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Radhus på Brödragatan i Örgryte. Se stadsvandringen den 1 juni. Foto: Fritz Bruce 

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 



 

Program våren 2022 

Förändringar i programmet kan inte uteslutas med tanke på den osäkerhet som  
råder på grund av återkommande smittspridning. Håll koll på hemsidan eller  
ring expeditionen för en aktuell lägesrapport. 

Om du är anmäld till en viss programpunkt kontaktar vi dig direkt vid eventuella 
förändringar. 
 

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

• Föranmälan till expeditionen kan göras via telefon eller e-post. Öppettider och 
kontaktuppgifter finns på programmets framsida 
 

• Föranmälan till föredrag görs direkt till Stadsmuseets reception eller via telefon 031-
368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Antalet deltagare 
anpassas utifrån aktuella riktlinjer för allmänna sammankomster.  
 

• 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. 

 

  

Torsdag 10 mars kl 14.00 

Urmakaren berättar 
Urmakare Gerhard Gren har restaurerat urverk och 
klockor i Kronhuskvarteret under 32 år.  
På plats i urmakeriet berättar han om sin långa 
hantverkstradition, möten och människor. 
 
Plats: Urmakeriet, Postgatan 4 
Avgift: nej 

Anmälan till expeditionen senast den 8 mars. 

 Foto Wikimedia commons 
 
 

Onsdag 23 mars kl 18.00 

Growthenburg 
Föreläsning av Claes Caldenby 

Vad händer i Göteborg? Var vi än leds på omvägar 
genom den uppgrävda staden står byggkranar och 
nya höghus. Den stora småstaden Göteborg vill 
sätta sig på kartan som storstaden Growthenburg. 

”Blir det bra?” frågar sig Claes Caldenby i en före-
läsning som tar avstamp i Göteborgs Hembygds-
förbunds stadgars formulering om ”historisk, 
topografisk och konstnärlig omdaning och 
utveckling av staden”. 

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

Anmälan: direkt till Stadsmuseet,  
031-368 36 00. 
 
 
 
 
 



Tisdag 5 april kl 12.00 
Östra kapellet samt vandring på  
Östra kyrkogården 
 

Vid renoveringen av Östra kapellet (begravnings-
kapellet på Östra kyrkogården) efter branden 2018, 
hittades göteborgskonstnären Georg Paulis 120 år 
gamla frescomålningar, som hade blivit övertäckta 
vid en tidigare tillbyggnad. De har nu restaurerats 
och återställts. 
Efter besöket i kapellet gör vi en kortare promenad 
på kyrkogården under guidning av Lars Persson. 
 
Plats: Östra kyrkogården, ingång från Nobelplatsen 
Samling vid entrén till kapellet kl.11.45. 
Hållplats: Redbergsplatsen 
Avgift: medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 29 mars 
 

 

Onsdag 20 april kl 18.00 
 

Årsmöte 
 

Plats: Bio Capitol vid Skanstorget 1. 
Till medlemmar i Göteborgs hembygds-
förbund skickas särskild kallelse. 

 

Onsdag 27 april kl 18.00 
Örgryte 100 år i Göteborg 
Föreläsning av Per Hallén universitetslektor i 
ekonomisk historia, Göteborgs Universitet 

Örgryte införlivades med Göteborg för 100 år 
sedan. Det var slutpunkten på en lång process där 
bitar av stadens granne brutits loss för att läggas 
inom stadsgränsen. Med anledning av detta 
jubileum har Göteborgs hembygdsförbunds årsbok 
Göteborg förr och nu 2022 flera kapitel ägnade åt 
Örgryte. Föredraget berättar om den slingriga 
vägen mot ett fullbordat införlivande 1922. 

Plats: Stadsmuseet, hörsalen 
Avgift: dagsbiljett eller årskort till museet. 
Anmälan direkt till Stadsmuseet,  
031-368 36 00. 

 

Hembygdsförbundets program 
genomförs i samarbete med  

Studieförbundet Vuxenskolan 
 

 

Onsdag 18 maj kl 13.00 
Backa Hembygdsförening 
Vi besöker Backa Hembygdsförening och deras 
hembygdsgård, Albogården. Den ligger lantligt, 
omgiven av en lummig trädgård, men det är nära till 
allmänna kommunikationer. Här finns ett fint hem-
bygdsmuseum och generösa gemensamma 
utrymmen. På programmet står visning och fika. 

