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▪ Föranmälan krävs till alla aktiviteter utom till program i Wallenstamsalen på Stadsmuseet. 
Antalet platser är begränsat och ”först till kvarn...” gäller. 

▪ Föranmälan görs till hembygdsförbundets expedition via telefon eller e-post. 
 Öppettider och kontaktuppgifter finns på programmets framsida. 

 ▪ Avboka om du får förhinder! Till populära programpunkter har vi ofta en väntelista med reserver. 
Ge dem en chans att ta över din plats!  

 

 

Tisdag 12 februari kl 14.30 
 

Vi besöker Residenset 
 

Göteborgs äldsta privatbostad, byggd 1648-50 och 
Landshövdingens residens sedan 1700.  
Vi får en rundvandring samt kaffe och äpplekaka. 
Samling utanför entrén senast 14.25. 

Plats: Södra Hamngatan 1. 

Kostnad:  Medlem 150 kr, övriga 170 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 7 februari. 

 
Tisdag 19 februari kl 9.00 
Onsdag 20 februari kl 9.00 
 

Hotell Lorensberg, frukost och visning 

Visste du att hotell Lorensberg, byggt 1938, har 
över hundra väggmålningar av Lars Gillis? 
Nu får vi möjlighet att besöka hotellet. Efter 
en ”Best Breakfast”- frukost (ingår) följer en 
guidad visning av hotellet och Gillis fantastiska 
väggmålningar. Vi får höra om hotellets historia, 
och kanske har man egna spökhistorier att berätta. 
 

Plats: Berzeliigatan 15. 

Kostnad:  Medlem 120 kr, övriga 150 kr. 

Föranmälan till expeditionen senast 7 februari. 

 
Onsdag 20 februari kl 18.00 
 

Östra Nordstans historia - 
en filmutställning med arkiv i fokus 

Hur kan vi berätta historien om stadsdelen Östra 
Nordstan?  
På Landsarkivet i Göteborg visas från 11 januari - 
10 april en utställning om stadsdelen, där filmen 
Dom spränger i min stad i mitt hjärta från 1964 är 
utgångspunkten. 

 

 

Utställningen är skapad av elva arkivanvändare i  
ett medborgarforskningsprojekt och formgiven av 
designstudenter från HDK.  

Arkivarierna Karl-Magnus Johansson och Rebecca 
Olsson presenterar axplock ur Östra Nordstans 
historia och berättar om utställningsprojektet. 

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen. 
Kostnad: dagsbiljett eller årskort till museet. 

 
Onsdag 6 mars kl 15.00 
 

Besök hos SKF:s konstförening 

SKF:s konstförening bildades redan 1941 och är 
Sveriges äldsta aktiva arbetsplatskonstförening. 
Vi får en guidad visning i verkstadsklubbens hus  
där konstsamlingarna finns. Speciellt imponerande 
är föreningens Albin Amelinsamlingar. Kaffe ingår. 
 

Plats: Stallmästaregatan 1. 

Hållplats: SKF alt. Bellevue.  
Spårvagn 6, 7, 11. Buss 58. 

Kostnad: medlem 60 kr, övriga 80 kr. 

Föranmälan till expeditionen senast 28 februari. 

 
Onsdag 20 mars kl 18.00 
 

Hundrade och en Göteborgskvinnor 

Boken ”Hundrade och en Göteborgskvinnor” ger 
nya perspektiv på Göteborgs historia och berättar 
om många av de kvinnor som på olika sätt bidragit 
till stadens framväxt och utveckling. 
En av författarna, Birgitta Flensburg, berättar om 
bokens tillkomst och presenterar några av dem. 
 

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen. 
Kostnad: dagsbiljett eller årskort till museet. 

 



Onsdag 27 mars kl 12.00 (lunch ca 13.00) 
 

Hotell Villan – lunch och visning samt 

konstvandring längs Norra Älvstranden 
 

Vi börjar med en guidad konstvandring längs 
kajen, därefter lunch och visning av Hotell Villan. 
Den anrika kulturbyggnaden Villan från 1916 var 
under varvsepoken säte för ledningen på 
Eriksbergs varv. Under 90-talet var byggnaden 
rivningshotad, men efter varsam ombyggnad 
öppnades Hotell Villan våren 2008. 
 

Plats: Sjöportsgatan 2, Eriksberg. 

Kostnad: medlem 170 kr, övriga 200 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 21 mars. 

 

Onsdag 3 april kl 12.00 
 

Tofta Nordgård i Västra Frölunda 
 

Den lilla vita träbyggnaden nedanför Västra 
Frölunda kyrka var en gång komministerbostad. 
Nu är den Västra Frölunda hembygdsförenings 
hus, och lokalt museum.  

Ordföranden Waldemar Johansson berättar om 
det forna Frölunda och fiskarböndernas hårda  
tillvaro, samt visar oss det gamla huset och dess 
omgivningar – en viktig del av Göteborgs förhisto-
ria. (Ej handikappanpassat) 

 

Plats: Järnbrotts Prästväg 21. 
Hållplats: Radiovägen.  Buss 751, 95 och 83. 
Ca. 8 minuters gångväg från busshållplatsen. 

Kostnad: medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 28 mars. 

