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Aktuella utställningar
Boghammar marin

Boghammar marin som väckte stor uppmärksamhet under våren, fortsätter t o m 3 november. En
gång var Lidingö den ort i landet som hade flest
varv! Passa på att se utställningen om ett av de
mest intressanta, som byggdes i Skärsätra för närmare hundra år sen. Ett tips för alla som är intresserade av Lidingös varvshistoria är också att följa
den serie om lidingövarven som webbtidningen
Lidingö Nyheter publicerat.
Lördag 5 oktober kl 14 håller Ibb Jessen och
Carl-Henrik Ankarberg ett fördrag/bildspel om det
över 100 år gamla varvet Boghammar Marin i
Skärsätra. Carl-Henrik inleder med en inblick om
Skärsätra vid sekelskiftet 1900 och Ibb berättar
därefter om varvets historia.
Föredraget om varvet belyser familjen i fyra generationer, tomtens utveckling, båtar, båtracing och
varvets anställda. Ett unikt tillfälle att få höra om
ett av Sveriges äldsta varv beläget på Lidingö.

Lapptäcken 10 – 24 november

Nu när hösten kommer vill vi i lokalavdelningen av
Rikstäcket visa upp våra fina lapptäcken, kuddar
och dukar.
Det kommer vi att göra på Lidingö Museum from
10/11 tom 24/11.
Kom in när som helst på Museets ordinarie öppettider och njut av alla vackra textilier.

Kommande program
Höstmarknad i S:ta Annagården.
Söndag 27 oktober kl 12.15 -15.00 blir det traditionsenlig Höstmarknad i S:ta Annagården.
Före marknaden är det hembygdsgudstjänst i
Lidingö kyrka kl 11 med kyrkoherde Magnus Östling, Koralkören och högtidstal av LHFs vice ordförande Carl-Henrik Ankarberg. Efter gudstjänsten
går vi med föreningens fana i spetsen till S:ta Annagården. På marknaden finner du hantverksgruppens fina alster till försäljning samt lotterier, loppis, tombola och bokbord. Ett populärt inslag är
kaffeserveringen med hembakat som brukar gå åt
som smör!
Efterlysning. Har du något som skulle kunna
passa på ett loppisbord? Vi tar gärna emot gamla
spetsar, dukar och handdukar samt böcker. Inventera era förråd och bokhyllor!

Tidigare fynd på vårt loppis.

Loppisprylar och böcker lämnas in på Museet tisdag 8 oktober till tisdag 22 oktober under ordinarie öppettider.
Har du lust att baka? Kaffeserveringen tar gärna
emot hembakta kakor och bröd. Marmelad, saft
och sylt är också välkommet. Du kan lämna dina
godsaker på S:ta Annagården lördag 26 oktober kl
9-13 och söndag 27 oktober kl 9-12.
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Kulturveckan

Robert har ordet

En välkommen tradition fylld av
trevliga evenemang pågår 9 – 17
november. Flertalet av stadens
kulturaktörer medverkar. Särskilt
program kommer att utges av
Lidingö stad.

När jag skriver detta lider sommaren mot sitt oundvikliga slut.
Jag får lite av gymnasietidens
känsla inför läsårets början.
Spänning att få komma igång i
skolan, att träffa kamrater och
få komma åter till mitt normala
liv. Nu börjar också Hembygdsföreningens verksamhetsår och
jag uppmanar er alla att ta del av
våra spännande aktiviteter framöver! Följ vad som händer på vår
Hemsida!
En fråga som vi kommer att
brottas med under den närmaste
tiden gäller föreningens bidrag
till Lidingö närradio. Den person som under lång tid burit den
största bördan med att producera
och sända Hembygdsföreningens
program ”Hembygden i etern”
kommer att lämna sin uppgift.
Frågan jag nu ställer till våra

Här fortsätter vi presentationen
av våra arbetsgrupper
Dokumentationsgruppen tar
hand om Museets skriftliga dokumentation. Här finns böcker,
avhandlingar, levnadsbeskrivningar, brev, tidningsklipp och
annat som speglar öns historia i
skrift. Ibland hittar vi spännande
”guldkorn” om något som hittills varit okänt. Allt ska ordnas,
sorteras och framöver göras tillgängligt digitalt. Gruppen träffas
en förmiddag i veckan.
Fotogruppen är en kreativ och
nyfiken samling som varje tisdag
förmiddag jobbar med Lidingös
historia i bild. LHF har stora
volymer fotografier som ska
bedömas, scannas och läggas in
i Museets bilddatabas. Just nu
utvecklar vi morgondagens databas så att de ca 10 000 bilderna
ska bli lättare tillgängliga. Vår
satsning på ”miniutställningar”
har slagit väl ut. En plansch med
fakta – bild och text – kring ett
tema tas fram varannan månad
och flyttas runt på sex platser:
Museet, Högsätra, äldreboendena Tor och Björnbo, Ansgarskyrkan, Breviks pizzeria. Den nu
aktuella utställningen är ”Fisket
på Lidingö” där brevidstående
bild finns med.
Föremålsgruppen sköter om de
föremål som skänkts till Museet
och som visas bl a i samband
med utställningar. De föremål
som tas emot ska ha direkt koppling till Lidingö och vi ser gärna
att givarna kan berätta något om
de föremål som lämnas. Gillar du

medlemmar gäller huruvida
Hembygdsföreningens bidrag
till sändningarna i närradion är
efterfrågade och därmed berättigade. Under några decennier har
samhället genomgått en digital
utveckling utan motstycke och
jag misstänker att lyssnarvanorna kan ha förändrats. Varken
Hembygdsföreningen eller Närradioföreningen har ekonomiska
möjligheter att mäta lyssnarfrekvensen. Vi famlar därför i mörker
vad gäller fortsättning av våra
radiosändningar. Jag ber er därför skyndsamt att höra av er med
synpunkter – via e-post eller telefon – till vårt kansli. Vi behöver
medlemmarnas uppfattning inför
beslut om fortsättning av radiosändningarna.
Robert Hallenborg

Gustav Lundberg och Dick Bergström från Lidingsberg serveras kaffe av fru Falk från
fiskestugan Gropen. Foto från tidigt 1900-tal.

