
        
  

   PROGRAM 
          Höst 2018

 
Polisstationen i Slottsskogen. Målning av Stig Allan Agroth. Se program 4 oktober. 

  

     GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND 

 Post- och besöksadress 

 Postgatan 4, 411 13 Göteborg 

                Öppettider 

 Tisdag och torsdag kl. 10.00 – 13.00 

                      Tel. 031 - 13 57 14 (svarare)  

                E-post: exp.gbghembygd@gmail.com   

                              Plusgiro: 42 25 90-0 

 Swish: 123 132 26 35 

                      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 Göteborgs kommun. 
          Anmälan till övriga aktiviteter: GHF:s expedition tel. 031-13 57 14 eller 
            e-post: exp.gbghembygd@gmail.com. 
          Öppettider: 14 augusti till 13 december, tisdag och torsdag kl. 10.00 - 13.00.     
 Plusgiro: 42 25 90-0.  
OBS !  Till ”övriga aktiviteter” är det begränsat deltagarantal och då gäller ”först till kvarn...”              
          Anmälan skall vara gjord senast en vecka före aktiviteten. Betala gärna via plusgiro eller swish. 
          Vid sent återbud debiteras halva avgiften. 
       
 
 

Onsdag 29 augusti kl. 12.00 
 

Skändla gård på Hisingen 
– vägg i vägg med forntiden 
 

1821 byggdes Skändla Sörgård. En av de få 
oskiftade bondgårdarna i Göteborgstrakten. 
Skändlaberget i närheten är rikt på fornminnen – 
en del fynd är utställda i Skändla gård, som 
numera är hembygdsmuseum i regi av Tuve 
hembygds och fornminnesförening och Göteborgs 
stadsmuseum. Ordförande Sture Johansson 
berättar och visar den unika gården. Den som 
önskar kan efter kaffe med ostfralla göra en 
forntidspromenad på Skändlaberget. 
 

Kommunikationer: Buss 37 (mot Kungälv) från 
Hjalmar Brantingsplatsen (går bara en gång i 
timmen) – hållplats Skändla södra. 
Kostnad: medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Kaffe med ostfralla: 30 kr. 
 
 

 
 

Onsdag 5 september kl. 10.30 
 

Bukowskis i Göteborg 
med lunch i restaurang Mat 107 
 

Välkomna till Bukowskis shop som ligger på kajen i 
Frihamnen. Här kan du gå runt och se på 
inlämnade föremål, men även ta med ett eget 
föremål för värdering!   
 

Plats: Frihamnen 16A, (kajskjul 107) 
Hållplats: Frihamnen.  Spårvagnslinje 2, 5, 6, 10 
                                        Buss 16, 55 
Kostnad: inkl. lunch, medlem 150 kr, 
övriga 170 kr 
 
 

 
Tisdag 18 september, kl. 10.00   
 

Guidad tur i Göteborgs Konserthus 
 

Konserthuset är inte enbart vackra konsertlokaler. 
Följ med och se vad som egentligen pågår bakom 
kulisserna. Guidad tur som tar ungefär 3,5 timmar 
och innehåller orkesterrepetition på ca 20 min., 
rundvandring, föredrag om byggnaden och 
Göteborgs Symfoniker samt dagens lunch. 
Bindande anmälan genom direktbetalning. 
Populärt=Ring för besked om antalet platser. 
 

Plats: Göteborgs Konserthus, Götaplatsen 8. 
Kostnad: Visning inkl. lunch: medlem 300 kr,   
övriga 350 kr. 
 
 

Onsdag 19 september kl. 18.00 
 

Lilienbergs stad – Göteborg 1900-1930 
 

Hans Bjur, arkitekt och professor emeritus i 
stadsbyggnad, föreläser om sin bok om Albert 
Lilienberg, och de stadsplaner som kom till under 
hans tid som förste stadsingenjör i Göteborg. 
Under tre dynamiska decennier gestaltade 
Lilienberg många stadsdelar och platser, bland dem 
Götaplatsen, Landala egnahem, Kungsladugård, 
Majorna, Bagaregården, Änggården, Gamlestaden, 
Brämaregården och Kålltorp. Attraktiva miljöer som 
alla bär Lilienbergs särskilda signum och som utgör 
en älskad del av Göteborgs identitet. 
Efter föredraget är boken till försäljning samt 
signeras av författaren. 
 

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen. 
Entré: 50 kr (+ årskort till museet) 
 
 



Torsdag 4 oktober kl. 12.00 
 

Polisstationen i Slottsskogen 
 

1904 byggdes den vita trävillan i Slottsskogen  
som arrestlokal för de besökare som uppförde 
sig ”olämpligt” (dvs onyktert). Huset står på sin 
ursprungliga plats – inte långt från Lilla Dammen 
och Västgötastugan. Numera är huset ett 
polismuseum. Ingvar Bjerrefors (polisens 
pensionärsförening) visar och berättar om huset. 
Kaffe med kanelbulle serveras i arrestlokalen! 
 

Polismuseet nås via asfalterad gångväg från 
Linnéplatsen – ca 10 minuters promenad. 
 

