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Sveriges nationaldag 6 juni 08.00
Vi hälsar alla varmt välkomna till Lidingö Museum 
då vi hissar flaggan inför vår nationaldag. Om väd-
ret och folkhälsomyndigheten tillåter bjuder vi på 
kaffe med tilltugg utanför museet. Vi hissar flaggan 
i alla väder men det är osäkert med kaffet. Se vår 
hemsida kvällen innan.

Trädgårdsfest 6 juli 17.00 på Elfvik
En fest i Bellmans anda ska innehålla Lekare från 
Carl Michael Bellmans egen Bacchi Orden Par Bri-
cole!

Välkomna till Elfviks Gård ... och avnjut med-
havd picknick på gräsmattan och låt er bli un-
derhållna av medlemmar ur De Bacchanaliska 
Lekarna! Detta är en talanggrupp inom Bellmans 
”eget” Ordenssällskap Par Bricole som grundades 
1779. Lekarna framför många epistlar och sånger 
ur Bellmans rika produktion både individuellt och 
i grupp. Var med och sjung i Lidingös egen ”Glada 
bygd så täckt belägen” som Carl Michael skrev på 
Elfvik just den 6 juli 1788.

Då det inte finns tillgång till stolar utan det är 
den egna filten som gäller rekommenderar vi att 
den som vill tar med sig egen fällstol.

Elfviksgårdsdagen
Söndag 19 september mellan 11.00 och 15.00 hop-
pas vi att vi kan ordna den årliga familjedagen på 
Elfvik. Många föreningar ordnar aktiviteter för 
stora och små, bl a ponnyridning, agility, lotte-
rier, försäljning av hantverk, hemlagade godsaker, 
strömmingsmackor, kaffe, saft m m. Den populära 
Elfviksgårdsdagen arrangeras av Elfviks gård i sam-
arbete med Hembygdsföreningen. Du tar dig enkelt 
till Elfvik med buss 204 från Lidingö Centrum.

Bellman på Elfvik

Folkviljan räddade Elfviks gård.

Historien bakom Elfviksgårdsdagen

I oktober 1983 redovisade Lidingö kommun ett 
förslag om att huvudbyggnaden och mejeriet på 
Elfviks gård skulle säljas och att marken skulle 
upplåtas  med tomträtt. När förslaget blev känt 
beslöt Lidingö Hembygdsförening i mars 1984 att 
arrangera en visning av gården för allmänheten 
och att sända ut ett upprop ”Rädda Elfvik”. Till 

visningen kom 1500 personer och uppropet skrevs 
under av mer än 3000 lidingöbor.
Hembygdsföreningen överlämnade namnlistorna 
tillsammans med en skrivelse till kommunen där 
man avvisade förslaget och hävdade att Elfviks 
gård skulle rustats upp och drivas som ett aktivt 
lantbruk i kommunens regi. Hembygdsföreningens 
agerande resulterade i en fempartimotion i kom-
munfullmäktige i oktober 1984. 

Under 1985 fortsatte Hembygdsföreningen att 
agera. Tillsammans med Friluftsfrämjandet och 
Naturskyddsföreningen bildades en arbetsgrupp för 
Elfviks framtid. Gruppen redovisade ett förslag till 
handlingsprogram och ”Föreningen Elfviks gård” 
bildades i oktober. Redan 1986 tog föreningen ini-
tiativ till den fortfarande så populära Elfviksgårds-
dagen, som genomförs i september varje år.

Under trycket av press och opinion samt fören-
ingars agerande ändrade sig kommunen och beslöt 
i juni 1986 att Elfviks gård med jordbruk och djur-
hållning skulle vara kvar i kommunal ägo. Från 
2011 drivs gården av arrendatorerna Johanna La-
gercrantz och Lennart Sund. 

Svårt att tänka sig att inte ha tillgång till gården 
idag.

Foto Siv Bergius
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Kommande utställningar 

Från Aga till Dalénum                         
Höstens stora utställning Från 
Aga till Dalénum öppnas på Li-
dingö Museum lördagen den 4 
september 13.00. Utställningen 
bygger på Ibb Jessens bok med 
samma titel och arrangeras i 
samarbete med Dalénmuseet i 
Stenstorp. Genom samarbetet har 
vi fått möjlighet att visa upp ett 
stort antal av AGAs produkter 
samt berätta om företagets his-
toria. Vi är stolta och glada att 
kunna visa utställningen som dels 
är en hyllning till Lidingös en 
gång största arbetsgivare AGA, 
dels en presentation av vårt nya 
bostadsområde, Dalénum. 

Utställningen pågår till 17 ok-
tober

Under perioden 23 juni-22 au-
gusti pågår utställningen ”Blan-
dat om Lidingö” i Lidingö stads-
hus. 

