HembygdsNytt

Lidingö Hembygdsförenings medlemsblad. Nr 2. Mars 2019

Aktuella utställningar
En Fair Lady – Ulla Sallert

Utställningen invigdes med musikunderhållning
med Mattias Enn och Jan-Erik Sandvik. Huset var
fyllt av besökare. Utställningen pågår t o m 5 maj.
Missa inte denna fantastiska utställning. Ulla Sallerts dotter Thérèse von Lampe håller föredrag om
sin mors liv och verk söndag 7 april kl 13.

En varvsepok över 100 år –
Boghammar Marin

Museets sommarutställning erbjuder ett unikt tillfälle att få ta del av ett av de många varv som funnits på Lidingö. Det etablerades vid Kappsta 1916
och har drivits av samma familj i fyra generationer.
Under varvets långa produktion har 1200 båtar
byggts. Utställningen, som utgör en betydelsefull
dokumentation av Lidingös industrihistoria, invigs
11 maj och pågår t o m 27 oktober, med uppehåll
för Museets sommarstängning. I april lanseras boken ”Boghammar Marin” som säljs i museiboden.

Aktiviteter framöver
Lidingö Konstrunda

En vårlig tradition som går av stapeln 29, 30, 31
mars. Museet har utökat öppethållande och här
visas verk av fyra lidingökonstnärer. Se bifogat
program.

Nepal, ett land i förändring

Torsdag 4 april kl 19 berättar fil kand Emma Aler
på Museet om sin tid som biståndsarbetare i Dangdistriktet i Nepal hösten 2018. Hon skildrar sär-

skilt kvinnornas situation i landet och beskriver
det lokala biståndsarbetet och landets utveckling.
Entré 100:-, medlem 80:-. Föranmälan.

Antikforum

lördag 27 april kl 13
Hembygdsföreningen inbjuder alla lidingöbor till
en stor värderingsdag på Lidingö Museum lördag
27 april från kl 13. Värdering av konst, antikviteter och kulturföremål sker i samarbete med
välrenommerade Bukowskis. Även lidingöbon
Madeleine Tigerschiöld medverkar.
Välkommen att ta med föremål som värderas
av exporterna. Större föremål och möbler kan
bedömas endast med hjälp av fotografier. Kaffeservering.

Sångafton med Johan Taube

Onsdag 8 maj kl 19 kommer vissångaren Johan
Taube åter till Lidingö Museum. Johan bodde tidigare i Lidingö men sedan många år i Täby och
sjunger och spelar på många olika ställen runt om i
Sverige.
Denna gång blir det bland annat med visor som
kretsar kring Sveriges kuster och farvatten av Evert
Taube, Robert Broberg, Lasse Berghagen och kanske några visor av Olle Adolphson
Entré 100:- medlem 80:-. Föranmälan.

Kafferep i vårens tecken

Onsdag 15 maj kl 14-16 inbjuder vi till kafferep
på Museet. Det blir en stor variation av läckra
kakor och tårtor – har vi tur så står buketter med
vårblommor på borden. Mycket välkomna! Anmäl
deltagande senast 13 maj till kansliet. Kostnad 60:-
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Robert har ordet
Jag har varit verksam i Hembygdsföreningen i snart två år.
Det har varit en spännande tid.
Även om det handlar om frivilligt
arbete finns det en stark dimension, som inte går att kvantifiera och som man dagligen och
stundligen kanske inte ägnar så
mycket uppmärksamhet. Jag är
säker på att vi alla mår bra av att
ha en tydlig mening i livet, i vår
vardag, som gör att vi ser det lite
större omkring oss och som gör
att vi får en inre tillfredsställelse.
Det innebär att vi inte låter oss
beröras av detaljer och små irritationsmoment, utan ser tillvaron
i ett större sammanhang, där
livskvaliteten ökar och ger oss
förmågan att skilja de viktiga frågorna från sådant som egentligen
är oväsentligt. En av de verksamheterna som skänker mig denna
livskvalitet är just den, som jag