Adress: Lärje Albogård 1, Hisings-Backa 
Hållplats: Körkarlens gata, med buss 18 och 19 
Avgift: medlem 50 kr, övriga 70 kr. Fika ingår. 
Anmälan till expeditionen senast 12 maj 
 

 
Foto: Backa Hembygdsförening 

 

Onsdag 1 juni kl 18.00 
Ingrid Wallbergs Örgryte 
Stadsvandring i försommarkvällen med Lars 
Persson och Cissi Malmros. 

Boken Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist 
författad av Anne Brügge, utsågs till Årets 
Göteborgsbok 2020 och är utgångspunkt för denna 
stadsvandring. 

Ingrid Wallberg var den första kvinnliga arkitekten 
i Sverige som drev ett eget ritkontor. Hon bodde i 
Örgryte och ritade flera funkisbostäder där (t ex 
programmets omslagsbild). Stadsvandringen leder 
oss till ett par av dessa, och vi får veta mer om 
denna mångsidiga och driftiga kvinna. 

Samling: Hållplats Ekmanska, (spårvagnslinje 5) 
Avgift: Medlemmar 90 kr, övriga 120 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 31 maj 
 
 



Torsdag 9 juni kl 11.00 

Utflykt till Asperö 
Vi hälsar på hos Asperö Hembygdsförening som 
guidar oss på en promenad runt ön. Föreningen 
har ett litet hembygdsmuseum med bl a "den 
legendariska gräddflaskan" och "Eskils 
hummer" och visar ytterligare några byggnader.  
Vi avslutar med fika innan vi tar båten tillbaka 
till Saltholmen. 

Plats: Asperö  
Samling på Saltholmens färjeläge, kl 11.00. 

Foto: Wikimedia commons 

 

Avgift: Medlem 80 kr, övriga 100 kr. 
Anmälan till expeditionen senast den 2 juni

 

 

Föredrag på Studieförbundet Vuxenskolan 

Se hela programmet på Vuxenskolans hemsida: www.sv.se. 

Obligatorisk föranmälan till alla föreläsningar, görs direkt till Studieförbundet 
Vuxenskolan på hemsidan eller på telefon 031-707 18 00 

E-post: gbg@sv.se 
 

 
Judarnas historia i Sverige 
Förläsare: Carl Henrik Carlsson, filosofie 
doktor i historia.  
 

Göteborgsvitsen, Barnens dag, Gustav Adolfs-
bakelsen, skolämnet slöjd och musiken till Idas 
sommarvisa – alla är de exempel på företeelser 
som uppfattas som typiskt svenska men som i 
själva verket är skapade av svenska judar.  

Judar har fått bo permanent i Sverige sedan 1770-
talet utan att behöva konvertera till kristendomen, 
även om det länge fanns många restriktioner. 

Carl Henrik Carlssons Augustnominerade bok är 
ett sedan länge saknat översiktsverk om judisk 
kulturhistoria i Sverige. Vi möter enskilda judar 
men får också veta hur judiska församlingar och 
andra organisationer vuxit fram och relaterat till 
det omgivande majoritetssamhället  
 
Tisdag 1 mars kl 18.00  - 19.30 
Avgift: 120 kr  
Plats: Redbergsteatern, Örngatan  6 

 
Drömska toner - Helena Ha-Young Sul, 
piano 
Helena Ha-Young Sul spelar pianomusik av 
kvinnliga tonsättare, som Clara Schumann, Lili 
Boulanger och vår göteborgska Elfrida Andrée. 
Samtliga med rötter i 1800-talets romantiska 
musiktradition.  
Helena Ha-Young Sul är klassisk pianist och 
konstnärlig ledare för Göteborgs Pianofestival. 
Konserten ingår i en satsning på att ta regionens 
flyglar i bruk för att återstarta kulturlivet efter 
pandemin. 
 
Torsdag 10 mars kl 12.00  
Avgift: 120 kr 
Plats: Skeppet, Sjömanskyrkan,  
Amerikagatan 2 (Stigbergstorg 
 


