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Söndag 19 februari höll vi Öppet Hus för allmän-
heten och visade hur det går till bakom kulisserna 
i vår vackra byggnad från 1907. Ett 60-tal nyfikna 
personer infann sig och lyssnade till en, som vanligt 
fängslande, introduktion av Carl-Henrik Ankar-
berg. Besökarna informerades om det fina arbete 
många ideellt arbetande medlemmar uträttar i de 
olika arbetsgrupperna. Flera grupper representera-

Årsmötet
Närmare 70 medlemmar hade slutit upp på Lidingö 
Hembygdsförenings årsmöte 22 mars i Förenings-
gårdens lokaler i Larsberg.

Jan Ågren hälsade alla välkomna. Därefter presen-
terade han Torun Zachrisson, som är docent i ar-
keologi och antikens kultur vid Stockholms univer-
sitet. Hon var inbjuden för att berätta om Lidingös 
förhistoria allt ifrån att de första människorna för 
ca 6000 år sedan började befolka de öar och kobbar 
som Lidingö då utgjorde. Torun berättade om spår 
efter bebyggelse i gravfält vid Tyktorpsvägen och 
Hersby vikar från ca 500 år f.Kr. Vi fick följa med 
genom fynd från vikingatid fram till äldre medeltid 
då ön dominerades av två storgodsmiljöer; Vikby/
Bo i norr och Hersby i söder. Båda belägna på varsin 
sida om en hästskoformad ö, norra och södra - en 
mental tankemodell som präglar oss än idag-

Därefter inleddes årsmötesförhandlingarna under 
Göran Sjöbergs ordförandeskap. Ordförande Jan 

Samtliga foton på  
sidan: Bengt Larsson.

des också av sina ledare som ställde upp för att be-
svara frågor. Tanken bakom det Öppna Huset var 
dels att generellt öka öppenheten mot en bredare 
grupp lidingöbor, dels att också attrahera nya med-
arbetare till våra arbetsgrupper. Några nya ansikten 
lärde vi känna och frågan är om vi inte t.o.m. fick en 
ny ordförande på köpet. 

Ågren informerade kort om det gångna 
årets verksamhet och vår kassör om det 
ekonomiska resultatet. Val av ny styrelse 
förrättades. Till ny ordförande valdes Ro-
bert Hallenborg, som gjorde en kort pre-
sentation av sig. Peter Lindkvist, Marianne 
Råberg och Britt-Marie Sjölund omvaldes 
och som ny ledamot invaldes Ibb Jessen, 
som också presenterade sig, för en tid av 
två år. I styrelsen kvarstår Carl-Henrik An-
karberg, Margareta Borgelin, Ulla Larsson 
och Teddy Widstrand ytterligare ett år.

Föreningens hedersutmärkelse ”guldnålen” förä-
rades Jan Ågren, Inga Helander, Bo Magnusson och 
Gunnar Stenström.

Torun Zachrisson.Robert Hallenborg och Ibb Jessen.

Fem tidigare orförande och en ny. Från vänster 
Magnus Anderberg, Jon Sahlin, Jan Ågren, Robert 
Hallonborg, Torbjörn Wancke och Jan-Eric Öster-
ström. 
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Ordföranden har ordet
Hej alla,
Vi har nyligen haft vårt 86:e års-
möte på Föreningsgården i Lars-
berg. På annan plats i medlems-
bladet kan du läsa mer om vilka 
val som förrättades och vad vår 
gästtalare Torun Zachrisson be-
rättade om.

När jag ser tillbaka på det gång-
na året kan jag konstatera att vi 
hållit budget med ett litet posi-
tivt resultat, antalet besökare på 
Museet har ökat kraftigt, särskilt 
sedan invigningen av den fasta 
utställningen ”Historien om Li-
dingö”, där du kan följa vad som 

hänt på ön från tiden då den steg 
upp ur havet fram till i dag. An-
dra aktiviteter, som lockat många 
besökare var konserten med Li-
dingömusik i Breviks kyrka och 
givetvis Bellmandagen, Elfviks-
gårdsdagen samt Höstmarknaden 
på S:ta Annagården. Tack till er 
alla som uppskattar och deltar i 
våra arrangemang. 

Vi har, enligt muntliga uppgifter 
från Lidingö stad, hört att planer-
na för utbyggnaden av centrum 
kommer att presenteras före som-
maren. Ett annat projekt är om-
vandlingen av Högsätra. Vi kom-

mer att ta del av planförslagen 
och hålla er informerade.

Vi tackar ICA Rudboda, som 
även i år låtit oss medverka med 
texter till deras almanacka, som 
vi även fått sälja i vår museibod. 
Det blev en stor succé, särskilt 
som kommunen i år inte gav ut 
någon egen.

