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Trångt och trivsamt på Höstmarknaden

Fotografer Kerstin Larsen och Susanne Thorngren
Efter tre års väntan blev det så äntligen en traditionell höstmarknad, en strålande vacker oktobersöndag. Många samlades först till gudstjänst med
körsång och tal av vår vice ordförande Carl-Henrik
Ankarberg och därefter sedvanlig procession till
S:ta Annagården. Andra hängde på låset när marknaden öppnade. För det fanns fynd att göra och
åtråvärda lotter tog snart slut. Det blev trängsel
kring loppisborden och boklådorna.
I cafeterian var det, som tidigare år, strykande
åtgång på hembakade äppelkakor och andra godsaker.
Lotteriet på Hantverksgruppens vackra lapptäcke
är inte avslutat, så alltjämt går det att köpa lotter i

Museet och ta hem priset.
Marknaden ger våra medlemmar tillfälle att träffas och andra lidingöbor får
se hur kul vi har.
Stort tack till Lidingö församling som upplåtit
sina lokaler, till alla företag som generöst stött
Hembygdsföreningen med gåvor till tombola och
lotterier, till alla medlemmar som inventerat skåp
och lådor och fyllt loppmarknaden och bokborden,
till hantverksgruppen som producerat utomordentligt vackra textilier och inte minst till alla som släpat bord och lådor och bemannat alla stationer.
Lena Norberg

Kartorna berättar – om livet på Lidingö under 350 år
Höstens stora utställning på Lidingö Museum
invigdes lördagen den 1 oktober. Utställningen bygger på kartor av vår ö från 1600-talet fram till modern tid. Där kan besökaren vandra i en spännande
kartberättelse om hur dagens stadsdelar vuxit fram
inom månghundraåriga gårdsgränser. Utställningen
visar också hur lantmätarna förr arbetade i fält
med enkla instrument och hur arbetet går till idag
med digitalteknikens hjälp. Utställningen innehåller
också områdesvisa fördjupningar av flera platser,
Torsvik, Gåshaga, Sticklinge och Bo. Lidingö Villastad avspeglas också i våra kartor. Vi visar kartor
över planer på Lidingö som aldrig blev av, liksom
hur våra moderna orienteringskartor kom till. En
unik handritad kartsamling över hela Lidingö i 34
kartblad från sent 1600-tal presenteras också. Originalet ägs av Lidingö stad. Det är en vacker färgsprakande utställning. Den pågår fram till februari
nästa år. Varje tisdag kl. 13.00 fram till jul guidas
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utställningen för besökarna. Museet säljer även en
publikation, ”kartboken” där hela utställningen
finns skildrad i intresseväckande text och kartor.
Carl-Henrik Ankarberg

Foto: Kerstin Larsen
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Lär känna våra arbetsgrupper

Föremål berättar

Vi fortsätter vår serie om föreningens många arbetsgrupper, denna gång med Eva Häger och Kerstin Larsen.

