer att kunna
beses i en särskild utställning,
som kommit till stånd med hjälp
av hennes dotter.
Jag önskar er välkomna till
Museet!
Robert Hallenborg

På gång
Elfviksgårdsdagen

asa.beeba@hotmail.com eller tel.
073-913 35 79. Ett samarbete
med Lidingö Hembygdsförening.
Samling Breviks centrum kl 14.
Guidningen tar ca 2 tim.
Kostnad: 80 kr/person. (Betalas
på plats.)

Söndag 16 september kl 11-15
Återigen är det dags för den populära familjedagen på Elfvik.
Som vanligt finns många av Lidingös föreningar på plats med
aktiviteter för stora och små.
Ponnyridning, agility, försäljning
av vackra hantverk, hemlagade
godsaker, strömmingsmackor,
korv, kaffe, saft och bullar. Köpa
lotter, gissa fårets vikt och vinna
på lotterier kan man också göra.
Välkommen till Elfviksgårdsdagen som är ett samarrangemang
mellan Elfviks gård och Lidingö
Hembygdsförening.

Minnen från Stockby och
Bo gårdar

Torsdag 18 oktober kl 19
Vår medlem Lars-Eric Dahlstedt
berättar om sina barn- och ungdomsminnen från lantbruket vid
Stockby och Bo gårdar och om
hans far som arrenderade dessa.

”Potatis och sill,
brännvin därtill”

Lördag 6 oktober kl 13
Invigning av en utställning om liv
och leverne på gårdarna i gången
tid.
Lidingö – en av öarna i Stockholms skärgård – börjar få en bofast befolkning omkring år 500.
Det jordbrukssamhälle som efterhand växer fram på ön kommer
att bestå till början av 1900-talet.
Utställningen vill förmedla bilder,
berättelser och fakta från jordbrukets och självhushållningens
tid, med tonvikt på det som varit
typiskt för vår ö. Bl a Lidingös
roll när det gällde att förse huvudstadens invånare med mjölk
samt den vida berömda ”lidingöströmmingen”. Fokus ligger på
1800-talets mitt då Victor Dahlgren upprättar rapporten ”Beskrifning jemte statistisk tabell

Vattängens gård, oljemålning av N. G. Dahlbom
omkring 1860.

och karta öfver Lidingö socken”
som för första gången ger oss en
någorlunda samlad bild över förhållandena på öns ca 25 gårdar,
varav många gett namn åt dagens
bostadsområden. Utställningen
pågår under tiden 6 oktober – 18
november 2018.

Guidad tur i Brevik

Söndag 7 oktober, kl 14
Välkommen till en historisk
vandring genom Brevik. Följ med
och upptäck vår närmiljö ur ett
annat perspektiv.
Har du frågor kontakta Åsa
Backlund, Lidingöguide på

Pappa Eric, siste arrendatorn på Bo gård, med hästen
Stig, sår säd på någon av Bo gårds åkrar 1953.
Foto: Lars-Eric Dahlstedt.

Höstmarknad

Söndag 21 oktober kl 12.15-15
Traditionsenligt blir det höstmarknad i S:ta Annagården.
Höstmarknaden, som är ett
samarrangemang med Lidingö
församling, inleds med en traditionell hembygdgudstjänst i
Lidingö kyrka, kl 11 av komminister Magnus Östling och med
högtidstal av vår vice ordförande
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Carl-Henrik Ankarberg. Efter
gudstjänsten går vi med föreningens fana i spetsen ner till S:ta
Annagården som då öppnar portarna för dagens höstmarknad.
På marknaden finner du hantverksgruppens fina alster, som
finns till försäljning. Lotterier,
loppis, tombola och bokbord är
andra populära inslag. Kaffeservering där allt hembakat brukar
gå åt som smör kommer förstås
också att finnas.
Efterlysning
Har ni något hemma, som skulle
kunna passa att säljas på ett loppisbord? Vi tar gärna emot gamla
spetsar, dukar och handdukar.
Vi behöver också böcker till
bokbordet. Inventera era förråd
och bokhyllor. Loppisprylar och
böcker lämnas in på Museet: tisdag 2 oktober till tisdag den 16
oktober, under museets ordinarie
öppettider.
Har du lust att baka? Kaffeserveringen tar gärna emot hembakta kakor och bröd, som du
kan lämna på S:ta Annagården
lördag 20 oktober mellan kl 9-13
och söndag 21 oktober mellan kl
9-12.
Marmelad, saft och sylt tar vi
också gärna emot. Det lämnar du
också på S:ta Annagården tider
som ovan.
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Radio Lidingö 97,8
Lidingö Hembygdförening sänder radioprogram över
Radio Lidingö på FM 97,8.
Sändningstider: Söndagar kl 11.00, repriser onsdagar kl 24.00 och
torsdagar kl 17.00
9/9
		
23/9
		
7/10
		
21/10
		

PO Ultvedt och Jan Myrdal
Producent: Jan Marcusson
Grönsta Täcka udden repris från 2012.
Producent: Lasse Söderberg
Lidingöloppet repris från 2010.
Producent: Gunilla Dessen
Hon en katedral 1966
Producent: Jan Marcusson.

