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När denna tidning går i tryck är Lidingö Museum
stängt. I likhet med övriga kulturarrangörer följer
Hembygdsföreningen FHMs rekommendationer för

att minska risken för smittspridning. När rekommendationerna medger att Museet kan öppna,
meddelar vi det på föreningen hemsida.
www.lidingohembygd.se

Povel Ramel kommer till museet
I slutet av april kommer en
jubileumsutställning med Povel Ramel, som
skulle ha fyllt 100 år i år att öppna på museet.
I slutet av april kommer en jubileumsutställning
med Povel Ramel, som skulle ha fyllt 100 år i år
att öppna på museet.
Det består av en skärmutställning som kommer
att resa runt Sverige under våren 2022. I slutet av
april kommer den att landa på Lidingö Museum
och stanna där under sex veckor. Den kommer att
visa valda delar ur Povels liv, som artist, låtskrivare, författare, underhållare och människa, samt
en mängd föremål från det rika arkivet som förvaltas av Povel Ramel-sällskapet. Sällskapet ligger
bakom utställningen.
Utställningen utgör en del av de olika festligheter som äger rum detta jubileumsår. Under våren
arrangeras nio konserter, uppdelade i tre per dag
på tre ställen i Sverige: i Göteborg, Stockholm och
Malmö. Det är sammanlagt ett hundratal artister
som framför ett hundratal Povel-visor. Delar av
utställningen kommer då att visas och så landa på
Lidingö.
Men inte nog med det. En insamling som pågått
i flera år för att resa en staty över Povel på Djurgården kan förhoppningsvis nå sitt mål. I januari
släpptes Povel Ramel-frimärken, en jubileums-akvavit på Systemet och i mars kommer en Povel-gin
också. Tills snapsen behövs så klart snapsglas. De
kan man köpa genom Povel Ramel-sällskapet.
Nyutgåvor av ljud- och e-böcker lanseras också
under året. Förhoppningsvis kommer de och andra Povel-produkterna att kunna köpas i museishopen.
Povel bodde på Lidingö i en stor del av sitt liv,
närmare bestämt på Oskarsstigen med sin fru Susanna som fyllde 100 år 2020 och dog bara fyra
dagar efter sin födelsedag.
Under 50-, 60- och 1970-talet var Povel Ramel svensk underhållnings okrönte konung.
Han gjorde mängder av revyer, inte minst under
Knäppupp-flaggan. Hans låtskatt är svårslagen, eller vad sägs om: Siskorna i björken, Alla har vi varit små, Balladen om Eugen, Naturbarn, Sorglösa

brunn, Fat Mammy Brown,
Tänk dej en strut karameller, The Purjolök Song, Svarta
Malin, Banne mej, Skratt,
Sommartrivialiteter,Torstigste
bröder,
Karl Nilsson, Liten turistflamenco.
Ta av dej skorna, Den sista jäntan,
Håll musiken igång, Birth of the gammeldans,
De sistentusiasterna eller Jag diggar dej! Ett urval
av de närmare 1000 låtar som finns registrerade hos
STIM.
Ett ”scensationellt” långt artistliv tog slut 5 juni
2007. Räknat från scendebuten 1939 blir det nästan
70 år långt. Povel älskade sin publik och den älskade honom, scengiganten, perfektionisten, kompositören, pianisten, ordlekaren, parodikern med mera.
Han behärskade konsten att vila i sitt eget uttryck.
Hur många artister kan det idag?
Povel och hans fru Susanna ligger begravda på
Lidingö kyrkogård.
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Ordförande har ordet
Vänner!
Det nya året börjar lite olycksbådande för museer i Sverige.
De nya restriktionerna gällande
folksamlingar påverkar förstås
alla och Hembygdsföreningen
måste givetvis skala ner sin aktivitet i vart fall under det närmaste kvartalet. Vår planerade
exponering efter den pågående

utställningen om Lidingökvinnor
innefattar flera intressanta inslag.
Förberedelser pågår, givetvis i
lägre takt, men vi vill stå beredda
den dag samhället kan öppna
upp igen.
Med det sagt, vill vi önska alla
våra medlemmar ett fint och händelserikt 2022!
Och för att tala med Gustav II
Adolf om våra fiender Covid

