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Bengt Jonshult framför Bellmansånger inne i magasinet på Elfviks gård. Regn och ruskväder hindrade picknick ute i det gröna. Fornboda. Här målas fasader och fönster.
Storholmen. Ett efterfrågat besöksmål upprepades med två turer till Storholmen.
Bildrebusjakten. Vem vinner? Final 1 oktober.

Aktuella program
Livet kring Stockholmsvägen förr

Stockholmsvägen efter Torsviksbackens krön på
1950-talet. I mitten Elmeborg, huset med de två
tornen med f.d. A.W. Erikssons matvaruaffär, till
höger Svensberg. Bakom Elmeborg skymtar ett
alltjämt bevarat flervåningshus med bostäder från
tidigt 1950-tal. Därefter ”Lindbergs fiskaffär”, nuvarande Björntvätten.

På utställningen som varar t.o.m. 17 oktober kan du
ta en visuell promenad längs Lidingös gamla pulsåder med de foton och kartor som presenterar dess
roll i Lidingöbornas liv- för tiden innan vägen med
omgivning förändrades till dagens miljö.
Vill du veta mer om vägen så arrangeras en kväll
på Museet med dialog om Stockholmsvägen torsdag
24 september kl.19. Entré 80 kr. för icke medlemmar 100 kr. Anmälan till kansliet senast 22 september.
Följ också med på en guidad vandring längs Stockholmsvägen mot Kyrkviken med start på Lidingö
Museum söndag 4 oktober kl.13.

Final Bildrebusjakten

Finalen i den årligen återkommande bildrebusjakten äger rum torsdag 1 oktober kl. 19 i Stadshusets
sessionssal. Då vet vi vem som hittat bäst på vår ö
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Ordföranden har ordet
Med höststarten började också
Hembygdsföreningens, med stöd
av Lidingö Tidning, stora och populära bildrebusjakt här på ön.
När detta medlemsblad kommer
ut återstår endast ett par dagar för
er att leta rätt på de 34 fotograferade platserna och skriva in ett
kodord i svarskortet. Tävlingsledningen väntar ivrigt på hur många
som prickat alla rätt och som går
vidare till den stora finalen 1 oktober i Lidingö stadshus.
Det är också särskilt glädjande
att nu till höstöppningen hälsa
medlemmar och besökare välkomna till Museet eftersom staden, som äger vår fastighet, under
sommaren låtit måla fasader och
utvändiga snickerier. Det blev väldigt fint tycker vi.
Invändigt har vi fräschat upp
med nya, stoppade stolar till

Magdasalen. Där har nu samtliga
av Magda Swanboms tavlor glasats in för att förhindra att hennes
textilkonst förstörs av damm och
ljus.
Vi arbetar vidare med den planerade nya ”basutställningen”
som i ett rum skall ge besökaren
en god bild av Lidingös historia,
från istid till nutid. Kommunen
har bidragit med 100 000 kr, vilket vi tackar så mycket för.
Jag hoppas att ni skall få mycket
nöje av den nya medlemsboken,
som i bilder visar Lidingös grönoch flerfamiljsområden.
Det är många som helt ideellt
arbetar i föreningens olika arbetsgrupper. Betalningen är att man
själv utvecklas och lär sig något
nytt samt får andras uppskattning för det man hjälper till med.
Som alla förstår så behövs ju ett

och fått en inteckning i vandringspriset ”Flöjtspelande ängel”, som
skänkts av Millesgården.
Fredag 25 september presenteras finalisterna i Lidingö Tidning,
på Hembygdsföreningens hemsida och på Museets anslagstavla.
Detta utgör också kallelse till finalen.

matkonstnärer och matskribenter
Har du lust att baka?
Kaffeserveringen tar gärna emot av betydelse, t.ex. Hiram. Nya
hembakta kakor och bröd. Kakor krogar och verksamheter har sett
och bröd kan du lämna på S:ta dagens ljus.
Till utställningen presenteras
Annagården lördag 17 oktober
mellan kl. 9 – 13 och söndag 18 dukade bord, diverse föremål,
kokböcker och recept. Aktiviteoktober mellan kl. 9 – 12.
Vi tar också gärna emot mar- ter och utflykter/studiebesök med
melad, sylt och saft. Det kan du gemensamma måltider planeras.
Mer om allt detta i nästa numockså lämna på S:ta Annagården
mer av Hembygdsnytt.
lördag mellan kl. 9 – 13.
Efterlysning
Vi behöver böcker till bokbordet. Inventera era bokhyllor och NOTISER
vindsförråd. Böcker, oberoende
av typ, lämnas in på Museet se- 2015 års medlemsbok på
väg till dig!
nast 13 oktober.
Hembygdsföreningen ger vartanÄt, drick och var glad – en ut- nat år ut en medlemsbok. Årets
ställning om mat och dryck bok heter: Höghus och landskap
”Mat och dryck på Lidingö förr på Lidingö, med Carl Gustaf
och nu” är höstens stora utställ- Dahlerus som författare.
ning, som invigs söndag 1 noMed en unik känsla för Lidingös
vember kl. 13. Den pågår till 28 särart har Carl Gustaf med sin kajanuari.
mera dokumenterat olika miljöer
Utställningen skildrar i ord i vår hembygd. Hans arbete har
och bild jakt och fiske, gårdar- resulterat i flera böcker. I denna
nas mat- och dryckesproduktion, bok har han valt att beskriva de
krogar, festligheter, traditioner höga husen på vår ö tillsammans
mm. Lidingö var ju som bekant med utvalda landskapsvyer.
en betydande leverantör av jordMedlemsboken, som också brubruksprodukter och framför allt kar kallas Lidingöboken, har med
mjölk till Stockholm. Lidingö har olika intervall utgivits av Hemdessutom i senare tid haft många bygdsföreningen sedan 1932.

