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”Lyktan”, Kortedala. Se programpunkt 22 september Foto: Carl T Ek 
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  E-post: exp.gbghembygd@gmail.com 
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Göteborgs Hembygdsförbund – program hösten 2022 

• Föranmälan är obligatorisk till de programpunkter där det är angivet ”föranmälan”. 
Föranmälan till expeditionen kan göras via telefon, e-post eller besök. 
Kontaktuppgifter och öppettider står på programmets framsida. 
 

• Om man vill vara säker på en plats till föredragen på Stadsmuseet kan man anmäla sig 
direkt till Stadsmuseets reception, tel 031-368 36 00. Ej bokade platser släpps innan 
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. 

      

Söndag 11 september kl 11-15 

Kulturarvsdagen – Öppet hus 

Kom till stadskärnans mysigaste mötesplats på 
Postgatan 4! 

På Hembygdsförbundet finns människor som kan 
svara på frågor om stadens historia.  

Ta en titt i Faktarummet, bläddra i kartboken, eller 
unna dig en pratstund över en kopp kaffe.  
Försäljning av ny och begagnad Göteborgs-
litteratur. 

Plats: Hembygdsförbundets lokaler, Postgatan 4. 

Ingen föranmälan. Välkomna! 
 

 

Lördag 17 september kl 14.00 

Guidad tur med Färjan 4 

Följ med på en historisk hamntur med Färjan 4, 
stadens enda ångfärja! Guide under båtfärden samt 
en guidad promenad på Nya Varvet ingår. 

Vi har reserverat ett begränsat antal platser till 
förbundet. Observera att avgiften betalas i förväg.  
Ej betalade platser kommer att avbokas. 

Toalett ombord saknas. 

Avgift: 150 kr. Avgiften ska finnas på GHF:s konto 
senast den 14 september. 
Plats: Avgång från Residensbron kl 14.00. 
Åter till Residensbron kl 16.30. 

Föranmälan till expeditionen senast  
13 september. 
 

 

 

Torsdag 22 september kl 18.00 

”Lyktan” i Kortedala 

Vi besöker den nyrenoverade byggnaden  ”Lyktan”  
i Kortedala, uppförd som kiosk på 50-talet. Idag är 
den hemmabas för Kulturföreningen Lyktan. 

Föreningens ordförande, Carl T Ek, berättar om 
Kortedalas tillkomst och Lyktans arkitekt Sven 
Brolid. Därefter en kortare promenad i omgivning-
arna följt av kaffe med smörgås. 

Plats: ”Lyktan”, Gregorianska gatan 17. 

Hållplats: Runstavsgatan (spårvagn 7 och 11). 

Avgift: medlem 100 kr, icke medlem 120 kr 

Föranmälan till expeditionen senast  

20 september. 
 

 

24 – 25 september 
Kulturhamnsfestival i  

Eriksbergs Kulturbåtshamn 

Välkommen till Kulturhamnsfestivalen i Eriksbergs 

Kulturbåtshamn! Upplev när fartygen seglar, kom 

ombord när det är öppet skepp, ta en tur med 

Färjan4 och ta del av alla aktiviteter på pirarna 

/kajerna. 

Hembygdsförbundet presenterar sin 

verksamhet. 

Lyssna på musik och spännande 

berättelser, ät gott och njut av allt  

som erbjuds i Eriksbergs 

Kulturbåtshamn.  

Program och tider: se 
https://eriksbergskulturbatshamn.se/evenemang 
 

https://eriksbergskulturbatshamn.se/evenemang


Onsdag 28 september kl 18.00 

Valda delar ur Torslandas historia 

Föredrag på Stadsmuseet av Urban Jansson, 
ordförande i Björlanda-Torslanda hembygds-
förening och författare till boken om Björlanda 
Torslanda. Boken utsågs till Årets Hembygdsbok 
2021 av Bohusläns Hembygdsförbund. 

Föredraget tar upp tre ämnen: 

• Flygplatsepoken 1923-1977 

• Hur det var att växa upp i Torslanda på 50-talet 

• Dokumentation av jordbruksepoken. 

Plats: Stadsmuseet, Hörsalen 

Avgift: dagsbiljett eller årskort till museet 
 

 

Torsdag 6 oktober kl 13.00 

Rösträttsdemonstrationen 1918 

Stadsvandring med Ingela Eek 

Den 3 juni 1918 demonstrerade man i Göteborg – för 

kvinnlig rösträtt! Hur många demonstranter det blev 

vet vi inte säkert, men man tror ett par tusen. 

Vi går samma väg som de, från Järntorget till Heden. 

Det blir en historisk vandring om hus och händelser i 

Göteborg, men först och främst om rösträttskampen. 

