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Örgryte nya kyrka med barockorgeln. Se programpunkt den 4 november. Foto: Ronald Eek 

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 

http://www.goteborgshembygdsforbund.se/


 

Program hösten 2021  

Det egentliga höstprogrammet startar på Kulturarvsdagen den 11 september med öppet 
hus på Postgatan. De två första stadsvandringarna tillhör ju egentligen vårprogrammet.  

Med tanke på den osäkerhet som fortfarande råder p g a fortsatt smittspridning kan 
förändringar i programmet inte uteslutas. Håll koll på hemsidan eller ring expeditionen 
under för en aktuell lägesrapport. 

De som är anmälda till olika programpunkter informerar vi direkt via e-post eller telefon 
om eventuella förändringar. 

 

• Föranmälan krävs till alla aktiviteter utom till föredragen på Stadsmuseet. 
Antalet platser är begränsat och ”först till kvarn….” gäller. Om intresset visar sig vara 
stort, kan en dubblering bli aktuell. 
 

• 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 8 september kl 13.00 

Krogar, rockklubbar – och en kärlekssaga 
från Kungshöjd 

Stadsvandring med Lars Persson och Cissi 
Malmros. Uppskjuten från 19 maj. 
Fulltecknad. Endast reservplatser. 
 

 
Lördag 11 september kl 11-16 

Kulturarvsdagen – Öppet hus 

Var du bor, lever och kommer från betyder mycket 
– din hembygd. Vad gör Din hembygd speciell?  

Kom till oss, vi är ju experter på ämnet! 

Öppet hus med bildvisning från 60/70-tal, unika 
böcker/presenter, kartposters över Göteborg eller 
bara mingla med fika. Stort forskningsarkiv.  

Fri entré. Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Onsdag 22 september kl 13.00 

Göteborgska pärlor – hotell, caféer, 
restauranger m m 

Stadsvandring med Lars Persson och Cissi Malmros. 
Uppskjuten från 5 maj. 
Fulltecknad. Endast reservplatser 
 



Onsdag 29 september kl 13.00 

Längs Avenyen 

Stadsvandring längs Kungsportsavenyen, från 
Stora teatern till Götaplatsen. Den tar oss på en 
tidsresa från stadens mulbeten, tobaksplantager 
och landerier, via förra sekelskiftets bostäder, till 
70-talets aktivister och dagens shoppingstråk, 
restauranger och nattliv. 

Avgift: medlem 80 kr, ej medlem 100 kr. 
Samling utanför Stora teatern. 
Föranmälan till expeditionen senast den 23 sept. 
 

 Foto: Wikipedia 
 
 

 

Onsdag 20 oktober kl 18.00 
 

Årsmöte 
 

Plats: Bio Capitol vid Skanstorget 1. 
Till medlemmar i Göteborgs 
hembygdsförbund skickas särskild kallelse. 
 

 

Onsdag 27 oktober kl 18.00 

Kvinnorna och demokratin 

Hembygdsförbundet uppmärksammar demokrati-

året med två föredrag. 

S A Hedlund –Göteborgs förste kvinnosaksman 

Fil dr Charlotta Hanner Nordstrand föreläser om  
S A Hedlund, redaktör, viktig opinionsbildare och 
vänsterliberal. 

Att ge upp har inte övervägts 

Docent Lisbeth Stenberg om en nyutkommen bok 
i vilken ett trettiotal skribenter presenterar 
rörelser – från 1884 till idag – där göteborgska 
kvinnor varit aktiva i arbetet för kvinnors lika 
rättigheter, möjligheter och villkor. 

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

 

 

Tisdag 2 november kl 12.00 

Hotel Riverton 

Vi besöker det nyrenoverade designhotellet med 
den enastående utsikten från tolfte våningens 
skybar. Guidad visning av hotellet följt av lunch. 

Adress: Stora Badhusgatan  

Närmaste hållplats: Stenpiren 
Samling i lobbyn kl 12.00 

Avgift inkl lunch: medlem 250 kr, icke medlem  

270 kr, betalas till GHF senast 15 oktober. 
 

 

Torsdag 4 november kl 10.00 

Barockorgeln i Örgryte nya kyrka 

På huvudläktaren i Örgryte nya kyrka står Nord-

tyska barockorgeln. Den har byggts på Göteborgs 

universitets orgelforskningsverkstad som en del av 

ett omfattande forskningsprojekt inom Göteborgs 

universitet och Chalmers tekniska högskola. Orgeln 

stod klar 1997. 

Hans Davidsson, projektledare för orgelbygget, 

berättar och spelar, så att vi även får lyssna till den. 

Plats: Örgryte nya kyrka, Herrgårdsgatan 2. 
Närmaste hållplats: Bäckeliden, spårvagn 5. 
Samling utanför ingången till kyrkan 9.45. 

Avgift: Medlem 80 kr, övriga 100 kr. 
Anmälan till expeditionen senast den 28 oktober. 

 

Hembygdsförbundets program genomförs i 
samarbete med  

Studieförbundet Vuxenskolan 
 



Måndag 8 november kl 11.00 
Måndag 15 november kl 11.00 

Vi besöker Allégården 

Besök på det gamla Folkbiblioteket som blev 
Hagahuset som blev Allégården. 

Vi får en rundvandring i huset och berättelsen 
om dess historia. Efteråt dricker vi gemensamt 
kaffe på Allégårdens kafé (ingår ej i priset). 

Plats: Södra Allégatan 4 
Samling i entrén kl.10.45 
Avgift: Medlem 30 kr, övriga 50 kr (fika ingår ej) 
Anmälan till expeditionen senast 4 november. 
 

Onsdag 24 november 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 bröl-
lopsresa med hustrun Ellen. Resan tog hela 32 
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 
Avgift: dagsbiljett eller årskort till museet. 

 

Lördag 4 december kl 13.00-16.00 

Göteborgsbokens dag 

Bokmässa med Göteborgstema och tradition. 
Träffa branschfolk och upptäck ny Göteborgs-
litteratur. Boksläpp för Göteborg under 400 år 
genom kartor. 

Priserna för Årets Göteborgsbok 2019 och 2020 
delas ut kl 14.30. 

Arrangeras av Göteborgs hembygdsförbund och 

Riksarkivet Göteborg. 

Plats: Stadsmuseet, Urbanum, i hörnet Norra 
hamngatan/ Smedjegatan.  
Ingång direkt från Norra Hamngatan. 
Fri entré 

 

Paret Ahlgren med ett av barnen på ”Isolda” 
 

 

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 
 

 

Populärmusikens historia 

Fyra kvällar om 

utvecklingen från blues 
och jazz till rock och pop. 

Hur hänger allt ihop?  

Föreläsare: Kjell 

Dennersten 

Datum: 21/10, 28/10, 11/11 samt 

18/11 
Pris: 100 kr/föreläsning  

Plats: RedbergsTeatern, Örngatan 6 

Obligatorisk föranmälan.  
 

Fler föreläsningar finns på Vuxenskolans 

hemsida. 
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