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Utställning och program
föredrag, onsdag
11 december kl 19
på Museet. I år är
det 150 år sedan
industriledaren,
uppfinnaren, nobelpristagaren, livsoptimisten, kommunalpolitikern,
teknologie doktor
Gustaf Dalén föddes i Stenstorp,
Västergötland. Vi
utlovar ett färgsprakande program
fyllt med personlig
glöd. Samtidigt
finns Johnsons, i
nyutgåva, utkomna
biografi om Dalén
till försäljning. Entré: 120:-, LHF-medlem100:-.
Föranmälan. Fördelning av 40 platser enl. princip
”först till kvarn…”. Vid stor efterfrågan finns möjlighet till repris vid senare tillfälle.

Käppalaverket

Museets vinterutställning 2019-2020 kallas ”Ut till
landet - Ut till Käppala” och handlar om stadsdelen Käppalas spännande historia. Utställningen,
som invigs lördag 30 november kl 13.00, har samanställts av Carl-Henrik Ankarberg med grafisk
hjälp av Andreas Lindberg. Fri entré.
Samma eftermiddag underhåller sånggruppen
Holiday Singers på Museet kl 14.30 Fri entré.
Viktigt. Föranmälan. Fördelning av 40 platser enl.
princip ”först till kvarn…”

Julmarknad

Lördag 7 december kl 11-15 inträffar årets Julmarknad i centrum. Lidingö Museum håller öppet
under samma tid och välkomnar marknadsbesökarna att handla klappar i Museiboden och värma
sig med kaffe och dopp!

Från Stenstorp till Lidingö

Om vår lidingöjubilar hösten 2019, Gustaf Dalén, handlar industrihistorikern Anders Johnsons

Torsdag 23 januari 2020 kl 13.00 anordnas ett
studiebesök för LHF-medlemmar i det högintressanta reningsverket, som anses vara ett av världens
effektivaste. Fri entré. Föranmälan. OBS max 30
deltagande. Samling vid Käppalaverkets entré,
Södra Kungsvägen 315.

Mer om Käppala

Käppalas spännande historia. Torsdag 13 februari
kl 19. Carl-Henrik Ankarberg berättar och visar
bilder på Museet i anslutning till pågående utställning. Entré: 120;-, LHF-medlem 100:-. Föranmälan.
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Hänt sen sist
Vem var S:ta Anna?

I samband med Hembygdsgudstjänsten i Lidingö kyrka 27
oktober fick de församlade höra
historien om S:ta Anna. Carl
Henrik Ankarberg hade skrivit
texten som lästes av hans hustru
Inga-Lill Ankarberg. Här återges
den intressanta berättelsen om
kvinnan som på Lidingö gett
namn åt såväl ett tidigt kapell
som dagens S:ta Annagården
”Detta med namnet S:ta Anna
är lite fascinerande och ger oss
faktiskt en tillbakablick kring vår
församlings tidiga historia. Vem
var S:ta Anna? Det är inte många
som direkt kan svara på den frågan, har jag fått erfara när jag
ställt den.
Den heliga Anna var enligt de
apokryfiska evangelierna Jungfru Marias moder, Jesusbarnets
mormor, och blev under medeltiden, föremål för helgonkult.
Denna blev först utbredd i den
österländska kyrkan och spreds
under högmedeltiden även till
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Västerlandet. Det var främst
genom franciskanermunkarna
som Annakulten trängde fram. I
vårt land hade den ett starkt stöd
bl.a. hos birgittinerna i Vadstena
kloster.
Inom den folkliga fromheten
slog Annakulten igenom under
1400-talet, för att kulminera
under tidigt 1500-tal. Den mest
kända medeltida illustrationen
av Anna är en typ av skulpturgrupp där hon har sin dotter
Maria i knäet och Maria i sin tur
har Jesusbarnet i famnen, den
sk ”Anna, själv tredje”. Motivet
förekommer även som målning.
Bl a har konstnären Leonardo da
Vinci målat en mycket känd variant av ”Anna, själv tredje”.
På Lidingö kyrkas nattvardskalk som översten Johan Gabriel Banér år 1702 skänkte till
kyrkan finner vi inskriften ”St.
Anna capell på Lidingö”. Det
råder därför ingen tvekan om
att Lidingö kyrka på 1600-talet
kallades S:ta Anna kapell. Vi vet
vidare att dagens kyrkobyggnad
uppfördes på 1620-talet, men
hade en föregångare på platsen.

Välbesökt Höstmarknad.

Efter hembygdsgudstjänsten
tågade församlingen med föreningens fana i spetsen till marknaden på S:ta Annagården. Där
kunde besökarna njuta av kaffe
med hembakat bröd. Rusningen
till loppisbordet var som vanligt
stor. Tombolan med fina priser
var populär. Hantverksgruppens
vackra och välgjorda alster hade
strykande åtgång.

Stort tack till de många frivilliga
som medverkade i anordnandet
av Höstmarknaden! Inkomsten
har stor betydelse för Hembygdsföreningens ekonomi!