Kulturnatt

Lidingö stad arrangerar 13 – 17
oktober tillsammans med flera
aktörer kulturveckan. Syftet är
att synliggöra Lidingös samlade
kulturliv. Veckan avslutas med
kulturnatten lördag 17 oktober.
Lidingö Museum kommer att ha
extra öppet fram till kl. 18 denna
dag. En guidad visning av utställningen om Stockholmsvägen sker
kl. 14.

Höstmarknad

Höstmarknad i S:ta Annagården
anordnas traditionsenligt söndag
18 oktober kl. 12.15 – 15.00.
Hantverksgruppens vackra handarbeten finns till försäljning. Lotterier, loppis, tombola och bokbord är också populära inslag.
Kaffeservering där allt hembakat
brukar gå åt som smör.

kontinuerligt tillskott till föreningen både med idéer och med
handlingskraft. Skicka mig ett
mail, jan.bitte.agren@telia.com
om du har frågor eller vill anmäla
dig. Du kan också kontakta vårt
kansli.
Vi har under sommaren nåtts av
sorgebud. Några, under många
år, mycket aktiva medlemmar
har gått ur tiden. Det är Gunila
Klosterborg, Rune Andersson,
Lars Nilsson och Hans Karlberg.
Vi skänker dem en tacksamhetens
tanke.
Avslutningsvis, du lyssnar väl
på ”hembygden i etern” på Radio
Lidingö 97,8 MHz? Kommande
program hittar du här i bladet eller på vår hemsida www.lidingohembygd.se
Jan Ågren
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Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz
söndagar kl.11. Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.
Datum
Innehåll
4/10
Konsten i Lidingö 1.
			
11/10
Konsten i Lidingö 2.
			
18/10 + 25/10
En berättelse om
		
Mauritz Stiller
1/11 + 8/11
Rundvandring bland
		
Lidingös statyer
15/11 + 22/11
Brott på Lidingö
			

Det är med stor glädje som vi nu
presenterar den 19:e upplagan av
medlemsboken, som delas ut tillsammans med detta nummer av
Hembygdsnytt.

Yttranden

Lidingö
Hembygdsförening
(LHF) har lämnat ett yttrande
till Lidingö stad betr. pågående
planarbete för Björnbo. Föreningen har bl.a. framhållit att
Björnboanläggningen äger utomordentligt stora kulturhistoriska
värden. Björnbo är en av de absolut främsta anläggningarna från
denna tid i Sverige, har mycket
välbevarade byggnader med synnerligen stort arkitekturhistoriskt
värde, och har därtill en märklig
trädgård och park. Det är därför
av yttersta vikt att hänsyn tas till
dessa värden och att en eventuell
utbyggnad inte kommer att påverka dessa negativt. Enligt föreningen borde anläggningen kunna
ifrågakomma för byggnadsminnesförklaring. Föreningen har
vidare ansett att den mycket omfattande utbyggnad som planeras,
de fyra husen i ekbacken norr om
de befintliga personalbostäderna
samt de tre husen vid Elfviksvägen, är helt oförenliga med hänsynstagandet till Björnbos värden
och därför helt bör utgå inför det
fortsatta planarbetet.
Föreningen har också yttrat sig
över förslag till Lidingös miljöprogram 2016-2020. Våra synpunkter på förslaget kan sammanfattas i följande:
– avgörande för hur Lidingös

Berättare/Producent
Carl-Henrik Ankarberg/		
Jan Marcusson
Carl-Henrik Ankarberg/		
Jan Marcusson
Sten Hedman
Sten Hedman
Jan Malmstedt/
Carl-Henrik Ankarberg

Du kan lyssna på programmen på www.lidingohembygd.se i en månad
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 kontaktar du Hembygdsföreningens
kansli. Det finns ca 150 program arkiverade på CD eller USB-minne.
miljötillstånd utvecklas är hur åtgärdsförslagen följs upp av konkreta beslut,
– erfarenheterna från det förra
miljöprogrammet bör redovisas,
– en målsättning för hur man
avser arbeta för hur Lidingös kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse skall skyddas måste ingå i målen 2020 rörande den bebyggda
miljön,
– miljömål och föreslagna åtgärder i övrigt är bra, men att det
saknas en analys av i vad mån föreslagna åtgärder är tillräckliga
för att målen skall kunna uppfyllas,
– målen har ibland preciserats i
procenttal som verkar något godtyckliga och att målen i några fall
är otillräckliga, medan andra förefaller något orealistiska satta i
relation till åtgärdsförslagen.
Önskar du ta del av yttrandena
är du välkommen att kontakta
kansliet.