Jag vill avslutningsvis tacka för 
tre mycket givande år jag haft 
som ordförande och önskar för-
eningen all lycka i fortsättningen.

Jan Ågren
Ordförande.

Aktuella program

Påskkafferep
Onsdag 5 april kl. 14-16 är det 
dags för ett kafferep med påsk-
tema. Kaffebordet är dukat med 
kakor av olika slag. Där kommer 
naturligtvis även serveras påsk-
tårta och smarrigt påskgodis. För-
anmälan till kansliet. Entré 50 kr.

”Nå´n har gjort en tavla”
Från våra samlingar visar vi från 
9 april ett 30-tal tavlor med mo-
tiv från hela Lidingö och ofta 
från mitten av 1900-talet. Flera 
av konstnärerna var Lidingöbor. 
Välkomna att återuppliva gamla 
Lidingöminnen och -miljöer – 
många av dem ser helt annorlun-
da ut idag. Tavlorna hänger uppe 
t.o.m. september. Museet har 
dock som vanligt sommarstängt.

Boksläpp 
Hjalmar Arwin,  
Lidingö Villastads grundare  
Gunilla Dessen har skrivit en bio-
grafi över sin morfar Hjalmar Ar-
win, som dominerade Lidingös 
förvandling från jordbruksbygd 

till en modern villastad under 
1900-talets första hälft norr och 
söder om inre Kyrkviken. Boken 
är ett historiskt dokument över en 
viktig tidsperiod i Lidingös histo-
ria och ger en helhetsbild över de 
första viktiga åren i de olika vil-
lastädernas framväxt.

Gunilla Dessen presenterar bo-
ken söndag 23 april kl. 16-18 på 
Museet.

Hjalmar Arwins vision om en bro 
till Lidingö för hundra år sedan.  

Absolut Swing
Onsdag 3 maj kl. 19 kommer 
det att ”swinga” på Museet. Ab-
solut Swing underhåller oss. Det 
var längesedan. Föranmälan till 
kansliet. Entré: 80 kr. för medlem 
100 kr. för övriga. Utlottning av 
böcker på entrébiljetten kommer 
att ske.

Champagne nästa
Ännu finns det några platser kvar 
till Frankrikeresan 7 – 12 septem-
ber. Har du glömt anmäla dig så 
gör det nu! Detaljerat program 
fanns med i Hembygdsnytt nr 1 
jan 2017 eller kontakta Favori-
tresor: 08-660 18 00 alternativt 

besök deras hemsida www.favo-
ritresor.se

I Roslagens famn
Vårens dagsresa för oss upp i 
Roslagen. Med buss från Lidingö 
stadshus åker vi den gamla vä-
gen till Norrtälje ”kustvägen” 
mot Wira Bruk. Väl framme där 
dricker vi förmiddagskaffe i det 
gamla anrika Tingshuset i bruket. 
Styrkta får vi sedan en guidning 
av vad bruket har att erbjuda och 
uppleva Wira bruks mäktiga his-
toria. Under Sveriges stormakts-
tid har den uppländska idyllen 
varit platsen för en av landets vik-
tigaste vapensmedjor. 

På bruket verkar idag tre sme-
der som tillverkar konstsmide, 
som säljs i butiken. 

Fyllda med kunskaper om den 
gamla bruksmiljön är det dags 
att stiga på bussen för att åka till 
Furusund, av Taube besjungen. 
På Furusunds Värdshus äter vi 
lunch. Vi är nog många som bara 
sett Furusund från en finlandsbåt 
och därför kommer det att finnas 
tillfälle för en vandring på egen 
hand innan vi beger oss till Pen-
ningby slott för att lära känna 
ännu en av alla våra kulturskatter.    

Vi besöker också ”Linneladan” 
där det ges tillfälle att shoppa och 
dricka eftermiddagskaffe.
Efter en händelserik dag är det 
dags att vända hemåt till Lidingö. 
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Radio Lidingö 97,8Resan äger rum 1 juni. Buss av-
går från Lidingö stadshus kl. 09 
och vi beräknar vara hemma vid 
18-tiden.

Allt detta får du för 690 kr. I re-
sans pris ingår bussresa, förmid-
dagskaffe, lunch och entréavgift. 

Anmäl ditt deltagande senast 
8 maj till kansliet 08-765 75 67 
eller via e-post: info@lidingohem-
bygd.se. I samband med anmälan 
betalas deltagaravgiften in på bg 
5802–2187. Anmälan är bindan-
de.

Resan genomförs inte om an-
talet deltagare understiger tjugo-
fem.