funnit i Hembygdsföreningen
i form av meningsfullt arbete,
socialt samspel, nya kontakter
och att få vara med där det händer. Jag ger men jag får också så
mycket tillbaka.
Varför ägnar jag mig åt detta
filosoferande? Jo, jag är övertygad om att det finns många
människor, som kanske inte tror
att livet kan bli så mycket bättre
och därför avstår att delta i vårt
arbete. Hembygdsföreningen
kommer säkerligen att överleva,
men jag vill dela med mig av det
jag får ut av det värdefulla, som
en insats kan ge på det personliga
planet även utan ekonomisk vinning. En sådan insats kan handla
om en dag i månaden, en vecka
om året eller vad Du som läsare
är intresserad av att lägga på vår
verksamhet. Hembygdsföreningen har många inspirerande med-

arbetare, men ju fler som deltar,
desto fler ideer och infallsvinklar
kan komma till uttryck och därigenom kan föreningen utvecklas
ytterligare. Och vi som deltar i
arbetet kan utvecklas trots att vi
nått mogen ålder och vi blir mer
harmoniska människor. I korthet
– verksamhet i Hembygdsföreningen skänker livsglädje och livsvilja till oss själva och tillfredsställelse till andra.
Detta blir en enkel men viktig
betraktelse med en förhoppning
att höra ifrån er och era bekanta
för en gemensam förbättring
av tillvaro och livsvillkor, ett
längre och kanske mer intressant
liv, samt framför allt starkare
livsglädje. Alla och envar är välkomna!

till Gåshaga ca kl. 17.00
För detta heldagsprogram får
du betala 1.200 kr per person.
Anmälan till info@lidingohembygd.se eller 08-765 75 67.
Max 50 personer. Sista anmälningsdag: 25 april, därefter gäller
det ”väntelista”. Efter 14 maj är
anmälan bindande.
Obs. Förskottsbetalning.

Förhoppningsvis bjuder vi och
vår skeppare på en vacker och
upplevelserik försommarskärgård!

Robert Hallenborg

Författarafton

Författaren Eric Erfors, med en
bakgrund på Expressen, kommer
till Lidingö Museum och berättar om Storholmen. Läs mer om
boken på nästa sida. Onsdag 17
april kl 19. Entré 100:-, medlem
80:-. Föranmälan.

Nationaldagen firas

Traditionsenligt hissas flaggan
vid en enkel ceremoni på museet.
Kaffeservering. 6 juni kl 8.00.

Roland Svensonmuseet

Lördag 8 juni – på pingstafton –
kl. 10.00 går vi ombord på m/s
Josephine i Gåshaga för färd till
Ramsmora brygga på Möja. På
Rolands Svenssonmuseet blir det
guidad visning av den berömde
skärgårdskonstnärens vackra
alster. Guide ombord blir som
vanligt vår vice ordförande CarlHenrik Ankarberg. Smörgås på
utresan, lunch ombord, liksom
eftermiddagskaffe med kaka ingår. Drycker köpas till måltiden.
Därefter går vi eventuellt till
Södermöja brygga och beser
Möja kyrka. Beräknad återkomst

HembygdsNytt

3

Nyheter i Museiboden

Du som söker trevliga presenter att ge bort t ex vid vårens skolavslutningar eller möten med vänner i sommar – bör titta in på Museet.
Här finns mycket att välja på. Utöver hantverksgruppens fina alster,
finns bl a några nya böcker.
I boken ”Storholmen” med Eric
Erfors som författare beskrivs
vår grannö – så nära men ändå
rätt okänd för oss lidingöbor.
Med sin bevarade skärgårdskaraktär är Storholmen Stockholms
närmaste skärgårdsö, fylld med
spännande historia. Boken är elegant formgiven och en utmärkt
present. Pris 400:- medlem 380:-.

Arbetsgrupperna

Här fortsätter beskrivningen av
museets arbetsgrupper som började i förra numret av H-Nytt.

I den underhållande boken ”På
väg med Inger Grimlund” får vi
följa med på färder runt Lidingö
och en del andra platser och vara
med om intressanta upplevelser.
Inger har under flera år medverkat med kåserier i webbtidningen
Lidingösidan, som nu fått en efterföljare i Lidingö Nyheter. Pris
250:-, medlem 200:-.
”Boghammar Marin” heter boken som handlar om ett av Lidingös anrika varv, som funnits
på ön sedan 1916. En intressant
och viktig dokumentation av
den varvsindustri som vid förra
sekelskiftet växte fram på ön.
Författaren är Ibb Jessen, som
också initierat utställningen med
samma tema som inom kort öppnar på Museet. Pris: 290:- medlem 250:-.

