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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! 
 

• Om du uteblir utan att ha avbokat kommer deltagaravgiften att debiteras. 

 

       

Onsdag 4 september kl. 13.00 

I konstnären Artur Nilssons fotspår 

Artur Nilsson har som få andra skildrat Göteborg 
genom sina foton och akvareller. Han levde hela 
sitt liv i Majorna, och under Bengt Heinös ledning 
vandrar vi i konstnären Artur Nilssons fotspår från 
Gråberget till Stigbergstorget. 

Samling vid Blåsutgatans hållplats (Chapmansgatan)  
Hållplats: Blåsutgatan. Buss 90 
Kostnad: medlem 50 kr, ej medlem 70 kr 
Föranmälan till expeditionen senast 3 september. 
 
 
 

Hembygdsförbundets program genomförs i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 

 
Torsdag 12 september kl. 12.00 
 

Redbergslid – från ridväg till stadsdel 

I Gamla Redbergspojkars lokal finns arkiv och 
Evald Magnussons (1890 – 1974) modell över 
Olskroken /Redbergslid innan landshövdingehusen 
byggdes.  
Tore Albinsson kommer att visa oss runt i det gula 
huset kallat Barnavärn, eftersom byggnaden från 
början hyst barn som omhändertagits av 
samhället.  
 

Plats: Uddevallagatan 14. 
Hållplats: Redbergsplatsen. Spårvagn 1, 3, 6 och 8. 
Kostnad: medlem 50 kr, ej medlem 70 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 5 september. 
 

 
 

Onsdag 18 september kl. 18.00 
 

En nostalgisk resa till 1950-talets Hisingen 
 

Bertil Samuelsson var en hängiven amatörfotograf 
som under 1950-talet flitigt dokumenterade sitt 
Hisingen. Hans fotografier representerar ett stort 
spann från vardagsliv till arbetsmiljöer.    
Föredraget är baserat på den aktuella fotoboken 
Hisingen – min far och hans kamera, som går att 
köpa i samband med föredraget 
 

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

 
Söndag 22 september kl. 13.00 
 

Kul-tur med Ringlinjen samt besök i 
Göteborgs Spårvägsmuseum. 

Vi börjar vår Kul-tur med en veteranvagn och 
hinner under en timmes tid bekanta oss med olika 
delar av Göteborg. Efter rundturen kommer vi till 
spårvägsmuseet och får veta ännu mer om stadens 
spårvägshistoria. Fika ingår. 
 

Plats: Vagnhallarna Gårda. 
Hållplats: Svingeln.  Spårvagn 1, 3, 6 och 8. 
Kostnad: medlem 150 kr, ej medlem 170 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 12 september. 
 

Min 25 deltagare. Vid för få deltagare kommer 
programpunkten att ställas in. 
 

 

Göteborgs Hembygdsförbund deltar på 

Kronhusets julmarknad t o m den 15 december. 

 

 
 



Tisdag    1 oktober kl. 09.00 och 
Tisdag  15 oktober kl. 09.00 
 

Hotell Tidbloms, visning och frukost samt 
guidad promenad i Olskroken 
 

Vi börjar med en god och smakfull frukost 
bestående av lokalproducerad och ”hemlagad” 
mat. Därefter följer en visning av hotellet med 
husets spännande historia ända från 1800-talet. 
Slutligen får vi följa med på en timmes promenad 
i Olskroken under Lars Perssons guidning.  

Plats: Olskroksgatan 23. Hållplats: Olskrokstorget. 
Spårvagn 1, 3, 6, 8.  
Kostnad: inkl. frukost, medlem 150 kr,  
ej medlem 170 kr.  
Föranmälan till expeditionen sen. 24/9 resp. 8/10. 
 

 

Onsdag  9 oktober kl. 13.00 
 

Kvibergs krematorium, Kvibergs kyrkogård 
 

Det nya krematoriet togs i bruk 2018, och erhöll 
pris ur Per och Alma Olssons fond som stadens 
bästa byggnad. Byggnaden har en ceremoniell 
karaktär. Arkitekt Anette Svensson berättar om 
byggnaden och tankarna bakom dess utformning. 
 

Samling kl. 13.00 utanför krematoriet, 
Kvibergs Kyrkogårdsväg 8.  
Hållplats: Kviberg. Spårvagn 6, 7 och 11.  
Kostnad: medlem 50 kr, ej medlem 70 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 3 oktober. 
 

