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Hedersordföranden har ordet...

Aldrig har man rest så mycket som i våra dagar 
och det är inte ovanligt att en liten ettåring 
har farit jorden runt. Jag för min del föredrar 

att hålla mig på en plats och säger som fransmännen: 
”Varför skall man resa bort när man har det så mycket 
bättre hemma?” Men har ni tänkt på att jordklotet 
färdas 4 000 mil runt sin egen axel på bara ett dygn. 
Bor man vid ekvatorn reser man med en hastighet på 
nära en halv kilometer i sekunden eller 30 kilometer 
i minuten, vilket gör 1 800 kilometer i timmen. Men 
på ett år far jorden runt solen i en bana, som mäter 
nära 1 000 miljoner kilometer eller 100 miljoner mil. 
Hastigheten är nära 30 kilometer i sekunden – tanken 
svindlar. Så visst är ett år mycket viktigt i vår levnad.

Vi har när detta läses kommit in i 2014 
och det är alltså hundra år sedan första 
världskriget bröt ut. För min egen del 
kan jag den första juli fira att 50 år har 
gått sedan jag kom till Göteborg med 
uppgiften att välja ut vilka kulturhus 
som skulle bevaras i staden. Hus har 
alltid intresserat mig och redan vid 
elva års ålder satt jag på lediga stunder 
hos registrator Arvid Flygare på 

Historiska museet 
och studerade 
göteborgshusens 
byggnadshistoria 
i museets svarta 
kapslar. Redan 
då var Drottning 
Kristinas jaktslott 
det mest omskrivna 
huset och vars beskrivning och bilder, tror jag, fyllde 
hela två kapslar.

En kär jaktslottsvän skulle i år ha fyllt 100 år om hon 
levat. Det är Birgit Salomon, som var jaktslottets 
verkställande ledamot och senare hedersledamot. Hon 

föddes den 31 mars 1914 i Ryds kyrkby i 
Almundsryds församling och 1961 gifte hon 
sig med Otto Salomon, som var föreningens 
ordförande i nio år mellan 1979 och 1988. 
De hade sitt vackra hem i det stora runda 
huset ovanför jaktslottet och där tog jag 
detta fotografi av Birgit julen 1999. Birgit 
gick bort 2007 i den höga åldern av 93 år 
och alla våra gamla medlemmar minns 
henne med stor värme.



Vårens kulturaftnar 2014
Måndag den 27 januari, klockan 18.00
Den sensuelle skulptören Per Hasselberg 
Jaktslottets medlem och webbredaktör Eskil Malmberg berättar om skulptören Per 
Hasselberg född nära Ronneby år1850. Han fick sitt genombrott med skulpturen 
Snöklockan som fick en guldmedalj vid Parissalongen. Såningskvinnan eller 
Johanna i Brunnsparken, Näckrosen och Grodan är andra av hans mer kända verk. 
Fürstenberg och prins Eugen var bland hans viktigaste uppdragsgivare. Hasselberg 
var också verksam inom konstnärsgruppen Opponenterna.  
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.Närvarolotteri.
Avgift 100 kronor per person.

Måndag den 24 februari, klockan 18.00
Årsmöte -  Litterära promenader i Paris 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Frankrikekännaren och Parisguiden Gunilla 
Ericsson att berättar om några kända författare som bott eller vistats i Paris. 
Vi får följa bland andra Ernest Hemingway, James Joyce, August Strindberg och Jean-Paul 
Satrre under deras promenader i Paris. Gunilla har fransk litteratur som specialitet och säljer 
också modern fransk litteratur såväl på originalspråket som på svenska. 
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Närvarolotteri.
Avgift 100 kronor per person. 

Måndag den 31 mars, klockan 18.00
Göteborgs Stadsmuseum – en unik miljö där historien sitter i väggarna 
Stadsmuseets nya chef, Cornelia Lönnroth, berättar om spännande 
utställningar och nya projekt. Hem i Haga och Lilla Änggården känner inte 
så många till men är verksamheter som är väl värda att besöka och lära 
känna historien bakom. Cornelia avslöjar också hur det går med planerna på 
ett nytt magasin för samlingarna på Hisingen.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Närvarolotteri.
Avgift 100 kronor per person.