”antikrundan” på tv så är denna
grupp något för dig.
Alla grupper som arbetar med
Museets samlingar – dokument,
foto, föremål – välkomnar fler
deltagare. Vill du vara med –
hör av dig till kansliet!

HembygdsNytt
TILL MINNE

Docent Ruth Sävhagen, Lidingö, avled 16 maj i en ålder av 94 år. Hon
sörjs av många vänner inom Lidingö
Hembygdsförening.
Ruth var föreningens ordförande
under åren 1981-1999 och under
hennes ledarskap ökade medlemsantalet från ca 600 till mer än 3000
medlemmar. Hon skrev artiklar och
var medförfattare i flera böcker om
Lidingös kulturhistoria. Hennes
förmåga att knyta till sig intresserade och kompetenta medarbetare är
omvittnad.
När det i början av 1980-talet blev

Riv inte trappan!

Hembygdsföreningen har tagit
del av skisser som presenterats
för pågående utveckling av Lidingö Centrum. Föreningen har i
flera yttranden över tidigare aktuella centrumplaner framhållit
vikten av respekt för 1990-talets
centrumanläggnings väl genomtänkta gestaltning. Väsentlig för

tal om att kommunen skulle sälja ut
Elfviks gård - en av de äldsta lidingögårdarna - ordnade Hembygdsföreningen en ”Rädda Elfvik-aktion”
som resulterade i en framställning
om att bevara gården med omkringliggande jordbrukslandskap. Detta
ledde till att försäljningsplanerna
övergavs och sedan dess har lidingöborna kunnat glädjas åt den välbevarade gården, där det än idag drivs
ett levande lantbruk.
En fråga som också låg Ruth varmt
om hjärtat var inrättande av ett
lokalhistoriskt museum, något som
dittills saknats på ön. Ruth hade
flera duster om detta med lokala
politiker. Genom sin viljestyrka i
kombination med sin varma personlighet och ingående kunskaper om
öns historia väckte hon respekt och
stadens styrande lyssnade. Detta
ledde till att Lidingö Museum kunde
öppna 1998 i villa Fornboda. Ruth
ledde arbetet med att ordna insamlingar av såväl pengar som föremål,
fotografier, dokument m.m. Många

denna är centrumgångstråket
med den fint utformade trappan
och parken.
En nu framlagd skiss, med nedsprängd passage från gångstråket
österut, innebär rivning av trappan och bryter helt sönder den
avsedda stadsbilden. Hembygdsföreningen avstyrker bestämt att
man går vidare med förslaget i
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frivilliga anslöt och arbetade intensivt i olika grupper med att bygga
upp Museet. Än idag drivs Museet
av frivilligt arbetande medlemmar
i Hembygdsföreningen. Här finns
idag omfattande samlingar, här visas
Lidingös historia i flera årliga utställningar och hit välkomnas såväl
allmänhet som ett stort antal skolklasser varje år. Genom Ruth Sävhagens insatser har Lidingös innehållsrika lokalhistoria tydliggjorts och
intresset hos lidingöborna stärkts.
Alla som haft förmånen att få arbeta tillsammans med Ruth inom
Hembygdsföreningen och Lidingö
Museum, minns henne med stor
tacksamhet, värme och respekt.
För vännerna i Lidingö Hembygdsförening
Carl-Henrik Ankarberg
Margareta Borgelin
Marianne Råberg

Ë

Foto Siv Bergius

denna del.
Föreningen återkommer i den
sedvanliga planprocessen med
yttranden gällande övriga delar
av centrumplaneringen.
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#

KALENDARIUM

Oktober
5 lör Föredrag Boghammar marin Museet
kl 14.00 *
19 lör Antikforum kl 14-17
27 sön Höstmarknad Sta Annagården
kl 12.15 -15.00
November
3 sön Sista dag Boghammar marin
9 lör Kulturveckan startar
10 sön Utställning Lapptäcken startar
kl 13.00
17 sön Kulturveckan avslutas
24 sön Sista dag Lapptäcken
30 lör Utställning Käppala startar kl 13.00
Holiday Singers underhåller på em.
Mer om detta i nästa nr av HembygdsNytt.
December
7 lör Julmarknad Lidingö centrum och
Museet kl 11-16
*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67
eller e-post: info@lidingohembygd.se

Antikforum
Hembygdsföreningens samarbete med Bukowskis från i våras fortsätter. Lördag 19 oktober
öppnar vi portarna för alla, som vill få en kostnadsfri värdering av föremål och konst, dock
inte möbler.
Henrik Åberg och hans professionella kollegor kommer att vara på plats 14.00-17.00.
Varmt välkommen till Lidingö Museum.

Vill du eller ditt företag synas i form av en trevlig
annons i HembygdsNytt kontakta Tedddy Widstrand.
teddy.widstrand@gmail.com

Nya ”lilla lidingöbron” växer
nu fram. Du kan följa bygget i
webbtidningen Lidingö Nyheter, där fotografen Bo Vading
regelbundet rapporterar. Vill du
veta om öns tidigare fyra broar,
kom till museet!
Ansvarig utgivare: Robert Hallenborg
Redaktör: Margareta Borgelin
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer i november 2019

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