Kunskapstävling
”Lidingö förr och nu”

Albatross tog hem segern i finalen
i kunskapstävlingen om Lidingös
historia för elever i årskurs tre och
därmed det fina vandringspriset –
Carl Milles ”Skridskoprinsessan”
som skänkts av Sanktae Annae
Orden.

Hembygdsnytt nr 5 2015

Nästa nummer av medlemsbladet

kommer ut omkring 5 november.
För att hålla dig uppdaterad om
vad som händer på Museet och
vilka aktiviteter som pågår besök
vår hemsida www.lidingohembygd.se Du kan också följa oss
på Facebook.

Presenter

Titta in i museiboden. Där hittar du böcker om Lidingö, den
vackra lidingövasen, vinglas med
lidingöskeppet m.m. Medlemmar har alltid rabatt på inköp i
museiboden.
Vill du se delar av vårt sortiment?
Gå in på hemsidan: välj Arbetsgrupper/Hantverksgrupper och
klicka på länken längst ned.

Vi behöver Dig

Sprida och samla kunskap om
Lidingös historia och vår samtid
är Hembygdsföreningens främsta
uppgift. Det är roligt, lärorikt och
spännande. Vi samlar skrifter,
foton, ljudupptagningar och dokumenterar utvecklingen. Vi ger
ut publikationer, ordnar utställningar, genomför kulturaktiviteter m.m. Här behöver vi din hjälp
antingen genom att du medverkar
i en av våra arbetsgrupper eller
hjälper till vid enstaka tillfällen
vid våra aktiviteter. Varmt välkommen att höra av dig tel. 08765 75 67 tisdagar och torsdagar
eller e-post: info@lidingohembygd.se
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KALENDARIUM

Vegetariskt

För öppettider se nedan.

#

								
SEPTEMBER
					
21 mån. Sista tävlingsdag bildrebusjakten.
24 tors. Föredrag om Stockholmsvägen kl. 19.*

OKTOBER
1 tors. Final bildrebusjakten Lidingö stadshus kl. 19.
4. sön. Vandring längs Stockholmsvägen kl. 13. Start Lidingö
Museum.
17 lör. Kulturnatten med guidad visning av utställningen om
Stockholmsvägen kl 14.
18 sön. Höstmarknad i S:ta Annagården kl.12.15. – 15.
31 lör. Museet stängt.
NOVEMBER
1 sön. Invigning av utställningen Ät drick och var glad kl.13.
7 lör.
Vinprovning på Högberga. Läs mer på vår hemsida.S
*Föranmälan till kansliet (om inte annat anges) tel. 765 75 67
(telefonsvarare) eller e-post: info@lidingohembygd.se

med Variation

Inspirerande matlagningskurs med kostprofessorn och matgurun Stephan Rössner

eller...

“Driv restaurang för en kväll”
i samarbete med Firren. 8 oktober.
Katarina Palmstierna, 070-577 65 12
www.roligarevardag.se
info@roligarevardag.se

Kanske	
  den	
  godaste	
  delen	
  
av	
  Lidingös	
  historia!
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-15
Odenvägen 5
Lidingö Centrum
Tel: 08-765 22 29

OKT
TIS 134 OKT
1
ONS 5 OKT
TOR 1 6 OKT
FRE 1

NATT

KULTUR
17 OKT

Lidingöspecialisten
Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

Ur programmet:
Operaglitter • Sagateatern • Midnattsdans • Divine
• Barnteater • Författarträffar • Stadsbiblioteket
• Utställningar • Yvonne Hirdman • Lidingösymfonin
• Ansgarskyrkan • Scenen är din • Johan Stengård
• Karlfeldt • Gullvillan • Musik • Mångfald • Jan Allan
• Erik Modig • Musikskolan • Sara Lövestam • Poesi
• Föredrag • Medborgarskolan • Sagateatern
• Anja Bigrell • Konserter • Gospel • Gunnar Bjursell
• Millesgården • Lawen Mohtadi • Lidingö museum

08-765 26 20

Hela programmet kommer i oktober
www.lidingo.se/kultur

LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA
08-731 50 50

mat&dryck

www.lidingosidan.se
Ansvarig utgivare: Jan Ågren
Redaktör: Ulla Larsson
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer i november.

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 PG: 7 45 75-2
Övriga inbet. BG 5802-2187
www.lidingohembygd.se
info@lidingohembygd.se

