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Stig-Allan Agroth:  Skanstorget 1970 – se programpunkt den 25 mars. 

GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND 
 Post- och besöksadress: 
 Göteborgs hembygdsförbund 

  Postgatan 4, 411 13 Göteborg 

  Öppettider: tisdag och torsdag 10 – 13 

  Telefon: 031 – 13 57 14 

  E-post: exp.gbghembygd@gmail.com 

  Plusgiro: 42 25 90-0 
  Swish: 123 132 26 35 

 www.goteborgshembygdsforbund.se 



 
 

• Föranmälan krävs till alla aktiviteter, utom årsmötet och föredragen på Stadsmuseet.  
Antalet platser är begränsat och ”först till kvarn….” gäller. 

• Föranmälan görs till hembygdsförbundets expedition via besök, 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 överta din plats! 

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

 
       

         
 

Onsdag 5 februari kl 17.30 
 

Världslitteraturhuset –  
Det mångspråkiga biblioteket 
 

Vi besöker biblioteket med fokus på det mång-
språkiga!  
I tre våningsplan ryms allt som hör ett bibliotek till. 
Här finns också Berättarministeriet som bidrar till 
husets och barnens berättarglädje. 
 

Plats: Gamlestadstorget 11 
Samling vid entrén kl.17.15 
Kostnad: Medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 4 februari. 
____________________________________________________ 
 
Onsdag 26 februari kl 18.00 
 

Bokserien Hundra år i Göteborg 
 

"Hundra år i Göteborg" berättar om villkor och 
händelser i staden sedan tidigt 1900-tal. Åtta 
volymer behandlar medicinen, konst, litteratur, 
utbildning, industrier och idrott. Gudrun Nyberg 
berättar om projektets tillkomst och Gudrun 
Lönnroth, medförfattare till utgåvan 
"Stadsbilden", om bebyggelsen, hur staden 
förändrats, och vilka idéer som präglat staden 
 

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

 

Hembygdsförbundets program genomförs i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

 

 
Onsdag den 4 mars kl 12.00 
 

Barken Viking med lunch. 
  
Barken Viking s.k. poopdäcksfartyg har legat 
permanent vid Gullbergskajen sedan 1994 och 
används numera som hotell, konferensanläggning 
och restaurang. Vid vårt besök får vi höra fartygets 
spännande historia och därefter äter vi en 
gemensam lunch i restaurangen ombord. 
 

Plats: Lilla Bommens torg 10 
Kostnad, inkl. lunch: Medlem 150 kr, övriga 170 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 27 februari. 
_________________________________________________ 
 
Måndag 16 mars kl 1100 
Måndag 23 mars kl 11.00 
 

Vi besöker Allégården 
 

Vi besöker gamla Folkbiblioteket som blev 
Hagahuset som blev Allégården. 
Vi får en rundvandring i huset, samt berättelsen om 
dess historia. Efteråt dricker vi gemensamt kaffe 
med fralla/bulle. 
 
Plats: Södra Allégatan 4 
Samling i entrén kl.10.45  
Kostnad: Medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 10, resp 17 mars. 
____________________________________________________ 
 



Onsdag 25 mars kl 18.00 
 

Stig-Allan Agroth – konstnär och 
Göteborgsprofil 
 

Tecknaren Stig-Allan Agroth (1920-2007) föddes i 
Haga, utbildade sig i teckning och arbetade som 
reklamtecknare i Göteborg under 44 år. Han 
tecknade och målade ständigt: Göteborgsmotiv, 
idrotts-profiler, bokomslag, naturbilder och 
familjebilder.  
Niclas Agroth - barnbarn till Stig-Allan - har ärvt 
denna stora bildskatt som han visar när han nu 
berätta om sin morfar. Utställning av teckningar. 
 

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

Torsdagen den 2 april kl 13.00 
 

Östra kapellet samt vandring på  
Östra kyrkogården 
 

Vid renoveringen av Östra kapellet efter branden 
2018 hittades Göteborgskonstnären Georg Paulis 
120 år gamla frescomålningar, vilka hade blivit 
övertäckta vid en tidigare tillbyggnad 1955. Efter 
besök i kapellet gör vi en kortare promenad på 
Östra kyrkogården under guidning av Lars Persson. 
 

Plats: Östra kyrkogården, ingång från Nobelplatsen 
Samling vid entrén till kapellet kl.12.45 
Kostnad: Medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 26 mars 
____________________________________________________ 
 

Onsdag 22 april kl 18.00 

En bröllopsresa utan motstycke 

1909 köpte Carl Julius Ahlgren skonaren S/V 
Isolda. Ett år senare gav han sig ut på en bröllops-
resa med hustrun Ellen. Resan tog hela trettiotvå 
år och slutade inte förrän andra världskriget var 
ett faktum. Fyra barn föddes till sjöss.  
Idag ägs Isolda av en ekonomisk förening som 
med stöd av ideella krafter renoverar skonaren. 
Tommy Andersson, projektledare på Isolda och 
ordförande i Maritimt i Väst, berättar. 
 