I korta glimtar med berättelser 
och fotografier, beskrivs ett stort 
antal intressanta händelser på 
Lidingö under de senaste 100 
åren. Du får ta del av händelser 
som gjort avtryck och möta li-
dingöbor i olika situationer. Du 
får också uppleva hur miljöer 
och bebyggelse förändrats. Väl-
kommen att ta del av Lidingös 
kulturhistoria. 

Kyrkor, ny miniutställning
Även om det är pandemi och 
fotogruppen inte har träffats på 
över ett år har vi, tack vare vår 
digitaliserade bildarkiv, satt ihop 
ännu en miniutställning! Efter-
som det är kyrkoval i september, 
så tyckte vi att en utställning 
om öns kyrkor kunde vara på 
sin plats. Susann Thorngren satt 
hemma och skrev upp nummer 
på de bilder som var aktuella, 
skrev bildtexter och skickade 
sedan allt till Ibb Jessen som för 
tillfället var i Göteborg. Han 
hämtade upp bilderna digitalt, 
gjorde layout och efter ett par 
korrsvängar var utställningen 
klar. Enkelt och snabbt! Har våra 
läsare önskemål om teman för 

fler miniutställningar, hör gärna 
av er till John Johnsson som är 
ny ”chef” för fotogruppen 

Lidingö kyrka 
Foto Siv Bergius

Blandat om Lidingö
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Under denna rubrik tänker 
vi publicera läsarnas egna 
bidrag, till Hembygdsnytt. 
Första bidraget kommer från 
Urban Göransson.

Frimurarevägen eller Frimu-
rarvägen?

I våra stadgar slås det fast 
att en av föreningens målsätt-
ningar är att öka kunskapen 
om hembygden och att verka 
för att Lidingös kulturhisto-
riska minnen vårdas och beva-
ras. Hit hör exempelvis våra 
lokala plats- och vägnamn. Vi 
har i detta ämne nyligen mot-
tagit en intressant rapport som 
behandlar stavning av Frimu-
rarevägen, som ligger intill 
Frimurarhemmet.  Den har 
skrivits av en av våra medlem-
mar, Urban Göransson. Han 
visar i sin rapport att fram till 
cirka år 2000 stavades vägen 
i stort sett i alla sammanhang 
i stället Frimurarvägen. Det 
gällde t ex i folkbokföring, 

Läsarnas bidrag

deklarationssammanhang, 
postnummerkatalog, Lidingö 
skolors skolkataloger och 
telefonkatalogens lokalkartor. 

För de flesta Lidingöbor 
existerade ingen annan stav-
ning. Det officiella namnet i 
stadens eget gaturegister har 
dock alltid varit Frimurare-
vägen, men trots det skyl-
tade Lidingö stad vägen (av 
misstag, får man anta) med 
stavningen Frimurarvägen 
fram till 2009 och produce-
rade lokalkartor med samma 
stavning fram till 2016. Runt 
millennieskiftet smög sig Li-
dingö stads stavning in i folk-
bokföringen. Enligt Urban 
kan inte staden förklara hur 
detta skedde, möjligen var det 
genom en registersamkörning 
i samband med ett myndig-
hetssamarbete. De boende 

Det var så här det hela började 
… (Kallelsen ur Lidingö Tid-
ning den 22 april 1931). Nittio 
år har gått sen dess och mycket 
har vi åstadkommit i föreningen 

fick då, antagligen utan nå-
gon information, ny stavning 
av sin folkbokföringsadress. 
Ändra den officiella stav-
ningen till Frimurarvägen, fö-
reslog Urban i vintras Lidingö 
stad. Som skäl uppgav han 
bland annat språkliga sådana 
och pekade samtidigt på att 
stavningen Frimurarehemmet 
fått ändrad stavning till Fri-
murarhemmet. Lidingö stad 
gjorde dock tummen ner för 
förslaget. 

Att man använt olika stav-
ning i olika sammanhang är 
inte en anledning att ändra 
gatunamnet, svarade staden 
som också hänvisade till ett 
yttrande från Lantmäteriet 
som menar att den officiella 
stavningen har en så lång 
hävd och därför inte bör änd-
ras. 
Har läsarna några kommen-
tarer eller frågor kring detta 
förmedlar vi dem gärna till 
Urban Göransson. 

och trevligt har vi haft det. Vårt 
90-årsbubileum planerar vi att 
uppmärksamma i höst. Mer om 
detta i kommande nummer av 
Hembygdsnytt som kommer ut 
16 september.