Upprop

Radiogruppen söker fler medarbetare! Hör av dig till föreningens
kansli, gärna per mail, info@lidingohembygd.se Vill du lära dig till
radiotekniker, så finns möjlighet till utbildning i Radio Lidingös
studio!

Yttrande Torselden 8

Hembygdsföreningen har genom
dess arbetsgrupp för Natur och
Kultur (NoK) yttrat sig över ett
förslag från Lidingö stad om
ändring av detaljplan för fastigheten Torselden 8 m fl i Torsvik.
Planändringen avser främst att
en tvåvåningsbyggnad och en
skorsten rivs och ersätts med bostadshus. NOK har ingen erinran
mot att de föreslagna rivningarna

genomförs. Den föreslagna nybebyggelsen är till del väl utformad
och placerad. Vidare menar NoK
att höjden på det hus som sammanbyggs med Torselden 9 bör
begränsas så att det inte kommer
att dominera över den kulturhistoriskt särskilt värdefulla grannen. NOK uppskattar också att
välformulerade q- och k-bestämmelser införs i planen.

Lidingö – en industriort?

Onsdag 14 november kl 18
Carl-Henrik Ankarberg berättar
om Lidingö – en industriort?
Programmet som ingår i Lidingö
kulturvecka är ett samarrangemang med Lidingö stadsbibliotek. Lokal: Hörsalen på Lidingö
stadsbibliotek. Fri entré.

Musikstunder lyser upp i
höstmörkret

Vi har glädjen att återigen hälsa
Johan Taube välkommen.
9 oktober kl 19–21
Entré 80 kr medlem, 100 kr
icke medl. Mer om programmet
kommer på vår hemsida.
Holiday Singers kommer den 22
november. Mer om det i nästa
nummer.

Har du betalat din medlemsavgift? Är
du osäker? Ring gärna Barbro Liljequist, 0727- 30 73 74.

Visualisering över ny bebyggelse med en
vy från Torsvikssvängen.
Bild: Dehlin Brattgård Arkitekter
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KALENDARIUM

#

September
16 sön Elfviksgårdsdag, kl 11-15
30 sön Dalakolonin tas ned.
Oktober
6 lör ”Potatis och sill, brännvin därtill”,
		
ny utställning invigs kl 13.
7 sön Guidad tur i Brevik, kl 14.
9 tis
Visafton med Johan Taube.*
18 tor Eric Dahlstedt berättar minnen från 		
		
Stockby och Bo gårdar, kl 19. *
21 sön Höstmarknad, 12.15-15.
		
Museet är stängt p g a höstmarknaden.
November
14 ons Föreläsning om ”Lidingö en
		 industriort?”.
		
Hörsalen, stadsbiblioteket, kl 18.*
18 sön Sista dagen för ”Potatis och sill, bränn		
vin därtill”.
22 tor Holiday Singers uppträder på Museet.
		
kl 19. Mer om detta i nästa nr.
*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67 eller
e-post: info@lidingohembygd.se

Folkviljan räddade Elfviks gård

1983 kom ett förslag från Lidingö kommun att
huvudbyggnaden på Elfviks gård skulle bli konferensanläggning. Den och mejeriet skulle säljas
och marken upplåtas med tomträtt. När förslaget
kom till LHF:s kännedom beslöts att arrangera en
visning av gården för allmänheten och ett upprop
”Rädda Elfvik”. Uppropet skrevs under av mer än
3000 lidingöbor. Läs mer om detta på Lidingösidan och vår hemsida.

NYHETER
LOKAL DEBATT
EVENEMANG

Och din dator fungerar bra?
• Är datorn långsam eller konstig?
• Har du drabbats av virus?
• Installations- eller uppdateringshjälp?
• Problem med skrivare eller nätverk?
• Vi

fixar det

OBS ny adress från 1 feb 2018!
Islinge Hamnväg 1, Lidingö
M
IAXEL
08 766 17 72 info@miaxel.se
DATORSERVICE
(samma lokaler som Lidingö Elvaruhus)

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

Välkommen till en utökad vecka
med kulturupplevelser!

8–18

november
www.lidingosidan.se
Ansvarig utgivare: Robert Hallenborg
Redaktör: Susann Thorngren
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer ca 8 nov 2018.

www.lidingo.se/kulturveckan

LHFs 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

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

