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Hänt sen senast
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Björkskärbesök blåste bort

Lördagen den 15 september samlades 45 medlemmar i Gåshaga för färd mot Björkskär. Tyvärr var
vindförhållandena sådana att det var omöjligt att
lägga till vid Björkskärs brygga. På Kanholmsfjärden friskade det i riktigt ordentligt! Med skicklig
skeppare nådde vi snabbt lugnare vatten.
Dags att börja planera annat mål för årets båtfärd! Bland förslagen som dykt upp är Möja med
Roland Svenssons museum. Kom gärna med egna
förslag, programgruppen tar tacksamt emot sådana.

Elfviksgårdsdagen

Den 16 september genomfördes än en gång Elfviksgårdsdagen, ett samarrangemang med Hembygdsföreningen och Elfviks gård. Lantbruksfastigheten
ägs sedan 1946 av Lidingö stad. Från och med
2010 arrenderas lantbruket ut till en privat näringsidkare. Elfviksgård är en del av Långängens
naturreservat.
Bild 1. Marianne Lindkvist och Maud Lilja sålde
strömmingsmackor till hungriga lidingöbor. JanErik Österström var en av dem!

Populärt med sill och brännvin

Utställningen ”Potatis och sill och brännvin därtill”
öppnades den 6 oktober. Den är ett resultat av ett
stort arbete med att få fram fakta om jordbruksepoken på Lidingö. Efter att ordförande Robert
Hallenborg invigt, berättade utställningens ”curator” Margareta Borgelin om det arbete som lagts
ner på att få fram så mycket fakta som möjligt.
Förutom Margareta Borgelin har Ann Collste,
Margareta Larsson, Inga Helander, Birgitta Tunelli,
Björn Schumacher, Lars-Eric Dahlstedt och Carl-
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Henrik Ankarberg deltagit på olika sätt i framtagandet av utställningsmaterialet. Visning av utställningen den 18/11 kl 13.
Bild 2. Margareta Larsson bjöd på bröd med
egenhändigt kärnat smör.

En bondpojke berättar

Den 18 oktober berättade bondgrabben från ön,
Lars-Eric Dahlstedt, om sina barndomsminnen från
Stockby och Bo gårdar, där hans pappa Eric var
arrendator mellan 1940 och 1960. Vi lärde oss hur
det var att växa upp med djuren och tidigt hjälpa
till i jordbruket. Mycket skedde före traktorernas
intåg och jordbrukets modernisering. Föredraget
innehöll fina bilder som hans mamma hade tagit
med en enkel lådkamera. Lars-Eric bjöd också på
ett smakprov på god hemlagad kalvdans. Många
hade inte smakat denna delikatess tidigar. Till sist
visades en tjugo minuter lång film från Bo gård
som Lars-Eric spelade in på smalfilm 1960. Ni
som missade detta uppskattade föredrag har en ny
chans tisdagen den 4 december kl 19 då Lars-Eric
Dahlstedt gör en repris av sitt framträdande.
Bild 3. Lasse Dahlstedts hemlagade kalvdans gick
åt som en dans.

Höstmarknaden

Den 21 oktober hölls vår höstmarknad i St:a Annagården. Efter den traditionella hembygdsgudstjänsten i kyrkan tågade marknadsbesökarna efter
föreningens egen fana ner till S:ta Annagården. För
den som var sugen på kyrkkaffe fanns både smörgåsar, kakor och bullar. Loppisbordet var populärt
liksom hantverksgruppens många fina alster.
Bild 4. Britt-Marie Sjölund var marmeladsugen.
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Ordföranden säger
När jag skriver detta har vi
julmarknaden framför oss och
jag vill rekommendera alla att
besöka den för att smaka något
gott eller finna något där eller i
museiboden, som kan bli en julklapp.
Jag vill också slå ett slag för
utställningen “Potatis och sill,
brännvin därtill”, som öppnade i
början av oktober och som pågår
till den 30 december. Den ger en
fascinerande bild av vår ö på den

tid, inte så fjärran, då Lidingö
tjänade som en av Stockholms
kornbodar.
Jag vill som årets sista inlägg
uppmana alla läsare att kontakta
oss i det fall ni vill förändra eller
förbättra något, som ni känner
vore bra eller viktigt för föreningen. Vi som är verksamma är
ju här för att skapa mervärde och
medlemmarnas uppfattning är ju
det som skall styra oss i vår gärning.