Kostnad: medlem 50 kr, övriga 70 kr. 

Frivillig avgift till kaffet: 20 kr 

 

 

 
 
 
 

Onsdag 17 oktober  kl. 18.00 
  

Göteborg på två hjul - Cyklar, mopeder 
och motorcyklar 1868 – 2018 
 

Motorentusiasten och författaren Claes Rydholm 
roar och intresserar med mycket nostalgi och 
förbluffande kunskap. Fantastiskt bildmaterial!  
Ett måste för den som varit hjulburen i Göteborg. 
Efter föredraget signerar Claes sin nya bok, med 
samma namn som föredraget. 
 
Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen. 
Entré: 50 kr (+ årskort till museet) 
 
 

 

Onsdag 24 oktober kl. 12.00 
 

Hotell Scandic Opalen – visning och lunch 
 

”Varmt välkomna till en plats lika unik som du” står 
det om Scandic Opalen. Nu har vi möjlighet att få 
en visning av det nyrenoverade hotellet och 
därefter njuter vi av en lunch tillsammans. 
 

Plats: Engelbrektsgatan 73/korsning Skånegatan. 
Hållplats: Scandinavium. Spårvagnslinje 2, 6, 8. 
Kostnad: medlem 170 kr, övriga 200 kr.  
 

____________________________________________________                  

 
Torsdag 8 november kl. 12.00 
 

Spinnhuset på den gröna kullen 
 

Vi får en visning, samt tar del av berättelsen om 
Gullbergsbrohemmet vid Svingeln. Byggt som   
tukt- och spinnhus 1742, och sedan 1909 känt av 
Göteborgarna som Gullbergsbrohemmet. Huvud-
byggnaden är byggnadsminnesförklarad 2010, som 
en av stadens få bevarade 1700-talsbyggnader. 
Efter visningen äter vi lunch i Café Koopen kl.13.00 
   
Plats: Garverigatan 2 
Hållplats: Svingeln.  Spårvagnslinje 1, 3, 6, och 8 
plus ett flertal busslinjer 
Kostnad: inkl. lunch, medlem 80 kr, övriga 100 kr. 
 

_____________________________________________________ 
 
Onsdag 21 november kl. 18.00 
 

Hur var det?   
 - När finländarna kom till Göteborg. 
 

Inkeri Lamér, är journalist, välkänd och prisbelönt 
för sitt mångåriga arbete för den sverigefinska 
minoriteten i Göteborg. 
Hon berättar utifrån sin bok Tung metall - finska 
båtbyggare i Göteborg hur finländarna upplevde 
att komma till ett Göteborg, där industrin skrek 
efter arbetskraft. 
Föraktivitet i museets foajé från kl. 17.00 
Nästa år fyller Föreningen Norden 100 år. Deras 
verksamhet presenteras av Göteborg och 
Bohusläns distrikt. 
 

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen. 
Entré: 50 kr (+ årskort till museet) 
 



Hembygdsförbundets program genomförs 

i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan 

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                              

  

      

Li Pamp med gäst Gert Wingårdh  
 

Antikexperten och programledaren               
Li Pamp samtalar med arkitekten             
Gert Wingårdh om arkitektur, design och 
husdrömmar. Gert och Karin Wingårdh är 
aktuella med boken Wingårdhs villor: Villa 
Kristina. En sorts kokbok över husbyggande 
och om hur man skapar sin egen värld, tätt 
omgiven av högst varierande 
grannbyggnader. 
 

Tisdagen den 2 oktober kl. 18.00 
Plats: Redbergsteatern, Örngatan 6 
Obligatorisk föranmälan. Entré: 150 kr  

 

Det judiska Göteborg  
 

Karin Brygger skriver om judiskt liv och 

kultur i GP. Hennes artiklar om hur den 

judiska invandringen kommit att prägla 

Göteborg har lästs av många med stort 

intresse. Nu är hon aktuell med boken  

"Visst kan man dansa efter Auschwitz: 

Fragment ur Göteborgs judiska historia". 

De flesta känner till Göteborgs synagoga  

och Gamla begravningsplatsen vid Svingeln. 

Färre är bekanta med de judiska kvarter  

som var belägna kring Järntorget. Här fanns 

judiska butiker, urmakare, juvelerare, en 

kravattfabrik och en synagoga.  
 

Onsdagen den 24 oktober kl. 18.00 
Plats: Redbergsteatern, Örngatan 6 
Obligatorisk föranmälan. Entré: 120 kr  

 

 

Delsjön – Där stad och vildmark möts  
 

Författaren Anders Ejdervik berättar om 
den nya boken Delsjön: Där stad och 
vildmark möts, med bilder av 
naturfotografen Mikael Svensson. Boken 
bygger på egna upplevelser efter att ha 
vandrat i området under alla årstider.         
De har besökt smultronställen både nära  
väg och långt in i skog och mark. 
 

Torsdagen den 25 oktober kl. 11.00 

Plats: Redbergsteatern, Örngatan 6 
Obligatorisk föranmälan. Entré: 100 kr 

mailto:gbg@sv.se

