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Bilaga 2 till protokoll från Föreningen Badhytternas Vänners Årsmöte den 6 juli 2013 

 

Sven-Eric Hersvall, nyvald ordförande, om sin företrädare Bengt Hidemark: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Årsmötet som snart skall avslutas har avhållits på traditionellt sätt; platsen, fonden 

med hytter och horisont, dagordningen, ja t.o.m. deltagarna;- men en förändring är 

att notera. Bengt har meddelat att han vill frånträda det yttersta ansvaret för denna 

förening som han själv startade. Bengt har varit ordförande från början och i mer än 

20 år och har nu valt att avgå efter väl förrättat värv. Föreningen Badhytternas 

Vänner har haft en mycket meriterad ordförande, professor i arkitektur, känd för att 

gestalta stora och komplexa byggnader men är inte främmande för mindre ytor om 

2x2 meter. Tekniskt och praktiskt kunnig med ett omvittnat sinne för estetik och 

miljö. Allt sammantaget har gjort honom väl skickad att leda styrelsen i uppdraget 

att förvalta detta kulturarv vi ser omkring oss.Våra styrelsemöten har präglats av 

Bengt som person, en öppen atmosfär med utrymme för olika åsikter men alltid 

utmynnande i beslut för badhytternas och föreningens bästa som utgångspunkt och  

mål. För allt detta arbete och engagemang föreslås årsmötet att vi visar vår 

uppskattning och tacksamhet genom att utse Bengt Hidemark till hedersordförande i 

Föreningen Badhytternas Vänner.”  
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Efter årsmötets beslut att utse Bengt Hidemark till hedersordförande överräckte Bertil 

Carstam som gåva till Bengt Hidemark, avgående ordförande, ett grafiskt blad av Bengt 

Böckman; En tavla av en namne, av en f.d. Ljungskogenbo och badhyttsägare och med ett 

kärt motiv åtminstone nertill på tavlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Böckman (f. 1936 i Lund) bodde på 1970-talet på Duvstråket 7 i ett hus ritat av Per 

Friberg. BB:s badhytt hade nr 419 (byggd 1960) och han vårdade den väl. (Badhytten tillhör 

idag Alf Vegelius) 

Bengt Böckman är en mycket skicklig tecknare och arbetar ofta med collageaktigt uppbyggda 

bilder. Intresset för arkitektur är påtagligt. Detta blad är från 1976, året efter de flyttade till 

Ljunghusen, och ingår i en svit på 4 blad benämnd Bestianus och just detta blad har namnet 

Bestianus / Butus Occitanus. Butus Occitanus är det latinska namnet på den vanliga gula 

skorpionen som man hittar i Nordafrika, den förekommer också i Spanien och dess 

grannländer. 

 Bengt Böckman har enligt tillgänglig dokumentation bara gjort två blad med motiv från 

Ljungskogen,  det andra bladet har namnet Firsta green Lj GK, och avbildar en greenflagga 

med landskapet från hål 1 inlagt i flaggan. 

BC 



 

Deltagarna vid Föreningen Badhytternas vänners årsmöte 20130706 såsom ordförande Bengt Hidemark såg dem;  
så även fotografen Bertil Carstam 
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