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Aktuella utställningar
Boghammar Marin –
en varsepok över 100 år
Utställningen belyser varvets historia från 1900-talets början, då bröderna Gustafsson & Andersson
startade sin varvsrörelse. År 1916 köpte de en
strandtomt i Skärsätra dit varvet flyttades och fortfarande drivs av samma familj i fjärde generation.
Utställningen ger inblick i den omfattande båtproduktionen, från mahogny och aluminium till plast.
Här berättas också om de anställda, samt tomt,
byggnader och omgivning. Ett stort antal båtdetaljer visas också på utställningen som pågår t o m 27
oktober, med uppehåll för museets sommarstängning (6 juni-3 september).
I samband med utställningen lanseras boken
”Boghammar Marin”,
skriven av Ibb Jessen
som växte upp i Gula
villan på varvstomten.
Den vackert inbundna
boken är rikt illustrerad. Pris 290:-. Medlemmar i Hembygdsföreningen 250:-. Boken säljs via Lidingö
Hembygdsförening.

Den aviserade båtfärden till Möja 8 juni är inställd
p g a på grund av för få anmälningar. Vi beklagar
detta och hoppas kunna återkomma.

Storholmen

En resa till Storholmen med guidning och lunch
planeras men p g a att Waxholmsbolaget ännu inte
är klara med turlistan kan vi i nuläget inte säga
något. Men håll ett öga på hemsidan och inkorgen
så hör vi av oss.

Fest på Elfvik – i Bellmans anda

Lördag 6 juli kl 15. Då firar vi att det var här på
Elfvik som Carl Michael Bellman denna dag år
1788 skrev ”Glada byggd så täckt belägen”. Visan har samma melodi som ”Fjäril vingad …” och
beskriver vår vackra ö som Bellman gästade flera
gånger. Årets artister är ”Barokoko” bestående av
Hans och Birgitta
Löwgren. De underhåller med visor,
leder allsången och
berättar om skaldens liv och verk.
Medtag picknick.
Vid dåligt väder är
vi i ladan. Fri entré.

Elfviksgårdsdagen

Aktiviteter framöver
Boghammar Marin och Skärsätra

Onsdag 22 maj kl 19 blir det en innehållsrik kväll
på Museet om det anrika varvet. Carl-Henrik Ankarberg inleder med att ge oss en inblick i stadsdelen Skärsätras tillblivelse. Ibb Jesssen berättar och
visar bilder om varvet och dess omfattande tillverkning, om byggnaderna och de anställda samt den
familj som i fyra generationer drivit företaget. Entré 100:- medlem 80:-. Föranmälan.*

Nationaldagen

Torsdag 6 juni kl 8 hissas flaggan traditionsenligt
vid en ceremoni på Museet med hornfanfar och tal.
Därefter bjuder vi på kaffe med dopp.

Resan till Möja

Söndag 15 september, mellan kl
11-15 inträffar den
årliga familjedagen
på Elfvik. Många
föreningar ordnar
trevliga och roliga
aktiviteter för stora och små. Bl a ponnyridning,
agility, lotterier, försäljning av hantverk, hemlagade
godsaker, strömmingsmackor, kaffe, saft, m m. Den
populära Elfviksgårdsdagen arrangeras av Elfviks
gård i samarbete med Hembygdsföreningen.
Du tar dig enkelt till Elfvik med buss nr 204 från
Lidingö Centrum.
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Robert har ordet
Vår förening har haft celebra besök under årets första månader.
Från årsskiftet har nya förtroendevalda tagit plats i stadens
nämnder och styrelser, vilket föranlett oss att bjuda in till visning
och presentation av vår verksamhet. Först ut att svara på vår
inbjudan var kommunstyrelsens
ordförande Daniel Källenfors.
Några veckor senare hade kulturnämnden möte på museet. Vid

båda tillfällena presenterade vi
LHF och Museet – hur vi arbetar
och vad vi behöver. Vi framförde
önskemål om att staden ska visa
ett starkare intresse för Lidingö
Museum, bl a genom ökat ekonomiskt stöd, för att öka dess
möjligheter att verka i sin viktiga
roll i öns kulturliv. Vi fortsätter att hävda att stadens devis
”Hälsans ö” måste inbegripa inte
bara fysisk hälsa utan även den

Hänt sen sist

mentala hälsan, som till stor del
finner sin näring i kulturen.
Detta numer av Hembygdsnytt
är det sista före sommaruppehållet. Med dessa rader skickar jag
därför hälsningar från alla oss
som har förmånen att verka i
föreningen och önskar er en fin
sommar.

med Thérèse von Lampe. Flera
extraprogram fick lov att sättas
in. Den glittrande minnesutställningen över en av en av våra
stora artister, med en imponerande sång- och teaterkarriär, hade
iscensatts av Thérèse von Lampe,
Siv Bergius, Marianne Foghammar, Eva Häger, Carl Henrik
Ankarberg.

Årsmötet genomfördes 26 mars
med ca 40 medlemmar närvarande. Kören Lidingö Vox inledde
kvällen med vacker sång. Under
mötet fattades bl följande beslut:
Medlemskort inom LHF upphör
att användas fr o m år 2020.
Antalet styrelseledamöter minskas från 9 till 8 st.
Till ordförande för ett år valdes
Robert Hallenborg. Till styrelseledamöter för två år valdes Margareta Borg och Kerstin Larsen.
Följande styrelseledamöter har
ett år kvar på sina mandat CarlHenrik Ankarberg (vice ordförande), Margareta Borgelin, Barbro Liljequist, Marianne Råberg,
Teddy Widstrand.
Till valberedning valdes Ibb Jessen (sammankallande), Maud
Lilja, Marianne Lindqvist.

Foto Tomas Carlberg

Vuxenfrågan gällde ”Hur mång
hästar finns det på en av planscherna? Antalet var två och här
var Margaretha Spång den som
vann. Grattis till vinnarna och
tack alla som deltog.
Utställningen och programmen
kring Ulla Sallerts liv och verk
väckte stort intresse. Stundtals
var det kö inför de olika programinslagen – musikhyllningen
med Mattias Enn och föredraget

Publiken stotrivdes. Här Siv hdhdhdh tillsammans med två gentlemen bla bla

Foto Bo Vading.

Årsmötets protokoll är tillgängligt på kansliet och skickas på
begäran till de som så önskar.
”Det finns inga tigrar på
Lidingö”. I samband med Museets uppskattade utställning om
djuren på Lidingö med Tomas
Carlbergs vackra bilder genomfördes en tävling bland små
och stora besökare. Barnfrågan
gällde ”Till vilken fågelfamilj
hör Skatan? Många svarade rätt,
familjen Kråkfåglar och lycklig
vinnare blev Clifford Nertoft.

Estradören Mattias Enn och pianisten
Jan-Erik Sandvik vid ett av deras populära
föreställngar på Museet.

Foto Bo Vading

Till vänster Thérèse von Lampe, Ulla Sallers dotter och intativtagare till utställningen.
Här tillsammans med ”Eliza” ur My Fair
Lady.

Foto Bo Vading
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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.

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

