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Hänt i sommar

Foto: Bo Vading

Trädgårdsfest på Elfvik

avnjöts en solig torsdagseftermiddag i Carl Michael
Bellmans anda med medhavd picknic, och kanske
pimpinella.
Årets Bellman var trubadur Håkan Essmar, som är
medlem i Par Bricol, ett ordenssällskap med hund-

Foto: Siv Bergius
raåriga anor. Både kända och mindre kända sånger
lyssnade vi till. Håkan Essmar spelade på en cister,
som är ett ”riktigt” instrument från Bellmans tid.
Instrumentet är en exakt kopia av Bellmans eget.
Det är tillverkat 1781 och finns i Par Bricoles ägo.

Aktuella program
”Nå’n har gjort
en tavla”

Utställningen med ett
30-tal tavlor med motiv
från hela Lidingö, som
invigdes i våras pågår
fram till mitten av oktober.
Tisdag 10 oktober kl.
19 kommer Patrik Edgren med inlevelse och
stora kunskaper att berätta om hembygdsföreningens konstsamling och visa det spännande urval
av lidingökonst som presenteras. Då har du också
möjlighet att fråga om lidingökonstnärer, eller kanske själv berätta om sådana. Efter rundvandringen i
utställningen finns möjlighet till lite mingel.
Anmäl deltagande senast 5 oktober till kansliet.
Den som inte är medlem betalar entré 40 kr.

Elfviksgårdsdagen

Söndag 17 september mellan kl. 11 och 15 är det
åter dags för den populära familjedagen på Elfvik.
Som vanligt finns många av Lidingös föreningar på

Elfviksgårdsdagen
2016.
Foto: Siv Bergius.

plats med aktiviteter för stora och små. Ponnyridning, försäljning av vackra hantverk, hemlagade
godsaker, strömmingsmackor, korv, kaffe, saft och
bullar. Gissa fårets vikt och vinna på lotterier kan
man också göra. Välkomna till Elfviksgårdsdagen
som är ett samarrangemang mellan Elfviks gård och
Lidingö Hembygdsförening.
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Ordföranden har ordet
Många av er,
som läser dessa
rader, har en
skön sommar
bakom er och
är nu tillbaka i
det mer normala livet. Minnen från en avkopplande och annorlunda period bär
vi med oss under kommande månader och gör att vi lättare klarar av vardagens ibland lite svåra
uppgifter.
En av Hembygdsföreningens
viktiga uppgifter framöver blir,
som jag ser det, den att organisera kommunikationen med er
medlemmar på ett snabbare och
bättre sätt. Vårt medlemsblad
Hembygdsnytt delas idag ut manuellt av frivilliga medlemmar
till fots i regn och rusk, men det
är givetvis inte ett hållbart alternativ. Vi lever i en tid, då digital

kommunikation är det normala
och jag ser framför mig en möjlighet att intensifiera flödet av information till medlemmarna via
e-post. Vi har idag e-post-adresser till kanske en tredjedel av er
alla och jag uppmanar resterande
två tredjedelar att skicka in sina
uppgifter till kansliet. Jag kan
försäkra er att ni inte kommer att
hitta reklam eller erbjudanden i
postlådan. Ännu viktigare blir då
möjligheten för medlemmar att
uttrycka sig direkt till föreningen
med både ris och ros. Vi behöver
era synpunkter!
En annan stor uppgift framför
oss kan komma att bli arbetet
med att finna ett nytt och mer
ändamålsenligt hem både för
föreningen och för Museet. Våra
nuvarande lokaler begränsar vår
verksamhet och, tror jag, gör det
mindre attraktivt för både med-

lemmar och intresserade att besöka Museet. Lidingö är en stad
med en befolkning som närmar
sig 50 000 personer. Det är synd
att våra innevånare skall behöva
ge sig av till Stockholm för att
uppleva kultur i form av t.ex.
musik, konst och dans. Vårt synsätt delas av Lidingö stad och det
är min förhoppning att vi skall
kunna ta några viktiga steg mot
ett förverkligande under det kommande året.
Hembygdsföreningen kommer i
år att delta i Lidingö kyrka under
Höstmarknaden med vår fana i
enlighet med årsmötets uppmaning.
Jag önskar er alla en härlig höst
med fina stunder i svampskog eller annan natur!
Robert Hallenborg
Ordförande