 
Onsdagen 10 april kl 18.00 
 

Årsmöte samt extra möte om 
stadgeändring 
 

Plats: Bio Capitol 
 

Vi inleder med fika och filmvisning (vad  
annars…) 
 

Till medlemmar skickas särskild kallelse. 
 

 

Onsdag 17 april kl 18.00 
 

Filmvisning Europas Brasilia och samtal 
om hembygd med Sagal Hussein 

I ett samarbete mellan Göteborgs hembygdsför-
bund och Göteborgs stadsmuseum bjuder vi in till 
en kväll om just hembygd.  

Kvällen inleds med visning av filmen Europas Brasi-
lia och följs sedan av ett samtal med fokus på hem-
bygd med filmens huvudperson Sagal Hussein från 
Hjällbo och Robert Berggren, ordförande för Göte-
borgs hembygdsförbund.  

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen. 
Kostnad: dagsbiljett eller årskort till museet. 

 

Onsdag 24 april kl 18.00 
 

Dalslandsstugan i Slottsskogen 

Vi besöker Dalslandsstugan, byggd 1827 i Steneby 
socken. På plats i Slottsskogen sedan 1936. I 
samband med visningen kan vi även prova på den 
dalsländska specialiteten Kaffe med klengås 
  

Plats: Landskapsstugevägen 21. 

Hållplats: Linnéplatsen. 
Spårvagn, linje 1, 2, 6. Buss 25, 52 m fl. 

Kostnad: medlem 80 kr övriga 100 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 18 april. 

 

Onsdag 8 maj kl 13.00 
 

Vita Huset – förr och nu 

Bergslagsbanans stationshus, eller Vita huset, stod 
färdigt 1881 och är byggnadsminne sedan 2008. Till 
sommaren tas det bakomliggande nybyggda 
kontoret i bruk av VG-regionen.  
Vita Huset kommer då att bli dess entré och 
konferensdel.  
Ulla Antonsson, White Arkitekter, berättar om 
husets historia och om den varsamma renovering 
som hon är arkitekt för. Visning av lokalerna. 
 

Adress: Bergslagsgatan 2 (bakom Centralstationen). 
Samling framför entrén. 
Kostnad: medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 2 maj. 

 

  



Torsdag 23 maj kl 12.00 
 

En promenad i Landala 

(med en touch av Vasastan) 
 

Utgående från Kapellplatsen med konstverket 
Rutan (the Square), bekantar vi oss med bl a 
Hemtrevnad, Fogelbergsparken, Landala Högreser-
voar och minns såväl Kattdammarna som John 
Botvid m m. 
Lars Persson guidar. 
 

Samling: Kapellplatsen, vid statyn Landalamodern 

Hållplats: Kapellplatsen. 
Kostnad: medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 16 maj. 

Hembygdsförbundets program genomförs i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan 
 

Fredag 7 juni kl 10.00  
 

Dagsutflykt till bilfria Brännö 
 

Brännö var en av de mest betydelsefulla 
lotsstationerna under 1800-talet och första hälften 
av 1900-talet. Med Eva Grönstedt, uppvuxen på ön, 
får vi besöka det lokala museet Brännö Lagård och 
därefter guidas vi tvärs över ön till Brännö brygga.  
Vi får veta hur folk levde på ön, samt se byggnader 
och platser som har sin speciella historia.  
 

Efter promenaden intar vi lunch på något av öns 
lunchställen. 
 

Samling: Saltholmen, färjeterminalen kl. 10.00. 
Pris: Medlemmar 200 kr. övriga 250 kr. 
Kostnad för lunch tillkommer. Meddelas senare. 
Föranmälan till expeditionen senast 30 maj. 
 

 

Föredrag på Studieförbundet Vuxenskolan 

OBS! Anmälan görs direkt till Studieförbundet Vuxenskolan. 

Tel. 031-707 18 00  E-post: gbg@sv.se 

Läs hela programmet på:  www.sv.se/goteborg 
 

 

Skyddshemmets vanartiga flickor  

Louise Lindblom berättar, utifrån sin bok  
De besvärliga, om flickorna på Göteborgs Stads 
skyddshem för vanartiga. Om livet på institutionen 
belägen på Västkusten 1920-1954.  
Hur gick det för flickorna från Göteborg? 
 

Torsdagen den 7 februari kl 19.00  

Aftonstjärnan, Plåtslagaregatan 2. 

Entré 100 kr     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs rika musikliv 

Olle Edström, musikvetare och professor, bera ttar 
om musiker som la mnat avtryck 
i Go teborgs musikliv, fra n Wilhelm Stenhammar 
via Å ke Fagerlund till Sonya Hedenbratt och Bengt 
Hallberg. 

Torsdagen den 7 mars kl. 19.00  

Åftonstja rnan, Pla tslagaregatan 2. 

Entre  100 kr   

 

 

Albert Lilienbergs Bagaregården  

Arkitekturprofessor Hans Bjur berättar om till-
komsten av den välbevarade stadsdelen Bagare-
gården från det tidiga 1900-talet. Hans Bjur är för-
fattare till boken Albert Lilienbergs Göteborg. 
 

Onsdagen den 27 mars  kl 18.00 

Redbergsteatern, Örngatan 6 

Entre  120 kr 
 

mailto:gbg@sv.se
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