Utställningen
”Lidingökvinnor som gjort
intryck och avtryck”
Förra året var det 100 år sedan
kvinnor fick rätt att delta i val
till riksdagen. Detta uppmärksammades på olika sätt runt om
i landet. På Museet bestämde vi
att berätta om några av alla de
Lidingökvinnor som genom åren
bott och verkat på ön och som
gjort betydelsefulla insatser inom
konst, design, litteratur, pedagogik, politik m.m. Resultatet blev
utställningen ”Lidingökvinnor
som gjort intryck och avtryck”
som presenterar ett 30-tal kvinnor som förtjänar att kommas
ihåg. Några av dem har påverkat utvecklingen lokalt på ön,
andra har gjort sig kända över
hela landet för sina insatser.
Utställningen som startade i
slutet av förra året (påpassligt i
samma vecka som Sverige fick
sin första kvinnliga statsminister)
kommer att öppna igen så fort
pandemin tillåter. Utställningstiden förlängs och tidigare angivet
slutdatum gäller inte. Se info om
öppet/stängt på LHF Hemsida
info@lidingohembygd.se
I samband med invigningen av
ovanstående utställning höll EvaKarin Gyllenberg – journalist och
författare – ett mycket uppskattat föredrag om Svenska kvinnliga pionjärer. Eva-Karins bok
med samma namn finns att köpa
i Museibutiken.
Som medlem betalar du xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

skriver texten som finns på
baksidan av boken

och Omikron
Förfäras ej, Du lilla hop
fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla
De fröjdas åt Din undergång
Men deras fröjd ej bliver lång
Ty låt ej modet falla
		

Robert Hallenborg

HembygdsNytt
Medlemskort
Med detta nummer av Hembygdsnytt bifogas medlemskort
för de som betalat årsavgiften
för 2022. Som medlem i Lidingö
Hembygdsföreningen får du rabatt i följande butiker:
10% rabatt på Elfviks Gårdsbistro Elfviks Gårdsbistro
serverar mat, vin och gofika, allt
så ekologiskt som det bara går.
Här kan du även köpa ost, ägg,
lammskinn och lammkorv.
15% rabatt vid köp hos
Geten Gerda & Ko.
Geten Gerda är ett litet gårdsmejeri beläget på Elfviks gård längst
ut på Lidingö. I sortimentet finns
bland annat ostkaka, färskost
och blåmögelost.
10% på Lidingö Järn & Färg
Lidingö Järn & Färg – Bolist,
Stockholmsvägen 72
10% på Beijer Byggmaterial
Beijer Byggmaterial – Stockbyvägen 5
10% på Ramverket
Ramverket & Co – Torsvikssvängen 4

Årsmöte LHF
Torsdag 31/3 18.00 kallas alla medlemmar i Lidingö Hembygdsförening till årsmöte i Ansgarskyrkan.
Årsredovisning och dagordning kommer att finnas tillgängliga
på Hemsidan i god tid före mötet och kommer även att finnas i
pappersform i samband med mötet.
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#

KALENDARIUM
Februari
			

Utställning Kvinnor som
gjort avtryck

April
21			
			

Kvinnor som gjort avtryck...
avslutas

29/4			

Utställning Povel Ramel

Utöver ovanstående finns mängder av
aktiviteter i pipeline. Så fort restriktionerna
släpps kommer vi att öppna kranen igen.
Exempel på planerade aktiveter är
Skulpturvandring
Musikafton
Studiebesök Arlandamuseet
Konstpromenader
Föredrag
Utflykt till
Storholmen/Möja/Bellmanhuset/
Stora Henriksvik
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LHF:s kansli och Museum:
Se hemsidan för aktuell info.
Tel: 08-765 75 67. Lejonvägen 26A,
181 32 Lidingö.

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

