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Hedersordföranden har ordet.. 
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Det gångna året 2012 har varit präglat av 
många jubileer. Främst Strindbergsåret - det 
var hundra år sedan Strindbergs bortgång - 

Raoul Wallenberg skulle ha blivit hundra år och vi 
firade fyrtioårsminnet av Jaktslottets invigning den 
nionde september. Ett annat hundraårsjubileum, som 
vi bör uppmärksammade, är förre ordförandens Otto 
Salomons hundraårsdag fjortonde oktober 2012. 
Otto föddes i Göteborg och gick i skola här. Han 
tillhörde en känd judisk familj men den antisemitiska 
stämningen blev så 
stark redan i slutet av 
1920-talet, att familjen 
tvingades flytta till 
Djursholm.
Där kom han att ta 
studenten med Gunnar 
Lagergren som 
studentkamrat - som 
sedan blev svåger till 
Raoul Wallenberg. 
Otto blev officer och 
var sedan verksam 
som försvarsdirektör 
i såväl Mariestad som 

Göteborg. Han 
och hans hustru 
Birgit, som också 
verkat som chef 
inom civilförsvaret, 
kom att knytas till 
Jaktslottet för fyrtio 
år sedan. 

Birgit blev snart föreningens kassör 
och verkställande ledamot och Otto 
efterträdde Marie-Louise Lehmann 

som ordförande från 1979 fram till 1988. 
Han stora intresse var litteraturen och fram 
för allt ägnade han mycket tid åt sin farfars 
syster – författarinnan Sofie Elkan, född 
Salomon – Selma Lagerlöfs vän i ”Liv och 
diktning”.
Den gångna sommaren gjorde Heidi 
Broström och jag en utflykt till mosaiska 
kyrkogården vid Stampen i Göteborg. Vi 
hade först gjort ett besök i synagogan. 
Kyrkogården verkade vara i det närmaste 
övergiven med övervuxna gravstenar men 
till sist hittade vi Sofie Elkans grav där hon 
vilar med sin make och sitt lilla barn.

IHM minns förre ordföranden Otto 
Salomon.



Vårens kulturaftnar 2013
Måndag den 28 januari, klockan 18.00
Raggningsrepliker i litteraturen                                                                                         
Torsten Rönnerstrand, docent, historiker och samhällsvetare har verkat i 35 år 
som universitetslärare men arbetar nu huvudsakligen som forskare, föreläsare och 
frilansjournalist. Under 2012 har han publicerat ett fyrtiotiotal artiklar i tidningar och 
tidskrifter och hållit många föreläsningar i skilda ämnen. 
För närvarande arbetar han på en populärvetenskaplig bok om raggningsrepliker 
i litteratur och film. Han är känd som lärare vid bland annat Karlstads Universitet och Folkuniversitetet i 
Göteborg samt som föreläsare vid Bokmässan och Partille Bokhandel.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Avgift 80 kronor per person.

Måndag den 25 februari, klockan 18.00
Årsmöte och nordiska Nobelpristagare 
Fil.kand. och hedersdoktor Gunnel Enby kommer till oss och berättar om nordiska 
Nobelpristagare i litteratur. Hon ger oss också en bakgrund till priset och Alfred Nobels 
intentioner med detsamma. 
I sitt testamente stadfäste Nobel att en stiftelse skulle grundas av hans förmögenhet, 
och att räntan skulle utdelas till pris år personer som föregående år gjort mest nytta för 
mänskligheten. Nobel var mycket intresserad av vetenskap och konst och skrev själv 
dikter på såväl svenska som engelska.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Lotteri. 
Avgift 80 kronor per person. 

Måndag den 25 mars, klockan 18.00
Staden där Sverige möter världen - Handels- och fästningsstaden Göteborg
Historikern Per Persson berättar om Göteborg under de första hundra åren. Göteborg byggdes ursprungligen 
med höga murar, vallar, bastioner och vallgravar. Det militära livet präglade staden som behövde trygghet för att 
utvecklas till en handelsstad. Vilken funktion staden hade som fästning och handelscentrum och vilken roll den 
segregerade sociala gemenskapen spelade, kommer vi att få veta mycket om under kvällen.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.
Avgift 80 kronor per person. 
 
Måndag den 29 april, klockan 18.00
Henri de Toulouse-Lautrec - Livets krönikör
Följ med Gerd Riccius till det sena 1800-talets Paris i detta föredrag om målaren från Montmatre och hans 
tragiska livsöde. Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901) föddes i en adlig släkt i den lilla staden Albi i södra 
Frankrike. Som barn var han ofta sjuk. I tonåren drabbades han av benbrott som resulterade i att benen slutade 
växa. När han flyttade till Paris blev han snabbt en av profilerna i konstnärskretsarna på Montmartre. Mest känd 
har han blivit just för sina affischer för artister och nöjesställen i Paris. 
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Avgift 80 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 031-18 16 69. 



GLIMTAR FRÅN HÖSTENS PROGRAM
Vi inledde hösten med att på fyrtioårsdagen av Jaktslottets invigning 9 september 1972 ha Öppet Hus med 

bubbel, kaffe och goda tårtor för alla våra medlemmar. För kulturen svarade Gunilla Flinck som lät oss 
njuta av en radiokonsert.

Första måndagen i oktober – dagen efter bokmässan – framträdde ordföranden i Hjalmar Söderbergsällskapet, 
professor emeritus Nils O. Sjöstrand. Han berättade om den store författaren Hjalmar Söderberg och hans 

tid som medarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning på ett livfullt och engagerat sätt. Tidningens 
chefredaktör var vid den tiden Torgny Segerstedt och professor Sjöstrand belyste också relationen dem emellan.
Efter föredraget utbröt en livlig diskussion och professorn fick svara på många frågor, bland annat vilka noveller 
som han särskilt skulle vilja framhålla. Självklart nämndes de välkända ”Kyssen” och ”Pälsen” men också 
”Kyrkogårdsarabesk” och ”Misstagssonaten”.