 

Onsdag 16 oktober kl. 18.00 
 

Allt för min familj 

Född och uppväxt i Göteborg som andra genera-
tionens invandrare, hyllar Monika Weber de nya 
svenskar som på 1960- och 70-talet deltog i 
samhällsbygget Sverige. Hennes familj flydde från 
fattiga Makedonien till Sverige. Hon har nu skrivit 
boken Allt för min familj, som handlar om 
integration – att fly till något bättre – men också 
vikten av att anpassa sig till nya förutsättningar. 
Boken går att köpa i samband med föredraget. 
 

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

Onsdag 23 oktober kl. 10.30 

Backa Teater 

Tredje gången gillt för Backa Teater, som nu har sin 
scen i en industrihangar vid Lindholmen. 
Ulrika Andersson guidar oss genom de originella 
teaterlokalerna och berättar om teaterns historia 
och verksamhet (Teater för alla åldrar). Efter 
guidningen (50 – 60 min.) intar vi eventuellt en 
gemensam fika i närheten av teatern. (Fika ingår ej) 
 

Plats: Lärdomsgatan 1C. 
Hållplats:  Lindholmen, Buss 16, 31, 45, 99 
 Teknikgatan, Buss 55 
 Lindholmspiren, med Älvsnabben 
Kostnad: medlem 50 kr, ej medlem 70 kr.  
Föranmälan till expeditionen senast 17 oktober. 
 

 

Fredag 25 oktober, 18-21 - Kulturnatta 

Öppet hus på Postgatan 4 i samarbete med 
jubilerande Föreningen Norden 100 år. 

Föreningsinformation varvat med nordiska visor. 
 

Torsdag 14 november kl. 11.15 – (14.45). 
 

Åby arena: hotell, mässa och travlunch 
 

Få en annorlunda upplevelse med besöket på Åby 
Arena. Vi börjar med visning av Åbys nya hotell 
med sin originella ”Tivolidesign” samt Sveriges 
modernaste mässanläggning. Därefter avnjuter vi 
en god lunch med perfekt utsikt över travbanan 
under pågående lopp.  
 

Plats: Åby Hotel, Åby Arenaväg 10, Mölndal. 
Hållplats: Stallbacken västra. Buss 753. 
Kostnad, inkl lunch: medlem 150 kr,  
ej medlem 170 kr. 
Föranmälan till expeditionen senast 7 november. 
 

 

Onsdag 20 november kl. 18.00 
 

Släktforskning i Göteborg 
 

Göteborgsregionens släktforskare berättar om 
och visar på släktforskningens möjligheter att 
spåra sina Göteborgsrötter. Allt blandas med 
berättelser om kända och okända av stadens 
familjer under gångna tider. 

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



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 
 

 

Peter Harryson & 
Bengt Magnusson – Konsert 
 

Harryson & Magnusson gräver i den 

svenska vismyllan. Vi får höra klassiker 
av Taube, Ferlin, Adolphson och Vreeswijk 

m fl. Estradörkonst och klassiskt 
gitarrspel på högsta nivå utlovas 

Torsdagen den 10 oktober kl. 18.00   

Plats: RedbergsTeatern, Örngatan 6 

Obligatorisk föranmälan.  

Entré: 120 kr 

 

 

Historien om barnamörderskan 
Ingeborg Andersson 

 

Maria Bouroncle om sin 
uppmärksammade debutbok               

Det kom för mig i en hast.  

Berättelsen om Ingeborg Andersson, och 
vad som hände den där dagen 1929, har 

tidigare varit en väl förborgad hemlighet. 
Det tragiska familjeödet återberättas nu 

av Maria, som är Ingeborg Anderssons 
systers barnbarn. 

 

Torsdagen den 7 november kl. 18.00 

Plats: RedbergsTeatern, Örngatan 6 
Obligatorisk föranmälan.  
Entré: 120 kr  

 

 

 

 

 

Den Hedlundska familjen 

Du har säkert sett tomtarna på 
"Tomtehuset" i korsningen Vasagatan 

/Viktoriagatan. Om du tror att det är en 
vanlig utsmyckning så får du tänka efter 

en gång till, för tomtarna berättar alla 

något om den Hedlundska familjen.  

Familjen kom till Göteborg 1852 genom 
att S A Hedlund fick en anställning vid 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 
Deras historia sträcker sig 100 år framåt i 

tiden med kända familjemedlemmar. 

Föredragshållare: Carl T Ek 

Måndagen den 18 november kl. 18.00 

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