Eftersom detta nummer är årets
sista avslutar vi det med att framföra föreningens mycket varma
tack till alla trogna medarbetare,
som dagligen och stundligen lägger så stort intresse och arbete på
att föreningen skall kunna fortleva i välmåga och fånga både
medlemmars och andras uppmärksamhet.
Robert Hallenborg

På gång
Från Taube till Piazzolla

Holiday Singers. Foto Per Wejke.

Tordag 22 november kl 19.
Koppla av i höstmörkret tillsammans med sånggruppen Holiday
Singers, Niclas Rosell, Cristina
Taube, Håkan Åkerstedt, Vivian
Rössner och Björn Hagerman.
”Gunga i en hammock”, Jazz
me blues” och andra godingar
kommer att framföras.
Entré 80 kr för medlem och
100 kr för icke medlem. Föranmälan senast 19/11.

Julmarknad på Museet

Vi öppnar vår julmarknad i
Magdasalen lördag 8 december
kl 11-16 där du kan lösa julklappsbekymren med litteratur
om Lidingö, andra saker med
lidingöanknytning, julkort, glasunderlägg och inte minst hantverksgruppens alster.
Hembygdsföreningen deltar
också på Lions julmarknad i
Hästskojarparken samma dag.
Välkommen in på Museet och
värm dig.
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Ett av Einar Nermans julkort, som kan
köpas hos oss, får här illustrera våra
aktiviteter runt julen.

Julkafferep

Torsdagen den 13 december kl
14 till 16 i Magdasalen. Kafferepsgruppen bjuder in till julkafferep på själva Luciadagen.
Förutom alla kakor, tårtor och
bullar som hör julen till kommer
vi att fira Lucia med pepparkakor och Luciasånger. Hjärtligt
välkommen! Kostnad 60 kr. Föranmälan senast 10/12.

Julgransplundring

Lördag 12 januari 2019 kl 13-15
är det dags att traditionsenligt
dansa ut julen på Museet. Vi
säger hej till tomten, dansar långdans, fiskar i fiskdammen m m.
Korv och bröd, saft och pepparkakor, kaffe med dopp kommer
att smaka gott när granen har
kastats ut. Vuxna betalar 50 kr.

Succé för miniutställningar

Sedan i början av 2018 har Fotogruppen tagit fram en miniutställning på en plansch i format
70 x 100 cm ungefär varannan
månad. När en ny plansch tagits
fram sätts den upp i boden på
Museet. Efter cirka två månader
flyttas den gamla till entrén på
Högsätra och ersätts då av den
nya. Efter ytterligare två månader
flyttas den till Ansgarskyrkan
och avslutningsvis flyttas den
till äldreboendet Tor i Centrum.
Personalen vid de olika platserna
har uttryckt sin glädje över dessa
små men viktiga utställningar om
Lidingö och dess historia.
Följande miniutställningar
finns ute att beskåda: Lidingö
Museum: Villastäderna för 100
år sedan, Högsätra: Försvunna
gårdar, Ansgarskyrkan: Ännu en
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bro på gång, äldreboendet Tor:
Gångtunnlar vid AGA. I december kommer nästa miniutställning: Dalénum.
Har ni vägarna förbi dessa
platser och några minuter över,
så passa på att se och lära lite om
gamla och nya, intressanta ämnen från Lidingö.

Fotogruppen har fått tillökning
Ny i fotogruppen är Johnny
Jonsson.

Nya utställningar
2019
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Radio Lidingö 97,8
Lidingö Hembygdförening sänder radioprogram över
Radio Lidingö på FM 97,8.
Sändningstider: Söndagar kl 11.00, repriser onsdagar kl 24.00 och
torsdagar kl 17.00.
21/10		
18/11		
2/12		
			
16/1		
			
			
30/12		
			

Hon – En katedral 1966. Producent: Jan Marcusson
Lidingö Kyrkogård. Producent: Jan Marcusson
PO Ultvedt – Rörelse i konsten del 1
Producent: Jan Marcusson
Blå spåret del 1. Jan Malmstedt läser om kusligheter 		
ur sin bok ”Brottsplats Lidingö”.
Producent: Gert Palmcrantz
Blå spåret del 2. Jan Malmstedt läser vidare
Producent: Gert Palmcrantz