Det hände i Skärsätra…

heter årets stadsdelsutställning på
Lidingö Museum. Den handlar
om allt från AGA:s utveckling till
tidig flygindustri och vintillverkning, om dricksvatten från Kottlasjön, om Frälsningsarméns fältläger för tusentals besökare och
om några berömda Skärsätrabor.
Pyrolaområdets bostadshus får
också sin givna plats här.
Utställningen invigs lördag 21
oktober kl. 13. Den pågår fram
till årsskiftet.
Välkommen till en guidad visning av utställningen onsdag 15
november kl. 18.30. Vår guide är
Carl-Henrik Ankarberg.

Från Bellman till
Povel Ramel

Vi s s å n g a r e n
Johan
Taube
kommer tillbaka till Lidingö
Museum och
Lidingö Hembygdsförening.
Tisdag 17 oktober kl. 19.
Johan har en
repertoar som inkluderar många

Utsikt över Skärsätra gård sedd från norr. Framför det främre staketet hade
landsvägen mot Mölna och Brevik, Södra Kungsvägens föregångare, sin sträckning.Teckning av skådespelaren och konstnären Axel Fredrik Cederholm 1816.

av våra folkkära visdiktare som
Evert Taube, Olle Adolphson,
Ruben Nilson, Povel Ramel, Gustaf Fröding, m fl.

Höstmarknad

Traditionsenligt blir det höstmarknad i S:ta Annagården söndag 15 oktober kl.12.15-15. På
marknaden finner du hantverksgruppens fina alster, som finns till
försäljning. Lotterier, loppis, tom-

bola och bokbord är andra populära inslag. Kaffeservering där allt
hembakat brukar gå åt som smör
kommer förstås också att finnas.
Efterlysning
Har ni något hemma, som skulle
kunna passa att säljas på ett loppisbord? Vi tar gärna emot gamla
spetsar, dukar och handdukar. Vi
behöver också böcker till bokbordet. Inventera era förråd och bokhyllor. Loppisprylar och böcker
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lämnas in på Museet senast torsdag 5 oktober.
Har du lust att baka? Kaffeserveringen tar gärna emot hembakta kakor och bröd, som du
kan lämna på S:ta Annagården
lördag 14 oktober mellan kl. 9-13
och söndag 15 oktober mellan kl.
9-12.
Marmelad, saft och
sylt tar vi också gärna
emot. Det lämnar du
på S:ta Annagården på
lördag 14 oktober mellan kl. 9-13.

Musikaliska illustrationer
med Holiday Singers

Boka in kvällen 29 november. Vi
har då glädjen att åter välkomna
Holiday Singers och denna gång
i sällskap med Evert Taubes bok
”Det är din själ jag kysser” – berättelsen om hans älskade Siv.
Mer om detta på hemsidan och i
nästa nummer av HembygdsNytt.

Invandrare sökes!

Inför en kommande utställning
2018 om ”Invandring till Lidingö”, söker Hembygdsföreningen personer som har egen erfarenhet av invandring. Tanken är
att belysa invandring från tidigt
1700-tal fram till idag där vi vill
ha personliga intervjuer/bilder
från invandrare.
Är du intresserad att delta med
en intervju så kontakta Ibb Jessen
på mobil: 0705-92 44 24 eller via
e-mail: jessen@bahnhof.se
Passa på, detta blir roligt!

Yttranden till Lidingö stad

Lidingö Hembygdsförening genom arbetsgruppen för Natur och
Kultur (NoK), har lämnat yttranden till Lidingö stad över detalj-
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Radio Lidingö 97,8
Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 MHz söndagar kl.11.
Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl.17.
17/9
24/9 + 1/10
8/10 + 15/10
22/10 + 29/10
5/11+ 12/11
19/11 + 26/11

Min morfar Einar Nerman.
Einar Nerman. Repris från 2008.
Röster om Hertha Olivet 1.
En vandring på kyrkogården. Repris från 2008.
Vårt år på Nyckelviksskolan.
Röster om Hertha Olivet 2.