Fotogruppen ansvarar för Hembygdsföreningens omfattande
fotoarkiv med flera tusen foton
som visar Lidingös utveckling.
Gruppen arbetar med att identifiera, scanna och registrera
bilderna, som efterhand blir tillgängliga för allmänheten genom
museets bilddator. Fotogruppen
tar också fram bilder till Museets utställningar och utformar
”miniutställningar” som visas på
olika ställen på ön. Bl a Högsätra
sjukhus, Ansgarskyrkan, äldreboendena Tor och Björnbo, Pizzerian i Brevik.
Arbetet i fotogruppen leddes
under många år av Carl-Gustaf
Dahlerus som nyligen gick bort.
Carl-Gustaf hade ingående kunskap om Lidingös historia, som
till del också var hans familjs
historia. Med stor entusiasm
arbetade han med att utveckla
fotoarkivet och gav också ut flera
böcker. Carl-Gustaf var mycket
omtyckt och uppskattad av vännerna på Museet och hans insatser har haft stor betydelse för
Hembygdsföreningen.

Museivärdarna är en av museets största grupper med ca 25
deltagare. Värdarna tar emot
besökarna, visar runt, berättar
om aktuella utställningar m m.
De sköter också museiboden.
Medlemmar som vill engagera
sig aktivt i Hembygdsföreningen
brukar börja med att arbeta en
tid som museivärd. Gemensamt
för museivärdarna är intresset att
möta människor. Under hand lär
man sig hur Museet fungerar och
kan svara på frågor och diskutera med besökarna. Värdarna arbetar två och två och bestämmer
själva hur ofta man vill arbeta.

Hänt sen sist

Många kom till Museet för att
se den nyligen avslutade utställningen ”Det finns inga tigrar på
Lidingö”. Under Tomas Carlbergs föreläsningar om djurliv i
allmänhet och om våra djur här
på ön i synnerhet ställdes många
frågor och det blev livliga diskussioner. Det råder ingen tvekan
om att det finns ett stort intresse
för djur och natur bland våra
medlemmar!
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Radio Lidingö 97,8

#

KALENDARIUM
Mars
26 tis		Hembygdsföreningens årsmöte
		Föreningsgården Larsberg kl 19.
		Mingel kl 18.
29,30,31
		Lidingö Konstrunda – se bifogat
		program. Utökat öppethållande Museet.
April
4 tor		Biståndsarbete i Nepal, föredrag av
		Emma Aler kl 19 *.
		Entré 100:- medlem 80:-.
7 sön		Ulla Sallert, Thérèse von Lampe berättar
		kl 13 *. Entré 100:- medlem 80:-.
17 ons		Storholmen, Eric Erfors berättar kl 19 *.
		Entré 100:- medlem 80:27 lör		Antikforum på Museet kl 13.
Maj
5 sön		Sista dag för utställningen om Ulla Sallert
8 ons		Sångafton med Johan Taube kl 19 *.
		Entré 100:- medlem 80:-.
11 lör		Invigning utställning Boghammar Marin
		kl 13.
15 ons		Kafferep i vårens tecken kl 14-16 *.
		Kostnad 60:-.

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.
24/3
		

PO Ultvedt – professor och det offentliga
grälet. Producent: Jan Marcusson

31/3
		

PO Ultvedt – Anders Örnberg, två konstnärer. Producent Jan Marcusson

7/4
Brottsplats Lidingö 5
		
Producenter: Jan Malmstedt, Gert Palm		 krantz
21/4 Brottsplats Lidingö 6
		
Producenter: Jan Malmstedt, Gert Palm		 krantz.

Juni
4 tis		Sista öppetdag Museet –
		därefter sommarstängt.
6 tor		Nationaldag, flaggan hissas vid Museet
		kl 8.00. Vi bjuder på kaffe.
8 lör		Båtfärd till Möja och besök på Roland
		Svenssonmuseet. Detta heldagspro-		
		gram kostar 1.200 kr per person.
		Anmälan till info@lidingohembygd.se
		eller 08-765 75 67.
		
Max 50 personer. Sista anmälningsdag:
		25 april, därefter gäller det ”väntelista”.
		
Efter 14 maj är anmälan bindande.
		Obs. Förskottsbetalning.
*) Föranmälan info@lidingohembygd.se
eller 08-765 75 67.

VISIT LIDINGÖ
visitlidingo.se
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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