Björkskär nästa
För fyra år sedan arrangerade för-
eningen en mycket lyckad utflykt 
till Björkskär med ett 50-tal delta-
gare. Björkskär en spännande ö, 
som Lidingö stad äger, i den yttre 
skärgården. Nu har frågan väckts 
om det inte är dags igen. M/S Jo-
sephines skeppare är preliminärt 
bokad den 15 september. I resan 
ingår kaffe och smörgås på utre-
san och lunch ombord när vi lagt 
till och kaffe på hemfärden. 

I nästa utgåva av Hembygds-
nytt, som utkommer omkring 18 
maj presenterar vi närmare detal-
jer kring resan såsom kostnader 
och tider. Gör gärna en prelimi-
när anmälan till kansliet eller per 
e-post, så att vi får veta hur stort 
intresset är. 

Historia
Lidingö kommun har nyligen fått 
besked av Migrationsverket om 
det antal flyktingar som ska tas 
emot under 2017 (183 pers.)

 Men det är inte första gången 
som Lidingö tagit emot männis-
kor på flykt undan krig och elän-
de.

1993 blev gamla lärarinnehem-
met Ro på Astreavägen snabbupp-
rustat för att ta emot människor 
från Centraleuropa. Under några 
månader fick familjer en fristad 
på Lidingö. Flera frivilligorga-
nisationer tillsammans med öns 
olika församlingar åtog sig att 
skapa en välkomnande atmosfär 
för flyktingarna.

Oro och ovisshet präglade fa-
miljerna vid ankomsten. Men 

Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 MHz söndagar kl.11.
Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.

2/4  Litterära och konstnärliga utblickar kring Hustegaholm.
9/4+16/4  Bröderna Nerman del 2. 
23/4+30/4  Duvholmen och Stora Höggarn
7/5+14/5  Bröderna Nerman del 3

På Lidingö Hembygdsförenings hemsida kommer sommarprogram-
men 2017 att presenteras.

Du kan lyssna på programmen på www.lidingohembygd.se i en må-
nad efter premiären. Programmen finns också på Radio Lidingös Web 
som kan höras när det sänds var som helst i hela världen. Vill du lyssna 
på äldre program, som finns arkiverade på CD eller USB-minne, kon-
taktar du Hembygdsföreningens kansli. 

när man fått sitt eget familjerum 
uppstod ganska snart en god 
stämning mellan de boende och 
lidingöborna. Maten serverades 
i en gemensam matsal men ville 
man äta på sitt rum var det bara 
att ta sin bricka och gå dit. Och 
naturligtvis fick alla hjälpa till 
med att håla ordning i de gemen-
samma utrymmena!

Bilderna kommer från Lidingö 
Tidning som tidigare har done-
rat sitt bildarkiv till Lidingö Mu-
seum. Vår fotogrupp har nyligen 
påbörjat arbetet med att doku-
mentera och katalogisera dessa.

Det var under detta arbete tidi-

gare redaktionschefen på Lidingö 
Tidning, Susann Thorngren, hit-
tade bilderna.

Foto: Pekka Närvä.

Foto: Okänd.
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LHF:s 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 
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Nu	  $irar	  vi	  90	  år	  i	  den	  
goda	  smakens	  tjänst!

Månd-Tors 10-18 
Fredag 10-19 
Lördag 10-15
Odenvägen 5, L-ö Centr
Se oss på Facebook

#
KALENDARIUM

LIDINGÖ MUSEUM
Öppettider Lidingö Museum se nedan.

www.lidingosidan.se

NYHETER 
LOKAL DEBATT 

EVENEMANG

– ett engagerande tema

GALLERI

FALLERA!

GALLERI

FALLERA!
Sticklingevägen 11 • www.gallerifallera.se

Ett 10-tal konstnärer visar sina kreativa
konsttolkningar i form av skalmodeller,
foto, olja, akvarell, textil, skulptur mm...

8-28 April
tisd - torsd 16.oo -18.oo
lörd - sönd 12.oo - 16.oo

”BILEN””BILEN”

APRIL
 5 ons.  Påskkafferep kl. 14-16.*
 9 sön.  Utställningen ”Nå´n har gjort en tavla”  
  öppnar.
23 sön. Boksläpp boken Hjalmar Arwin,  
  Lidingö Villastads grundare  av Gunilla  
  Dessen kl. 16-18.

MAJ
 3 ons.  Absolut Swing kl. 19.*

JUNI
 1 tors.  Resa till Wira bruk och Furusund kl. 9.*

*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67 eller 
e-post: info@lidingohembygd.se

Hembygdsnytt nr 3 2017.
Nästa nummer av medlemsbladet kommer ut 
omkring 18 maj 2017. För att hålla dig uppda-
terad om vad som händer på Museet och vilka 
aktiviteter som pågår besök vår hemsida www.
lidingohembygd.se Du kan också följa oss på 
Facebook.


