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Ordföranden har ordet. 
Ovanför Götaplatsen bakom konstmuseet ligget 

Lorensbergs villastad, som kom till för snart 
hundra år sedan. Dit kom jag i början av höstterminen 
1958 för att börja studera konsthistoria vid universitetet 
som ende nybörjare det året. En av mina lärare var 
Per Olof Palme – en äldre kusin till statsminister Olof 
Palme. Per inspirerade mig att skriva en avhandling om 
villastaden och den blev klar våren 1962. Lorensbergs 
villastad var då ännu inte femtio år och var alltså 
en ovanligt ny stadsdel för att behandlas som ett 
konsthistoriskt monument. 
Mitt arbete ledde till att jag fick i uppdrag att inventera 
stadsdelen Östermalm i Stockholm, som då var på 
håret att totalsaneras och ersättas med höga kontorshus 
i betong! Om det var min inventering som fick 
Stockholms stad att ändra sig vill jag låta vara osagt 
men flertalet av husen är bevarade med undantag 
för Östermalms finaste hus – Strindbergshuset vid 
Karlaplan – det kom att ersättas av en trist historia 
inklätt med rosabrunt kakel.

Inventeringsarbetet i Stockholm ledde till att jag 
den första juli 1964 fick ett liknande uppdrag 

för Göteborgs stads räkning; det vill säga att 
inventera all kulturhistorisk bebyggelse i Göteborg 

och där välja ut vilka hus som skulle bevaras för 
framtiden. Bebyggelsen klassificerades i ett 50-tal 
byggnadsminnen exempelvis Börsen, Wernerska 
villan, Kronhuset och Ostindiska huset. Andra 
betecknades som för staden omistliga hus exempelvis 
Dicksonska palatset, 
Överås, Dicksonska 
folkbiblioteket, Hagabadet 
och givetvis Drottning 
Kristinas Jaktslott. 
En tredje kategori var 
gruppbebyggelse som 
Landala egnahem, 
landshövdingshusen 
i Kungsladugård, 
Bagaregården och 
Lorensbergs villastad. 
Sammantaget rörde det sig om flera tusen byggnader 
inom stadens gränser.

Tack vare denna inventering har de allra flesta 
byggnaderna bevarats men det var ytterst nära att 

Drottning Kristinas Jaktslott hade rivits. Att bevara 
huset verkade då utsiktslöst ända till vår vän Marie-
Louise de Vylder Lehmann vände på historien. 



Vårens kulturaftnar 2011
MÅNDAG 31 JANUARI, KLOCKAN 18.00
Lars Wivallius, skojare och skald 
Jaktslottets egen hovsångare, trubaduren Martin Bagge framträder med lutisten 
Mikael Paulsson och Ensemble Laude Novella på medeltida instrument. 
Wivallius första kända poem skrevs 1625. Hans dikter utmärker sig för varm poetisk 
känsla, livligt natursinne och en för den tiden stor makt över formen. Wivallius 
mest kända dikt är nog”Klagevisa över denna torra och kalla vår” som var ett 
obligatorium att kunna recitera i det gamla gymnasiet. 
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Avgift 70 kronor per person.

MÅNDAG 28 FEBRUARI, KLOCKAN 18.00
Årsmöte
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer riksdagsledamoten Eva Flyborg att 
tala över ämnet ”Riksdagen - mer än bara politik”. Eva, som är en välkänd politiker 
för oss göteborgare, har stor kunskap om och bred erfarenhet av hur det går till i 
maktens korridorer. Efter valet är Eva ledamot i arbetsmarknadsutskottet, ordförande 
i riksrevisionen, ledamot i krigsdelegationen och sist men inte minst har Eva bildat en 
fanclub för Beatlesfrälsta i riksdagen.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Lotteri. 
Avgift 70 kronor per person.