Hantverksgruppen,
Marknadsgruppen, värd
på Museet och ansvarar
för uthyrning av Lidingödräkten.
Vem: Eva Häger, kom till Lidingö
1974, hantverksintresserad,
utbildad skräddare. Var hemma
med mina barn i 12 år. Under
sista tiden hemma sydde jag åt en
hattfabrik som låg i Larsberg.
Hur kom det sig att du började
arbeta i gruppen/grupperna: Var
volontär inom Röda Korset med
olika arbetsuppgifter och blev
då tipsad om hantverksgruppen
i Hembygdsföreningens regi.
Började där och har varit med i
många år.
Mina uppgifter: Vi är ca 15 personer som träffas varje onsdag
mellan 9:30-12:00 och slöjdar
tillsammans. Allt vi tillverkar
finns att köpa i museibutiken. Är
nu ansvarig för gruppen. Vi har
väldigt trevligt när vi träffas på
onsdagarna. Är du intresserad
av att vara med oss hör gärna av
dig.
Marknadsgruppen är intressant att vara med i eftersom jag
hoppas jag kan vara med och
påverka olika saker.
Som värd på Museet är det
väldigt trevligt att få hjälpa och
stödja besökarna med allehanda
saker.
Varför: Att arbeta ideellt för
hembygdsföreningen känns
vädigt positivt.
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Marknadsgruppen,
styrelsen, värdarna.
Vem: Kerstin Larsen,
uppvuxen i Bromma,
flyttade till Lidingö, Islinge, för
drygt 40 år sedan.
Hur kom det sig att du började
arbeta i gruppen/grupperna: Blev
tillfrågad av Teddy Widstrand
om jag ville arbeta som värd på
Museet. Jag hade ganska nyligen
blivit pensionär och tycker om
att ha något att göra, så jag nappade på förslaget. Är fortfarande
värd, av och till, och nu ansvarar jag även för att värdar alltid
finns under våra öppettider och
även under olika aktiviteter. Efter
ett par år blev jag även anställd
som kanslichef och arbetade på
kansliet ca 5 år. På kansliet är
det hela tiden en strid ström av
aktiva medlemmar. Det var roligt
att vara mitt i detta. Jag är sedan
ett par år medlem i styrelsen och
jag är sammankallande för marknadsgruppen.
Mina uppgifter: Jag sammankallar värdarna var 6:e vecka.
Vi går igenom vad som hänt
i Hembygdsföreningen sedan
sist och vi bemannar schemat
för museibutikens öppettider. I
marknadsgruppen ser vi till att så
mycket information som möjligt
går ut och där ingår bl a förbättrad hemsida, bevakning och utveckling av både digital och ickedigital information/annonsering.
Varför: Det är roligt att arbeta
med alla Lidingöbor. Jag träffar
många människor med intresse
för Lidingö och jag lär mig själv
en hel del om Lidingö. Hembygdsföreningen är en mycket
viktig del av Lidingö stad, en
förening som hanterar, bevarar
och lär ut om Lidingös historia,
miljöer, kulturarv och framtid.

Kaffepettern var vårt käraste
husgeråd Foto: Marianne Foghammar.
Det första kaffet kom till Sverige
i slutet av 1600-talet och snart
vann den nya drycken insteg i
alla samhällsklasser. Trots upprepade varningar om dryckens
skadliga inverkan och trots
upprepade förbud ökade kaffedrickandet lavinartat och när
husbehovsbränningen förbjöds år
1855 intog kaffet förstaplatsen
som svensk folkdryck. Bönorna
köptes i början orostade och
rostades hemma i en plåtlåda. De
maldes sedan inför varje kok i
en kaffekvarn. Överallt puttrade
de kopparröda kaffepettrarna. I
början trebenta över den öppna
elden och från järnspisens intåg
på 1870-talet försedda med en
fals för att passa i spisringarna.
Sedan dess har otaliga kaffebryggare och perkulatorer sett dagens
ljus och eftersom vi nu ofta intar
vårt kaffe på stan i pappmugg
med plastlock, har den gamla
kopparpannan förpassats till
prydnadshyllan – kanske med
vilda blommor i.
Museets kaffepannor är troligen
från tidigt 1900-tal.
Marianne Foghammar
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Antikforum
I oktober slog Lidingö Museum
upp dörrarna och inbjöd lidingöbor att komma med sina klenoder för att få dem värderade. En
auktionsexpert från Bukowski
satt i flera timmar och svarade
på frågor om alla möjliga saker
som man ville veta mer om. Det
var många som kom, en del blev
nöjda och några blev mindre
nöjda med värderingen men
glada över att få ett utlåtande av
en expert.
Väntetiden
kunde
fördrivas
med intagande av kaffe och bulle
i Museets lokaler.
Teddy Widstrand