Bildrebusjakten fortsätter
Ni har väl inte missat att 
bildrebusjakten pågår. Varje 
månad presenteras nya bild-
rebusar. Du deltar genom 
att svara på formuläret som 
finns på Lidingö Nyheters 
hemsida 

www.lidingonyheter.se

Kallelse  till 
årsmötet 

bifogas separat 
i detta utskick.

ê ê ê
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Ordföranden har ordet
I föregående nummer av Hembygdsnytt 
skrev jag om det gångna årets relativa 
stillestånd och som alla vet, har vi ännu 
inte kunnat öppna museet. Men som 
Ni kanske minns andades jag optimism 
inför våren. Förhoppningarna kom dess-
värre på skam, men vi har nu laddat om 
och planerar att öppna museet till årets 
första utställning i början på september. 
Ni kan läsa mer om den och de därpå 
följande aktiviteterna i detta Hembygds-
nytt. Vi känner oss dubbelt motiverade 
och hoppas att få se Er fullvaccinerade 
och pigga till hösten. Som Ni förstår har 
vi inte legat på latsidan utan förberett 

en spännande höst. 
En annan viktig uppgift vi nu tagit tag i 
handlar om medlemsvärvning. Förening-
ens medlemmar har under de senaste 
tre åren minskat i antal och vi ser det 
som inte bara viktigt utan nödvändigt att 
säkra föreningens långsiktiga fortlevnad 
till förmån för alla nuvarande medlemmar 
men även för kommande generationer. 
Vår demografiska medlemskurva ter sig ål-
dersmässigt som ett stort V och vår ambi-
tion är att fylla på underifrån mot en lägre 
genomsnittsålder. Som ett led i bl.a. dessa 
ansträngningar har en ny arbetsgrupp 
bildats med namnet Marknadsgruppen. 

Dess uppgift blir att i högre utsträckning 
än hittills utnyttja sociala medier och 
intensifiera arbetet med att sprida kän-
nedom om vår existens och vårt arbete. 
I detta angelägna arbete vänder jag mig 
till Er alla för att medverka till att sprida 
kunskap om oss bland Era vänner, be-
kanta och barn. 
Med en förhoppning om att Ni alla har 
hälsan och slipper göra bekantskap med 
Covid. Jag vill också önska Er en härlig 
vår och en fin sommar att kraftsamla 
inför lite mer normala förhållanden. 
Väl mött i september 
Robert Hallenborg.

Lidingö Radio 97,8

På museet finns nu åter den in-
tressanta boken Från AGA till 
Dalénum skriven av Ibb Jessen, 
att köpa. Upplagan är begrän-
sad. Pris för medlemmar 200:-

Boktips !
#

KALENDARIUM
Juni
Söndag 6 
Nationaldagsfirande

Onsdag 23 
Blandat om Lidingö –  
Lidingö stadshus

Juli
Tisdag 6
Bellmansdagen

September
Lördag 4 
Från Aga till Dalénum – 
Lidingö Museum

Söndag 19 
Elfviksgårdsdagen

Kommande aktiviteter 
ligger i pipeline men är på 
grund av pandemin ännu ej da-
tumsatta. Håll ögonen öppna 
på sociala medier för uppda-
tering. Vi finns på Facebook 
och Instagram och naturligtvis 
annonseras aktiviteterna på vår 
egen hemsida  
www.lidingohembygd.se
•	  Skulpturvandring
•	  Antikforum
•	  Musikafton 

Hembygden i etern 97,8
Under våren har Marianne 
Lindkvist fortsatt läsa in nya 
avsnitt ur Eric och Nils Fors-
grens praktverk från 1995, ”Li-
dingö. Människor och miljöer”. 
Programmen sänds på Lidingö 
Hembygdsförenings tider på
Radio Lidingö, alltså söndagar 
klockan 11.00 och torsdagar 
klockan 17.00. Inläsningarna 
fortsätter under sommaren lik-
som den övriga programverk-
samheten. Kjell Treslow sänder 
SwingTime, Hasse Wallén håller 
Walléns konditori öppet, Gert 
Palmcrantz sänder hörvärda 
repriser, Susann Thorngren pre-
senterar en ny artist varje vecka 
och Janne Malmqvists ”60-ta-
lets bästa popklassiker” ångar 
på.
Minnenas musikal med Sten 
Hedman och Gustaf Larsson 
sänds också som vanligt. Som-
marens nyhet är att Veckans 
konsert i år består av klassisk 
musik, sammanställd av Jan 
Sjöberg. 

•	  Studiebesök Arlandamuseet
•	  Utflykt till Storholmen/

Möja/Bellmanhuset/Stora 
Henriksvik

•	  Höstmarknad
•	  Konstpromenader
•	  Föredrag 
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