MÅNDAG 25 MARS, KLOCKAN 18.00
Husen som räddades undan grävskoporna
Hans Eliasson, 2010 års kulturpristagare, berättar om hur hus och kvarter räddats 
undan rivningsraseriet. Hans har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt medverkat till att 
bevara gamla stadsmiljöer i Göteborg. Kvarteret Larmtrumman, där anrika Engelska 
Tapetmagasinet ligger, räddades i sista stund från rivning och har liksom de förfallna 
kulturfastigheterna på Lasarettsgatan och Prästgatan varsamt restaurerats i samverkan 
med Stadsmuseet och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Hans har också givit ut en bok om 
Otterhällan.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Lotteri.
Avgift 70 kronor per person. 

MÅNDAG 2 MAJ, KLOCKAN 18.00
Dörrar till främmande rum – att skriva memoarer
Professor Lars Lönnroth, en av landets främsta litteraturvetare, 
återkommer till oss och berättar om sin bok ”Dörrar till främmande rum - 
att skriva memoarer”. Lars är en framstående författare med många verk 
bakom sig bland annat en stor svensk litteraturhistoria tillsammans med 
Sven Delblanc, Njals saga och boken om Carl Mikael Bellman.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Lotteri. 
Avgift 70 kronor per person.
ANMÄLAN: 
Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna fredagskväll före programdagen, som alltid 
infaller på en måndag. Ring till I-B Fredholm 031- 40 75 23 eller Inger Rignell 0732- 67 04 34.
Tag gärna med jämna pengar till exempel en Jenny Lind och en Selma.



GLIMTAR FRÅN HÖSTENS PROGRAM
Höstens första kulturafton ägde rum den 27 september. Eftersom det i år är 

precis två hundra år sedan den förste Bernadotten kom till Sverige, var ämnet 
för kvällen kungahuset Bernadottes historia. Vår ordförande IHM inledde med att 
berätta om hur kung Gustav IV Adolf avsattes som Sveriges kung 1809 och hur 
man sedan slutgiltigt bestämde sig för att välja en av kejsar Napoleons marskalkar 
– Jean Bernadotte till svensk tronföljare. Han blev adopterad av Gustav III:s bror 
kung Karl XIII. Bernadotte blev sedermera kung av Sverige och Norge 1818. 
Ingmar talade vidare om Bernadottes drottning Désirée- barnfödd i Marseille och 
som faktiskt bar sin sonsons son – den blivande kung Gustav V till dopet 1858. 
Vi fick se bilder bland annat från Bernadotternas olika bröllop där den 19 juni var ett vanligt bröllopsdatum. 
Då gifte sig Oscar och Josefina, Karl XV och Lovisa, Karl XVI Gustav och Silvia och slutligen vårt nuvarande 
tronföljarpar Viktoria och Daniel.

Måndagen den 25 oktober berättade fil dr Kristina Carlsson, ledamot i Jaktslottets styrelse, om tankar 
och idéer bakom uppförandet av Lödöse Museum, invigt 1994. Under planering, byggnation och 

iordningställande av utställningarna var hon chef för museet.
Lödöses historia började för drygt 1000 år sedan. Då byggdes en storgård/kungsgård på platsen, i 
ett konfliktområde där flera nordiska intressenter ville markera sin närvaro! Närheten till havet och 
transportmöjligheterna låg sannolikt till grund för hela bebyggelsen som snabbt utvecklades till att bli  
en av nuvarande Sveriges äldsta städer. Vid utgrävningar inom stadsområdet 1905 och 1916-20 inför 
Världsutställningen i Göteborg 1923 framkom intressanta fynd som visade att här legat en medeltida storstad.
Utställningen speglar omfattningen och variationen på verksamheten i den medeltida storstaden under 500 år – 
en nästa omöjlig men utmanande uppgift. Besök på museet rekommenderas!