Kafferep

Älskar du att baka och vill du
vara med i vår härliga kafferepsgrupp?
Vi har varit ett gäng som bakat
och drivit Hembygdsföreningens
kafferep under många år. Tyvärr
måste några hoppa av då åldern
har tagit ut sin rätt och vi letar
nu efter några nya bakälskande
personer som vill komma med i
vår grupp. Vi brukar ha kafferep
till jul, påsk och ibland även till
sommaren. Gruppen står tillsammans för all bakning och dukar
med finaste kaffeservisen, broderade dukar och bjuder på ett
riktigt gammaldags kafferep. De
har varit mycket uppskattade!
Katarina Palmstierna och
Kerstin Larsen
Kontakta:katarina@palmstierna.
com eller ring 070-5776512
kerstin.larsen@gmail.com eller
070-7847872
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Lördagen 10 december och
söndagen 11 december genomför
Lidingö Centrum en stor julmarknad.
Lördagen 10 december är Lidingö Hembygdsförening med
och bjuder på ett antal trevliga
aktiviteter.

Från vårt centrumbord visar
marschaller hur man enklast
kommer till Lidingö Museum.
Där kan man köpa en mängd
fina julklappar, både till sig själv
och till andra, t ex böcker om
Lidingö, julkort och handarbeten
av alla slag. Kaffe och bulle är
inte heller fel i stugvärmen.
Teddy Widstrand

julklappstips!

Ordförande har order

Kära medlemmar
Detta är årets sista Hembygdsnytt och vi kan se tillbaka på ett år
då vi så sakteliga återhämtat oss från den elaka Covid.
Det vi har varit med om hittills detta år och framöver visar på
bredden i vår verksamhet: Sång av Mattias Enn, utställning som i
kartform visar Lidingös utveckling under sekler, kulturpromenader, föremålsvärdering med Bukowskis, Elfviksdagen, olika föredrag, Höstmarknaden i S:ta Annagården, Kulturveckan och inte
att förglömma, fortsatt arbete med bildarkivet.
Lidingö Hembygdsförening jobbar på i samma anda som avsågs när den ursprungligen bildades och som framgår av våra
stadgar. Det är resultatet av många människors intresse för Lidingö och dess historia och deras osjälviska och outtröttliga insatser oavsett tid på dagen eller dag i veckan. Jag vill tillsammans
med alla er medlemmar tacka alla våra frivilliga för deras värdefulla och outtröttliga bidrag till föreningens aktiviteter.
De utgör, som jag ser det, en garanti för föreningens fortlevnad.
Och som en sista vädjan detta år ber jag er att höra av er med
synpunkter på vårt arbete, positiva eller konstruktiva, så att vi
kan bli ännu bättre. Ni är våra viktigaste kritiker, som vi vill
lyssna till.
Robert Hallenborg
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#

KALENDARIUM
November
Kartutställningen pågår
27/11 Julkonsert med Mattias Enn*

December
Kartutställningen pågår
14/12 Föredrag – Kartan 1905 jmf 1925*
15/12 Julkonsert med Mattias Enn*
17/12 Julkonsert med Mattias Enn*
*Föranmälan till kansliet tel. eller e-post:
info@lidingohembygd.se eller 08-765 75 67
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.

Lidingö hembygdsförening
önskar alla
lidingöbor en god jul
och ett gott nytt år!

Einar Nermans julkort finns att köpa på Museet.

Vår egen husestradör Mattias Enn återkommer med
julkonserter med traditionella sånger och psalmer
samt högläsning.
Söndag 27/11, torsdag 15/12
och lördag 17/12, alla dgr 16.00.
Anmäl dig till kansliet.
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Medlemsavgift
Inbetalningskort för medlemsavgift 2023 bifogas med detta nummer av Hembygdsnytt.
Medlemskort kommer att skickas ut med
Hembygdsnytt nr 1 2023.

LHF:s kansli och Museum
Tel: 08-765 75 67 Lejonvägen 26A, 181 32 Lidingö.
Öppettider Museet: tis, tor, lör, söndag 12-15
Öppettider Kansliet: tis och torsdag 09.30-15.30
Se hemsidan för aktuell information

Medlemsavgift
250:- familj 375:BG: 5802-2187
Swish: 123 181 45 65
www.lidingohembygd.se
info@lidingohembygd.se
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