Avgift: medlem 100 kr, ej medlem 120 kr. 
Plats: samling på Järntorget, framför Folkets hus 
Föranmälan till expeditionen senast 4 oktober. 
 

 

Lördag 22 oktober kl 14.00 

Visning av Gathenhielmska huset 

Gathenhielmska huset är Göteborgs enda beva-

rade storborgarhus i trä från 1700-talet och ingår 

i Kulturreservatet Gathenhielm. Det blev 1964 

Sveriges första byggnadsminnesförklarade hus. 

På programmet står en visning på 45-60 minuter. 

Plats: Gathenhielmska huset, Stigbergstorget. 

Hållplats: Stigbergstorget (spårvagn 3, 9 och 11). 

Avgift: medlem 100 kr, icke medlem, 120 kr 

Föranmälan till expeditionen senast 18 oktober. 

 
 

Hembygdsförbundets program genomförs 

i samarbete med  

Studieförbundet Vuxenskolan 

 

 

Onsdag 9 november kl 11.00 

Annedals Lägenhetsmuseum 

Vi besöker Annedalshus där Föreningen 
Annedalspojkar och -flickor visar hur man bodde 
kring förra sekelskiftet. Det är en av få äldre 
byggnader som lämnades kvar då Annedal revs. 
Inledning med fika (kaffe och smörgås), varefter 
föreningens museivärdar visar museet. 
Byggnaden är i tre våningar och hiss saknas. 

Plats: Brunnsgatan 14.  

Hållplats: Brunnsgatan (spårvagn 2). 

Avgift: medlem 70 kr, icke medlem 90 kr 

Föranmälan till expeditionen senast 3 november. 
 

 

Onsdag 16 november kl 12.30 

Krokslätts fabriker samt lunch på  

Hotel The Weaver 

Krokslätts fabriker 
har en lång 
historia och är i 
dag ett attraktivt 
område med 
lokaler för företag, 
men även bostä-
der och hotell. 
Nybyggda Hotel 
The Weaver 
ligger i områdets 
södra del. Både 
namnet och 
hotellets inredning 
anknyter till 
områdets historia. 

 Quality Hotel The Weaver 

Vi börjar med en kort promenad genom 
Krokslätts fabriksområde, därefter buffélunch 
samt presentation av hotellet och tankarna 
bakom hotellets design. 
Avgift: medlem 150 kr, ej medlem 170 kr. 
Plats: Samling utanför Krokslätts fabriker, 
Berghemsgatan, Mölndal. 
Hållplats: Krokslätts fabriker (spårvagn 2 och 4). 

Föranmälan till expeditionen senast  
11 november. 

 



Onsdag 23 november kl 18.00 

Små industrier 

Föredrag av Gudrun Nyberg som berättar om tio 

mindre tillverkningsföretag i Göteborg, deras 

tillkomst och utveckling samt arbetarnas villkor.  

Det handlar bland annat om Pellerins margarin, 

Fixfabriken, Göteborgs tapetfabrik, Rosengrens 

kassaskåpsfabrik och Levins musikinstrument. 

Intressanta företag som vanligtvis hamnar i 

skuggan av varven, SKF och Volvo som gjort 

Göteborg känt i världen. 
 

Boken Små industrier är en av delarna i serien 

Hundra år i Göteborg. 

Plats: Stadsmuseet, Hörsalen 

Avgift: dagsbiljett eller årskort till museet. 

 

Django Reinhart med en Levingitarr (foto Wikipedia). 

 

 

 

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: www.sv.se, eller på telefon 031-707 18 00. 

E-post: gbg@sv.se 

 

 
 

Örgrytes införlivning i Göteborg  
Föredrag av Per Hallén 
 

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 om Örgrytes förening med 

Göteborg berättar om den slingriga vägen mot 

ett fullbordat införlivande 1922 samt något om 

Örgrytes gamla område i vår egen tid. 

Torsdag 13 oktober kl 18.00  - ca 19.30 

Avgift: 120 kr 

Plats: Redbergsteatern, Örngatan  6 

 

 

Gert Lengstrand & PO Almqvist 

berättar om pop  
 

Gert Lengstrand och PO Almqvist är tillbaka 

med sin populära pratshow om pop och 

rockmusik från förr. Vi kan förvänta oss en 

slingrig musikresa genom 1960-talets 

färgstarka landskap. Roliga anekdoter varvas 

med såväl väsentliga som nördiga fakta om 

artister och låtar.  

Tisdag 17 november kl 18.00  - ca 19.30 

Avgift: 150 kr  

Plats: Redbergsteatern, Örngatan  6 
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