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GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND
Post- och besöksadress
Göteborgs Hembygdsförbund
Postgatan 4, 411 13 Göteborg

Öppettider
Tisdag och torsdag kl. 10.00 – 13.00
Tel. 031 – 13 57 14
E-mail: exp.gbghembygd@gmail.com
Plusgiro: 42 25 90-0
www.goteborgshembygdsforbund.se

OBS! Lokal för kvällsaktiviteter:
Stadsmuseet, Wallenstamsalen.
Norra Hamngatan 12
Ingen föranmälan behövs, men
museernas årskort krävs för inträde.
Årskortet är gratis för 65+ i Gbgs kommun.
Anmälan till alla övriga aktiviteter:
GHF:s expedition tel. 031-13 57 14 eller
e-post: exp.gbghembygd@gmail.com.
Öppettider 11 januari - 14 juni:
Tisdag och torsdag kl. 10.00 - 13.00.
Plusgiro: 42 25 90-0
OBS! Till dessa aktiviteter är det ofta
begränsat deltagarantal och då gäller ”först
till kvarn...” men senast en vecka innan
aktiviteten.
Onsdag 7 februari kl. 13.00

Ett språng ut i etern
På Radiomuseet får vi ta del av radions
sändningstekniska utveckling, från kristallmottagare till dagens digitala ”fickplunta”.
Museet är inte bara radio utan vi får även följa
TV:ns historia från svartvit till färg-TV samt se
hur fartygsradio och amatörradio utvecklats.
Plats: Anders Carlssons gata 2, N. Älvstranden
Hpl: Regnbågsgatan. Bussar 16, 31, 45, 55, 58, 99.
Kostnad: Medlem 50 kr, övriga 70 kr.
(Kaffe 10 kr - inkl. dopp 20 kr - tillkommer)

Onsdag 28 februari kl. 12.00 (lunch kl. 13.00)
Visning av

Lyckholms disponentvilla samt lunch
Man håller på att förändra hela gamla Lyckholms
bryggerikvarter, men vi har ändå möjlighet att
besöka den anrika disponentvillan. Efter visningen
äter vi gemensamt lunch i intilliggande Lyckholms
Restaurang.
Plats: Nellickevägen 22
Hållplats: Almedal. Spårvagnslinje 2 och 4.
Kostnad: Medlem 150 kr, övriga 200 kr.
Fredag 9 mars kl. 14.45

Stadsteatern bakom kulisserna
Vi får en guidad tur av Stadsteatern.
Samling kl. 14.45 vid ingången på teaterns baksida,
(mot Johannebergsgatan). Turen börjar kl. 15.00
och tar ca 45 minuter. Efteråt går vi med arkitekt
Katrin Bjerrome till Götaplatsen och ser på
byggnaderna som omger den. Platsen kommer att
skyddas genom byggnadsminnesförklaring.
Plats: Johannebergsgatan 1 / Götaplatsen
Kostnad: Medlem 50 kr, övriga 70 kr.

Onsdag 14 mars kl. 12.15 (lunch kl. 13.00)
Visning av

Radisson Blu Scandinavia Hotel inkl. lunch
Onsdag 21 februari kl. 18.00

Systembolaget, ett svenskt kulturarv?
Göteborgssystemet bildades redan 1865
Systembolaget skapar idag en bild av sig själv som
ett svenskt kulturarv. Varför har vi i Sverige ett
statligt monopol på försäljning av alkohol? Är det
ett kulturarv och varför är Systembolaget så
angeläget om att poängtera det? Vi får
bakgrunden och försöker urskilja hur
Systembolaget ser på sin framtid. Om detta
berättar etnologen Ingela Martenius för oss!
Föraktivitet i foajén kl. 17.00
Systembolaget Nordstan ger aktuell information.
Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen.
Kostnad: 50 kr (+ årskort)

Hotellet vid Drottningtorget öppnade år 1986 i
Sheratons regi och har varit ett av Göteborgs
populäraste hotell med besök av många ”kändisar”
bl.a. Madonna, president George W. Bush m. fl.
Hotellet har nyligen genomgått renovering vilket
gör vårt besök ännu mer intressant.
Plats: Södra Hamngatan 59 (vid Drottningtorget)
Kostnad: Medlem 160 kr övriga 200 kr

Föreläsningar i Stadsmuseet, Wallenstamsalen
startar redan kl. 17.00 med olika föraktiviteter
samt inkluderar kaffeservering.

Onsdag 21 mars kl. 18.00

Onsdag 18 april kl. 18.00

Från proffsboxare till konstnär, föreläsare m.m.

En demokratisk arkitektur?

Roland ”Tigern” Ericsson
Roland är uppvuxen i Göteborg och redan som
11-åring började han boxas, men hade också
som barn ett brinnande intresse för att måla.
Han berättar för oss om sin bakgrund och sin
nuvarande verksamhet som föreläsare, att
utveckla ledare bl.a. inom skola och idrott samt
tar speciellt upp TURSKOLAN – Tur är ingen
slump!
(Roland har även med sig några egna målningar).
Föraktivitet i foajén kl. 17.00
Tränare och aktiva i Hisingens boxningsklubb
berättar om sin verksamhet och dess viktiga,
sociala betydelse.
Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen.
Kostnad: 50 kr (+ årskort)

Arkitekten har ”sökt att nå en karaktär, där det
offentliga i mått och ordning förenar sig med en
viss vardaglig ton, med ljus och intimitet” skriver
Gunnar Asplund om sin tillbyggnad 1936 till
Rådhuset. Det väckte kritik från ett samhälle som
förväntat sig en mer auktoritär arkitektur av en
domstolsbyggnad. Tankarna bakom Rådhuset
vidgar professor emeritus Claes Caldenby i denna
föreläsning till frågan om på vilket sätt
modernismen försökte skapa en arkitektur för ett
mer demokratiskt samhälle.
Föraktivitet i foajén kl. 17.00
Representanter från Gajd arkitekter berättar om
ombyggnaden av Rådhuset till Stadshus och de
utmaningar som man ställdes inför.
Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen.
Kostnad: 50 kr (+ årskort)

Onsdag 4 april kl. 13.00

Den sista gården i sitt slag i Torslanda

Onsdag 25 april kl. 12.00

Björlanda-Torslanda Hembygdsgård är den enda
bevarade, kringbyggda bondgården som finns i
Torslanda. Vid laga skifte 1842 flyttades gården
från Amhults klumpby till sin nuvarande plats
Lysevallen strax söder om Amhult.
Vi får se hur man levde i denna unika släktgård.