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

 
 

Onsdagen 29 april kl 18.00 
 

Årsmöte  
 

Plats: Bio Capitol vid Skanstorget 1.  
Kaffe serveras från 17.30.  
Vi inleder med filmvisning, därefter årsmötes-
förhandlingar. 
 

Till hembygdsförbundets medlemmar skickas 
särskild kallelse. 
 

 
Tisdag 5 maj kl 13.00 
 

Lundby hembygdsförening 
 

Besök på Lundby Hembygdsförening. 
Samling i Kyrkbyskolan som tillhör 
föreningen och som fungerar som 
hembygdsgård. Vi får en visning och en 
presentation av föreningen och av 
stadsdelen. Kaffe ingår. 
 

Plats: Prästgatan 11. 
Buss 16, hållplats Lundby gamla kyrka 
(+3 min till fots), alternativt spårvagn 5, 
6 eller 10, hållplats Gropegårdsgatan 
(+8 min till fots).  
 

Kostnad: medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 28 april. 
_________________________________________________ 
 

Lördag 9 maj kl 11-16 
 

Jubileum!  
Öppet hus med bokförsäljning 
 

Göteborgs Hembygdsförbund firar 70 år och 
årsboken fyller 60 år! Dessutom har förbundet 
funnits i 40 år på Postgatan 4. 

Vi firar det med öppet hus på Postgatan. 
Se särskild inbjudan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onsdag 3 juni kl 10.00 (ev 11.00) 
 

Försommardag på Öckerö 
 

Vi gör en dagstur till Öckerö, i Norra skärgården 
med buss 290. Vi besöker Öckerö hembygdsgård 
med bl.a. ladugård, sjöbod, tvättebo och sjapp. 
Här tar vi förmiddagsfika. Därefter guidad 
visning av 1400-talskyrkan med fina tak-
målningar samt kyrkogården med krigs-gravar. 
Lunch på restaurang Nimbus.  
 
Avresa från Nils Ericson Terminalen, buss 290 
Kostnad (inkl guidning/fika/lunch): 
Medlem 300 kr, övriga 350 kr. 
Busstider till Öckerö meddelas senare. 
Föranmälan till expeditionen senast 28 maj. 
 

 

Torsdag 11 juni kl 18.00 
Från Högsbohöjd till  
Axel Dahlströms torg 
 

Stadsvandring med Lars Persson som guide. 
I Högsbohöjd byggdes Sveriges första moské, 
och här finns omstridda Pennygången. Från 
Fyrktorget vandrar vi via Torpadammen och 
Högsbo kyrka och avslutar på Axel Dahlströms 
torg där vi bl.a. kan se Endre Nemes konstverk. 
 

Plats: Fyrktorget 1 
Samling vid Hemköp kl 17.45  
Hållplats: Fyrktorget, Buss 16 (ändhållplats) 
Kostnad: Medlem 50 kr, övriga 70 kr 
Anmälan till expeditionen senast 9 juni. 

 
 

 

Föredrag på Studieförbundet Vuxenskolan 
 

OBS! Anmälan görs direkt till Studieförbundet Vuxenskolan. 

E-post: gbg@sv.se 

Telefon: 031-707 18 00 

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

 

Sveriges medeltid 
 

Historieprofessor Dick Harrison har skrivit ett nytt 
standardverk om perioden från sen järnålder till 
Gustav Vasas trontillträde. I den rikt illustrerade 
boken skildras vårt lands tidiga kungar och mäktiga 
män, men även böndernas, kvinnornas och köpmän-
nens vardag och levnadsvillkor. 

Tisdagen den 28 januari  kl. 15.00 och 18.00   
Plats: RedbergsTeatern, Örngatan 6 
Obligatorisk föranmälan. Entré: 120 kr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vier Brillen med gäst Sture Hegerfors 
 
Sture Hegerfors och Kristian Wedel inleder med 
ett samtal om vad som utmärker Göteborgshumorn 
varpå Hisingens nationalorkester Vier Brillen fram-
för glada, svängiga, roliga, spektakulära, egen-
skrivna, underfundiga sånger, som ofelbart leder till 
ett gott humör. 
Torsdagen den 27 februari kl. 18.00 
Plats: RedbergsTeatern, Örngatan 6 
Obligatorisk föranmälan. Entré: 140 kr  
 
Göteborgs historia 
Tomas Anderson och Peter Sandberg berättar ur 
sitt praktverk, inför stadens 400-årsjubileum. 
År 1621 fick Göteborg sina första stadsprivilegier, 
och holländska och tyska köpmän flockades till den 
nya staden. Under de följande seklen stärktes rollen 
som handelsstad samtidigt som orten utvecklades till 
en av landets viktigaste industri- och varvsstäder. 
Torsdagen den 19 mars kl. 19.00 
Plats: Aftonstjärnan, Plåtslagaregatan 2  
Obligatorisk föranmälan. Entré: 100 kr 