”Det finns inga tigrar på
Lidingö”

Ny utställning öppnar den 19
januari. Lidingöbon och naturfotografen Tomas Carlberg visar
ett urval av Lidingös flora och
fauna. Utställningen kommer
att visa Tomas fantastiska fotografier. Vi ser olika miljöer och i
våra montrar kan man hälsa på
fåglar och andra djur. Tomas är
bl a chefsredaktör för tidskriften
Fauna och Flora med spännande
reportage, nyheter och vackra
illustrationer. Invigningen sker
lördag 19/1 kl 13.

Utställning om Ulla Sallert

I mars ser vi fram emot utställningen om musikalskådespelerskan och lidingöbon Ulla Sallert.

Motionera mera!

Kom ihåg att motioner till föreningens årsstämma ska vara
kansliet tillhanda senast den 1
februari 2019!

Hembygdsnytt – vad ska vi
skriva om?

Saknar du något i HembygdsNytt som du skulle vilja veta
mer om? Finns det något som vi
inte behöver skriva om? Maila
till susann.thorngren@gmail och
berätta vad du vill läsa i vårt
medlemsblad. Tack!
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Rovfjäril. En av många bilder som kommer att visas på utställningen
”Det finns inga tigrar på Lidingö”. Foto Tomas Carlberg.

Manusstopp HN 2019
Nr 1, 14 januari
Nr 2, 4 februari
Nr 3, 29 april
Nr 4, 2 september
Nr 5, 28 oktober

Lidingöboken 2018

Vi har glädjen att med detta
nummer bifoga medlemsboken
2018.
”Lidingö – en tanke föddes”,
heter Hembygdsföreningens li-

dingöbok 2018. Tio rikt illustrerade artiklar skildrar här, till viss
del för första gången, flera betydelsefulla skeden i Lidingös utveckling. Tankar som föddes och
förverkligades av många driftiga
entreprenörer.
Inbetalningskort för 2019 bifogas. Medlemsavgift 250:-. Familj
375:- inbetalas till BG 58022187.

2018-11-08 13:58:04

HembygdsNytt

4

KALENDARIUM

#

November
18 sön		Visning av ”Potatis och sill, brännvin
		därtill” kl 13.
22 tor		Holiday Singers uppträder. kl 19.*
December
4 tis		Repris: Lars-Eric Dahlstedts berättar 		
		minnen från Stockby och Bo gårdar.
		kl 19.*
8 lör		Julmarknad. kl 11-16.
13 tor		Luciakafferep kl 14-16.*
25 tis		Museet stängt.
30 sön		Sista dag för utställningen ”Potatis och
		sill, brännvin därtill”.
Januari
1 tis		Museet stängt.
6 sön		Museet stängt.
12 lör		Julgransplundring.
19 lör		Invigning av ny utställning.
		”Det finns inga tigrar på Lidingö” kl 13.
*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67 eller
e-post: info@lidingohembygd.se

Och din dator fungerar bra?
• Är datorn långsam eller konstig?
• Har du drabbats av virus?
• Installations- eller uppdateringshjälp?
• Problem med skrivare eller nätverk?
• Vi

fixar det

OBS ny adress från 1 feb 2018!
Islinge Hamnväg 1, Lidingö
M
IAXEL
08 766 17 72 info@miaxel.se
DATORSERVICE
(samma lokaler som Lidingö Elvaruhus)

NYHETER
LOKAL DEBATT
EVENEMANG

www.lidingosidan.se

Kanske	
  den	
  godaste	
  delen	
  
av	
  Lidingös	
  historia!

God Jul & Gott Nytt År
tillönskas alla läsare!

Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-15
Odenvägen 5
Lidingö Centrum
Tel: 08-765 22 29

Välkommen till en utökad vecka
med kulturupplevelser!

8–18

november
www.lidingo.se/kulturveckan

Tack Bo Vading för vackert vintermotiv som får
illustrera vår jul och nyårshälsning.
Ansvarig utgivare: Robert Hallenborg
Redaktör: Susann Thorngren
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer i slutet av januari 2019
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LHFs 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
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