Vandring längs Delsjöbäcken i Örgryte

Plats: Lysevägen 5. Hållplats Lyse, Buss 26
alt. hpl Amhults resecentrum, promenad 15 min.
Kostnad: 50 kr. Kaffe med hembakt: 25 kr.

Samling: Sankt Sigfrids Plan. Spårvagnslinje 5.
Kostnad: Medlem 50 kr, övriga 70 kr.

Onsdag 11 april kl. 17.00

GHF:s årsmöte
Inleds med att Pia Schmidt De Graaf berättar om
sin bok: Evert Taube i Göteborgs Handels och
Sjöfartstidning och Håkan Berg om livet som
pressfotograf på GHT.
Obs! Kaffe serveras
Kl. 18.00 börjar årsmötet
Plats: Emigranternas Hus, Packhusplatsen 7,
vån. 2 (samma hus som Casino Cosmopol)

Efter att ha hört berättelsen om Sankt Sigfrid och
bekantat oss med omgivningarna kring Sankt
Sigfrids Plan vandrar vi i vårgrönskan längs
”Bäckeliden” mot Stora Torp. Lars Persson guidar.

Lördag 19 maj kl. 11.00 – 16.00

Öppet hus i GHF:s lokaler på Postgatan 4
Hembygdsförbundet visar upp sitt forskningsarkiv.
Göteborgs stad har skänkt 75.000 kr till förnyelse.
Bokbord, intressanta samtal och kaffeservering. Ta
gärna med en vän.
Föreläsningar i Stadsmuseet, Wallenstamsalen
startar redan kl. 17.00 med olika föraktiviteter
samt inkluderar kaffeservering.

Onsdag 16 maj kl. 18.00

Lördag 2 juni kl. 11.00 – kl. 17.00

Gamla Majgrabbar: Kulturbärare sedan 1952

Vårresa

Kulturreservatet Gathenhielm i Majorna utgör
idag Göteborgs enda träbebyggelse från 1700talet. Stadsdelsföreningen ”Gamla Majgrabbar”
berättar om dess bakgrund och bildande samt om
föreningens verksamhet och roll i området.

Nya Älvsborgs fästning med rundtur i Södra
skärgården

Föraktivitet i foajén kl. 17.00
I samband med föreläsningen visar föreningen sin
fotoutställning ”Det gamla Majorna”.
Presentatörer: Urban Börjesson (ordförande),
Tommie Lundqvist och H. Johan Lundin.

Vi åker med Västkustlinjens båt till Nya Älvsborgs
fästning och får en guidning av öns kommendant
samt en god lunch ca kl. 13.00 på Wärdshuset.
Därefter väntar en 2 timmars rundtur med
m/s Svea i Göteborgs södra skärgård, innan vi tar
båten tillbaka till Göteborg, mätta, belåtna och ett
trevligt minne rikare.

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen.
Kostnad: 50 kr (+ årskort)

Avresa: Stenpiren kl. 11.00. Åter ca kl. 17.00
Kostnad: 400 kr som betalas via pg. 42 25 90-0.
Anmälan till exp. senast 24 maj.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hembygdsförbundets program genomförs i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Lilienbergs stad: Göteborg 1900 - 1930

Föredrag på Studieförbundet
Vuxenskolan
OBS! Anmälan görs direkt till
Studieförbundet Vuxenskolan
Tel. 031 – 707 18 00
E-post: gbg@sv.se
www.sv.se/goteborg

Albert Lilienberg var förste stadsingenjör och
gestaltade stadsmiljöer som Götaplatsen,
Nedre Johanneberg och Bagaregården.
Hans Bjur, professor emeritus i stadsbyggnad
föreläser från sin nya bok.
Torsdagen den 1 mars kl. 11.00
Plats: Redbergsteatern, Örngatan 6
Obligatorisk föranmälan. Entré: 100 kr.

Haga
Hagapojken och folklivsskildraren Kent Andersson
visar bilder och berättar från arbetarstadsdelen
Haga.
Tisdagen den 6 mars kl. 11.00
Plats: Redbergsteatern, Örngatan 6
Obligatorisk föranmälan. Entré: 80 kr.

Göteborgs arkitekturhistoria
Arkitekturprofessorn och GP-skribenten
Ola Nylander ger sin bild av bostadsbyggandet,
från de äldsta husen till folkhem och miljonprogram samt rivningar och kulturförstörelse
under 1970-talet.
Torsdagen den 15 februari kl. 19.00
Plats: Aftonstjärnan, Plåtslagaregatan 3
Obligatorisk föranmälan. Entré: 100 kr.

Vår man i London
Martin Fritz, professor emeritus i ekonomisk
historia, har skrivit en bok om Göteborgsfödde
Björn Prytz, som var Sveriges representant i London
under andra världskriget.
Torsdagen den 15 mars kl. 19.00
Plats: Aftonstjärnan, Plåtslagaregatan 3
Obligatorisk föranmälan. Entré: 100 kr.