Notiser
Årsavgiften för 2020. Nu är det
hög tid att betala in årsavgiften
för 2020, om du inte redan gjort

Det bekräftas bl.a. en kyrkklocka
i gamla klockstapeln som var
gjuten 1607 och skänkt av en
Johan von Vestdorph som då
bodde på Lidingön.
Det antas därför att en mindre
kapellbyggnad, kanske av trä,
tillkommit på Lidingö i slutet
av medeltiden, just när S:ta Annakulten var som populärast.
Den mest sannolika dateringen
av S:ta Anna kapell torde vara
tiden 1500 – 1520. Om den lilla
helgedomen uppförts bara för
Lidingös fasta befolkning, eller
också för de strömmingsfiskare
som tidvis samlades här kring
de fiskrika fjärdarna kring ön,
känner vi inte till. Vi vet dock att
små träkapell redan under senmedeltiden och senare byggdes
på de mest besökta fiskeplatserna
i den dåvarande skärgården.
Det är därför glädjande och i
hög grad motiverat att namnet S:ta Anna lever vidare i vår
lokala hembygdstradition, nu
som benämning på Lidingös fina
församlingsgård.”

det! Medlemsavgiften i LHF är
oförändrad, d v s 250 kr för
enskilt medlemskap och 375 kr
för familj. Betalas till bankgiro
5802-2187. Inbetalningskort
bifogas. Var noga med att ange
namn och adress!
Medlemskorten slopas. Vid föreningens senaste årsmöte bestämdes att slopa medlemskort from
2020. De förmåner som följer
med medlemskapet fortsätter
naturligtvis. De är i korthet: Fritt
inträde till Museet under ordinarie öppettid. Rabatt på inköp
i Museiboden. Rabatt på inträde
till föreningens avgiftsbelagda
program/evenemang.
Föreningen underhandlar i
dagarna om rabatt för LHFmedlemmar hos vissa företag/
butiker – information om detta i
kommande HembygdsNytt.

HembygdsNytt
Valberedningen söker kandidater till Hembygdsföreningens styrelse inför årsmötet i mars 2020.
Vi söker dig som har intresse för
Lidingö – såväl historiskt som
framtida utveckling. Som extra
plus får du gärna ha kunskaper
inom data/media/information.
Styrelseuppdraget innebär ett
möte per månad under höst,
vinter, vår, samt kontakt med
föreningens verksamheter och
arbetsgrupper. Välkommen med
förslag på kandidat – någon du
känner eller kanske du själv – senast 31 januari 2020 till info@
lidingohembygd.se eller brev till

Museiboden

Lidingö Hembygdsförening, Lejonvägen 26A, 181 32 Lidingö.
Vill du prata med någon i valberedningen får du telefonnummer via epost eller tfn 08 765 75
67.
Kolla Hemsidan www.lidingohembyd.se. Du vet väl att du
alltid kan följa vad som händer
inom föreningen och Museet på
LHFs hemsida!
Om du dessutom vill ha påminnelser om aktuella program m.m.
får du gärna lämna din e-postadress till vårt kansli genom att
sända ett mejl till info@lidingohembygd.se märkt:
”min e-post”.
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Presstopp Presstopp ...
Julkafferep

Fredag 13 december kl 14 till 16
i Magdasalen. Kafferepsgruppen
bjuder in till julkafferep på själva
Luciadagen. Hjärtligt välkommen! Kostnad 60 kr. Föranmälan
senast 10/12.

Julen nalkas och i Museets butik hittar du fina klappar –
några tips: Ny bok ”AGAs
uppfinningar under ett sekel”.
AGAs legendariska ledare
under många år var Gustaf
Dalén som själv var en stor
uppfinnare. Han skapade också
en innovationsanda på AGA
som bevarades långt efter hans
död. Boken beskriver företagets
uppfinningsverksamhet och presenterar 50 av de mest kända
produkterna.

Julklappstips hittar du också bland det
som hantverksgruppen skapat

Foto Eva Häger
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December
7 lö Kl 11-15 Julmarknad Lidingö
centrum
11 on Anders Johnson föreläser om Gustaf
Dalén Kl 19 på Museet. *

Invigning av vår nya utställning

UT TILL LANDET –
UT TILL KÄPPALA

Husen, människorna och livet
Lördag 30 november Kl 13.
Kl 14.30 bjuder kvintetten

13 fre Julkafferep *
Januari 2020
23 to Kl 13 Studiebesök Käppalaverket *
Februari
13 to Mer om Käppala Kl 19
Kl 13 Carl-Henrik Ankarberg 		
föreläser om ”Ut till landet – Ut till
Käppala” *

*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67
eller e-post: info@lidingohembygd.se

Holiday Singers

på musikunderhållning med temat

Tomten tar en Tango

Kl 14.30. Först till kvarn. Fri entré.
Förhandsbokning ett måste
OBS begränsat antal platser
info@lidingohembygd.se 08-7657567

SB/nov19

#

KALENDARIUM

November
24 sö sista dag utställning Lapptäcken
30 lö Kl 13 invigning utställning Käppala

Med bilden nedan önskar vi våra medlemmar en riktigt

God jul.
Stort Tack till Birgitta Elisasson och
Gunnel Palmbäck, Lidingö Trädgårdssällskap, som renoverat och dekorerat
Museets släde.

Foto Britt-Marie Sjölund
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