”Göteborg är hamn och hav,
Göteborg är hus och människor.”

Hembygdsrörelsen

Göteborg är spårvagnar och färjor

Hembygdsrörelsen består av människor som vill
veta mer, betyda något för sin hembygd och påverka dess framtid. Den svarar för en kulturinsats
som innebär mycket mer än att bara värna om en
”idyll från förr.”

Göteborg är kommunägda gungor
och karuseller på Liseberg

Vi arbetar bland annat med att utveckla och öka
tillgängligheten till vårt kulturarv och hembygden.

Göteborg är stadsdelar med egen identitet

Göteborg är staden med världsmärken bland
industrier och högklassig utbildning på
universitet och högskolor



Alla som vill kan bidra till detta, och ett
sätt är att bli medlem i Göteborgs
Hembygdsförbund.
Folkdans på Kronhusgården.

Göteborg är staden med 12 000 medlemmar
anslutna till hembygdsrörelsen

Foto: Einar Brodin

Göteborgsböcker
Du får även veta mer om Göteborgs historia genom
hembygdsförbundets bok Göteborg förr och nu,
som har kommit ut i 37 band med kulturhistoriskt
intressanta artiklar och presentationer av platser,
händelser och personer. Flera av böckerna är
dessutom rariteter för dem som är intresserade av
”göteborgiana”.

Våra rötter
Många är intresserade av sin bakgrund – sin
hemort, sina rötter. Att veta mer ger inte bara en
ökad kunskap utan också en större trygghet. Ingen
är utan historia.
Man finner sin identitet. Man är en del av det som
varit och det som är. Samtidigt är man en brygga
mot framtiden.

Serveringspersonal framför Wärdshuset på Liseberg.
Jubileumsutställningen 1923.
Foto: Anders Wilhelm Karnell

Visningar och föredrag

Forskning och arkiv
Göteborgs Hembygdsförbund har sina lokaler i ett
hus som uppfördes 1748 för Fortifikationen på
Postgatan 4 i Kronhuskvarteret.

Två gånger om året presenterar vi våra program;
vår och höst. Här lockar vi till intressanta föredrag
för dem som vill veta mer om vår stad.
På våren ordnar vi dessutom dagsutflykter till
historiska områden i och utanför Göteborg.

Järntorget på 1940-talet.
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Del av Forskningsarkivet.

Göteborgs Hembygdsförbund har cirka 12.000
medlemmar. Ett sextiotal stadsdelsföreningar,
landskapsgillen och andra kulturorganisationer är
anslutna till oss. Vi når därmed cirka 50.000
Göteborgare.

Vykort med foto av Chalmerska institutet (Akademin Valand).
Texten på framsidan lyder:
”matematiksalen, där våra öden i lägre avdelningen avgöras”

Kontakt
Hembygdsförbundets lokaler.

Bli medlem!
Göteborgs Hembygdsförbund är öppen för alla
intresserade, oavsett ålder och bakgrund. Vi
arbetar ideellt, och är därför helt beroende av dig
som medlem för vår ekonomi.

Vi har öppet för alla som vill prata om Göteborg,
som vill forska i vårt bibliotek, gå igenom arkivmaterial eller anmäla sig till olika aktiviteter.
Besök oss, ring eller skicka mail!
Öppettider Tisdag och torsdag, kl 10-13, eller
efter överenskommelse.

Medlemsavgiften är 200 kr/år. För två personer på
samma adress betalar man 300 kr/år.
I medlemsavgiften ingår den klassiska boken
Göteborg förr och nu.


Ring eller maila vår expedition och lämna
dina kontaktuppgifter, eller varför inte
besöka oss?

Avgiften betalas in på Plusgiro 42 25 90 – 0
eller med Swish 123 132 26 35.

Under semestertider och kring jul
gäller andra öppettider.
Mer information finns på hemsidan
och Facebook.
Telefon

031 – 13 57 14 (svarare)

Adress

Göteborgs Hembygdsförbund
Postgatan 4, 411 13 Göteborg

E-post

exp.gbghembygd@gmail.com

Hemsida
www.goteborgshembygdsforbund.se

Göteborg 1861

Välkommen till
Göteborgs
Hembygdsförbund