Höstens sista kulturafton den 29 
november, då det annonserade 

föredraget om hällristningar i 
Bohuslän blev inställt, ställde vår 
ordförande IHM upp med kort 
varsel och berättade om det svenska 
ostindiska kompaniet. 
Det var Niklas Sahlgren som efter 
resor till England och Nederländerna 
på 1720-talet kom på idén att inrätta ett svenska ostindiskt kompani förlagt till fästningsstaden Göteborg 1731. 
I stort sett varje år sände man ut en ostindiefarare fullastad med svenska exportvaror som trä, järn och tjära. 
Dessa varor försåldes i den spanska hamnstaden Cadiz mot klingande valuta i form av spanska silverpiastrar. En 
resa Göteborg-Kina tur och retur tog i bästa fall arton månader men ofta dröjde det hela två år att resa fram och 
tillbaka. 
Vi fick se prov på allt som man förde hem igen som handmålade tapeter, sidentyger, porslin i alla former med 
mera. I Ostindiska huset försåldes varorna på auktioner, som besöktes av köpmän från hela Europa och det är i 
denna byggnad som Göteborgs stad inrättade alla sina museer redan från 1819. 



. Glöm inte att betala årsavgiften, 50 kronor per medlem. 
Sätt in pengarna på bank-giro 5851-4910.
. Berätta gärna för vänner och bekanta att det går att hyra 
Jaktslottet för fester och sammankomster. Ring Kristina  
Carlsson 0702-780190 för mer info om priser.
. Har du tips på program för kulturaftnarna, kontakta ord-
föranden 0703-340538.
. Lämna gärna förslag med kort nominering till 2011 års 
kulturpristagare, kontakta Margita Björklund 0706-474134.
. Har du bilder eller berättelser som du vill ska vara med i 
Slottsnytt, ring Lisa Björklund 0708-882233.P
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Priset är 
skapat av 
Herman 
Fogelin 
och utdelas 
i maj till 
en person 
som gjort  
insatser 
för stadens 
kulturarv.

Vilken är din bakgrund?                                                                                                            
Jag är 31 år gammal, född och uppvuxen i Tynnered i Göteborg. Sedan 
några år tillbaka bor jag på Nilssonsberg i Annedal tillsammans med 
Selma, min engelska bulldog. 

Vad har du för utbildning?                                                                                                           
I gymnasiet gick jag hotell- och restaurangprogrammet och läste sedan till 
restaurangchef på Göteborgs universitet. Efter några år beslöt jag mig för 
att sadla om och utbildade mig till journalist vid Ljungskile folkhögskola.

Hur är det att arbeta som journalist?                                                                                        
Det är ett fantastiskt roligt och omväxlande arbete, som innehåller allt från 
att skriva till att fotografera och redigera. Jag har huvudsakligen arbetat 
som ledarskribent bland annat på Gefle Dagblad och Dalarnas tidningar. 
För närvarande vikarierar jag som insändarredaktör på Göteborgs-Posten. 

Hur går det till när du gör SlottsNytt?                                                                       
Textmaterialet får jag av Ingmar och Margita bortsett från intervjuerna 
som jag gör själv. En del foton står jag för, andra hämtar jag från nätet. Det stora arbetet är att komponera 
tidningen, välja rätt färger, textstorlek och få balans mellan artiklarna och sidorna. 

Vilka planer har du för den närmaste tiden?  
Förhoppningsvis får jag fortsätta några månader till som insändarredaktör. Jag skall också avsluta en bok om 
Göteborgs Barnhus historia, ett uppdrag som jag har fått av stiftelsen Göteborgs barnhus. 

Fem frågor till Lisa Björklund – SlottsNytts redaktör    

Uthyrningen har gått mycket bra under 2010 och föreningens ekonomi är stabil•	
Inga klagomål från grannar om oväsen vid uthyrning •	
Trots förbudsskylt rastas hundar i trädgården •	
En ny servis har köpts in – assietter, flata tallrikar och djupa tallrikar•	
Mattan i salongen har bytts ut •	
Nya gardiner har satts upp i köket•	
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