Måndagen den 29 oktober var Jaktslottet fyllt till sista plats. Vår medlem 
Gerd Riccius, föreläsare och författare och tillika f.d. lektor i franska 

språket, berättade med stor inlevelse om stadsdelen Haga och dess räddning på 
1980-talet. 
Det var vår egen drottning Kristina som på 1640-talet utfärdade den första 
stadsplanen till vår äldsta förstad Haga. På den tiden var Haga en idyll med små 
timmerhus omgivna av kålgårdar och trädgårdstäppor. Stadsdelen utvecklades 
under 1700-talet och vid den stora befolkningsökningen på 1800-talet byggdes 
den ut kraftigt. Den var mycket tätbefolkad och under 1900-talet blev den 
förslummad. De styrande i staden hade mer eller mindre bestämt att Haga skulle 
utplånas men en proteststorm mot rivningarna uppstod på 1980-talet och genom 
en kompromiss behölls hälften av den gamla bebyggelsen som kompletterades 
med nya hus i gammal stil. Det hela blev mycket lyckat och Haga fungerar idag 
som Göteborgs ”Gamla Stan” med Haga Nygata som den centrala butiks- och 
cafégatan.

Måndagen den 26 november avslutade vi året 2012 med att IHM 
på mångas begäran berättade om olika svenska prins- och 

kungakronor. Vi fick också se bilder på  andra kungliga juveler, kronor 
och tiaror, vilka pryder kungahusets damer vid särskilt högtidliga 
tillfällen. Vi fick se bilder på Erik XIV:s krona från 1561, vilken Karl 
XIV Johan lät försköna med ett antal diamantknappar. Dessa användes 
sedan till olika diadem för prinsessorna – de så kallade knappdiademen 
– som vi kunde beundra på årets Nobelfest. Den förnämsta tiaran kallas 
för den brasilianska då den är ett arv från drottning Josefinas syster 
– en gång Brasiliens kejsarinna. Kamédiademet är ett arv från kejsar 
Napoleons första maka Josephine – farmor till svenska Josefina av Leuchtenberg. Denna drottning av Sverige 
och Norge har givit namn åt det vackra Leuchtenbergska diademet med blå safirer och diamanter, som vi såg 
drottning Silvia bära på årets Nobelfest.



. Glöm inte att betala årsavgiften, 100 kronor per medlem. Sätt in pengarna på bankgiro 
5851-4910.
. Berätta gärna för vänner och bekanta att det går att hyra Jaktslottet för fester och sam-
mankomster. Ring Lisa Björklund 0708-88 22 33 för mer info eller se vår hemsida: 
www.drottningkristinasjaktslott.se.
. Har du tips på program för kulturaftnarna, kontakta ordföranden 0706-47 41 34.
. Lämna gärna förslag med kort nominering till 2013 års kulturpristagare, kontakta Margita 
Björklund 0706-47 41 34.
. Har du bilder eller berättelser som du vill ska vara med i Slottsnytt eller på vår hemsida, 
ring Lisa Björklund 0708-88 22 33 eller vår webbredaktör Eskil Malmborg 0729-37 66 60.P
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NYFIKEN PÅ GATUNAMN?
Kungsgatan sträcker sig från Harry Hjörnes 
plats i öster över de båda hamngatorna, passerar 
förbi Otterhällan och Kungshöjd, fram till 
Esperantoplatsen i väster. Gatan är cirka 930 
meter lång. 
Namnet fastställdes sannolikt redan 1621 i 
samband med den första definitiva stadsplanen 
och är med stor säkerhet en hyllning till stadens 
grundare, Gustav II Adolf. Kungsgatan i 
Göteborg är den äldsta gata i Sverige som ännu 
bevarar detta namn. Redan italienaren Leon 
Batista Alberti, grundläggaren av renässansens 
arkitekturteori, förklarar i sin skrift om 
byggnadskonsten: Kungsgatan kallas den gata 
som är den betydelsefullaste inom stadens 
murar. Kungsgatan gjordes också bredare än 
alla andra gator.
På Kungsgatan finns 
också den mycket poulära 
butiken Ströms som sålt 
kläder, skor och accessoar-
er till göteborgarna sedan 
1930-talet. Föreningens 
styrelseledamot Marika 
Tonkin har en särskild 
realtion till Ströms och har 
förmodligen besökt affären 
fler gånger än någon annan. Hennes far, Harald 
Lidström, var nämligen chef för herravdel-
ningen under flera år.

Jaktslottets hemsida är nu sjösatt tack vare våra medlemmar 
Eskil Malmborg och Lisa Björklund. På hemsidan kan du 
läsa om jaktslottets historia 
illustrerad med många fina 
bilder från förr och nu. Vi 
publicerar texter kring våra 
närliggande gator, alla våra 
kulturaftnar och givetvis 
vad som är på gång i huset 
och i föreningen.  
På hemsidan kan du också 
läsa och ladda hem alla tidi-
gare nummer av Slottsnytt. Så har du råkat tappa bort något 
nummer kan du nu få tag på det väldigt enkelt. 
Hemsidan är också ett bra komplement när det kommer till 
föreningens uthyrning av huset. Här kan du snabbt få en 
överblick av vad det kostar, vad som ingår i hyran och vem 
du ska kontakta.
Adressen är: www.drottningkristinasjaktslott.se

Kolla in jaktslottets hemsida