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, som finns arkiverade på CD eller USB-minne, kontaktar du Hembygdsföreningens kansli.
planer för kvarteret Isstacken,
Breviks förskola, Söderås 4 och
inte minst detaljplanen för Lidingö centrum, som främst berör
kvarteren mot Lejon- och Odenvägarna.
Vad gäller detaljplanen för Lidingö centrum så har föreningen
framfört ett antal synpunkter,
som kan sammanfattas i följande:
Centrumparkeringen
LHF har ingen erinran mot att
parkeringsplatsen mellan Friggavägen och Lejonvägen bebyggs
och accepterar den föreslagna
höjden på bebyggelsen.
Bebyggelseutbredningen
mot
sydost avstyrker föreningen då
vi anser att den befintliga kioskbyggnaden ska bevaras och i stället skyddas genom q-bestämmelse. Kiosken utgör en inte oviktig
del av Lidingö centrums nuvarande gestaltning. Lidingös 90-talscentrum har ett stort kulturhistoriskt värde. Det är också väsentligt med en förbindelse i markplan mellan Lejonvägen och Friggavägen. Föreningen avvisar den
föreslagna lösningen med trappor.
Vi menar också att en omsorgsfull
omstudering av fasad- och takarkitektur behöver göras.
Odenvägen
Att Odenvägen får tillkommande
bebyggelse tillstyrks. Rivning av
det f d posthuset från 1950-talet
är däremot inte något LHF förordar.

Kvarteret Oden
Föreningen anser att om radhus
byggs på gården där det idag är
parkeringsyta och förråd måste
stor hänsyn tas till de befintliga
bostäderna med radhuskaraktär.
I planförslaget föreslås att den
befintliga bebyggelsens värden
skyddas genom varsamhetsbestämmelser. Föreningen menar att
med hänsyn till centrumbebyggelsens stora kulturhistoriska värde
bör q-bestämmelser tillämpas.
Föreningen har också med stort
intresse tagit del av förslag till
Blåplan för Lidingö. Vi har framhållit att det gedigna arbete som
utförts vad gäller Lidingös många
vattenområden bör utgöra ett utmärkt beslutsunderlag vid framtida frågor som rör vattenområdena. Det föreningen efterfrågat
är en gradering av den mängd åtgärdsförslag som presenterats.
Yttrandena finns att läsa i sin
helhet på föreningens hemsida.

Hembygdsnytt nr 5 2017

Nästa nummer av medlemsbladet kommer ut omkring 9 november 2017. 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.

HembygdsNytt
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KALENDARIUM

#

								
								
SEPTEMBER
17 sön. Elfviksgårdsdagen kl. 11-15.
17 sön. Museet stängt (Elfviksgårdsdag).
23 lör. Museet öppet 11-16.
(Lidingöloppsdag).
OKTOBER
10 tis. Guidad visning av utställningen ”N’ån
gjorde en tavla” kl. 19.*
14 lör. Sista dag utställningen ”N’ån gjorde en
tavla.”
15 sön. Höstmarknad i S:ta Annagården
kl. 12.15-15.
15 sön. Museet stängt (Höstmarknad).
17 tis. Musikkväll med Johan Taube. kl. 19.*
21 lör. Invigning av utställningen om Skärsätra
kl. 13.
NOVEMBER
15 ons. Guidad visning av utställningen om 		
Skärsätra kl. 18.30.
18 lör. Guidad visning av utställningen om 		
Lidingös historia kl. 13.
29 ons. Holiday Singers underhåller.*
*Föranmälan till kansliet (om inte annat anges)
tel. 08-765 75 67 (telefonsvarare) eller e-post:
info@lidingohembygd.se

Vi vill gärna ha din e-postadress.
Sänd en hälsning till kansliet
info@lidingohembygd.se
Ämne: Min adress.

Göran Brunius
Galleri Fallera 2-24 september
Sticklingevägen 11 • www.gallerifallera.se

www.lidingo.se/kulturkalendern

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

NYHETER
LOKAL DEBATT
EVENEMANG

www.lidingosidan.se
Ansvarig utgivare: Robert Hallenborg
Redaktör: Ulla Larsson
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer omkr. 9/11 2017.

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