Måndag den 28 april, klockan 18.00
Slotten i Loiredalen
Vår medlem och Frankrikeexpert Gerd Riccius berättar om slotten i Loiredalen och 
vad som egentligen hände innanför de tjocka väggarna. Vi får tränga in i slottens 
ödesmättade förflutna och lära känna de människor som bebodde dem. Vad som låg 
bakom de bestialiska dåden och de romantiska kärlekssagor som utspelades där under 
1500-talet får vi veta mer om.                       
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Närvarolotteri.
Avgift 100 kronor per person.

ANMÄLAN: 
Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväll före programdagen, som alltid 
infaller på en måndag. Ring till Inger Rignell 0732- 67 04 34 eller mejla: inger.rignell@gmail.com.
Tag gärna med jämna pengar. På grund av ökade kostnader är avgiften numer 100 kronor.



GLIMTAR FRÅN HÖSTENS PROGRAM
Hösten 2013 inleddes måndagen den 30 september med ett föredrag 

av styrelseledamoten, fil dr Kristina Carlsson. Hon gav en aktuell 
redogörelse för de pågående utgrävningarna av Gamlestadstorget i Göteborg. 
Här låg mellan åren 1473 och 1621 Göteborgs stads föregångare Nya Lödöse. 
Tidigare har utgrävningar utförts här 1914 av Sixten Strömbom och 1965 då 
föreningens hedersordförande Ingmar Hasselgréen Mannerstierna deltog.
Kristina berättade att det nuvarande projektet är ett av de största någonsin med 
25 arkeologer, som grävt här under tio månader. Stadsmuseet har hela tiden ordnat visningar för intresserade 
under grävningstiden. Efter föredraget utbröt en kaskad av frågor från besökarna, som hela tiden ville veta mer 
om staden Göteborgs olika föregångare. 

Måndagen den 28 oktober härjade stormen Simon staden Göteborg och 
allmänheten varnades för att gå ut på kvällen. Bokhandlare Gunilla 

Ericsson var tvungen att ställa in sitt föredrag om ”Litterära promenader i Paris”. 
Ett antal tappra medlemmar trotsade ändå vädrets makter och kom till jaktslottet. 
Margita Björklund belönade den tappra skaran med att bjuda på vin och 
landgång. Gerd Riccius berättade sedan om en fantastisk resa hon och maken 
Erik gjort till Paris och hur hon tack vare sin förmåga att tala utsökt franska 
kunde hjälpa till att återbörda en stulen tavla till dess rättmätige ägare. 
Gunilla Ericsson lovade att återkomma, vilket hon också gör den 28 februari.

Årets sista kulturafton inföll måndagen den 25 november. Då hade vår medlem och webbredaktör Eskil 
Malmberg ordnat med ett besök på Göteborgs Universitetsbibliotek. Det var lite av ett experiment att 

inbjuda våra medlemmar till en helt annan miljö än vårt invanda jaktslott. 
Men alla farhågor kom på skam och ovanligt många medlemmar infann sig.
I caféet serverades vi två snittar och ett glas vin, något mindre än vi är vana 
vid från kulturaftnarna på jaktslottet men sedan belönades vi rikligen då vi 
blev mottagna av handskriftsavdelningens chef, förste bibliotekarie Anders 
Larsson. 
Vi fick komma in i bibliotekets allra heligaste, det som tidigare varit läsesal 
men som nu inrymde bland annat det förnämliga von Sydowska biblioteket. 
På väggarna hängde porträtt av tidigare överbibliotekarier, målade av 
den tidens kända konstnärer. Anders hade dukat upp ett unikt material 
från handskriftsavdelningen med brev till och från en rad kända svenska 

kulturpersonligheter som Hjalmar Söderberg, August Strindberg och Evert Taube.

Jaktslottets styrelse besökte den 21 september, 2012 års kulturpristagare, Bostadsrättsföreningen Turmalinen 
på Södra vägen 32 och fick se med vilken varsamhet renoveringen av fastigheten utförts. Allt som förstörts i 

branden hade ersatts efter ursprungligt original som dörrkarmar, foder, parkettgolv och entréer. Alla kakelugnar 
var sparade och i trapphallen hade blyinfattade fönster med färgat glas satts in. Bostadsrättsföreningen har för 
avsikt att publicera en bok under 2014 i vilken husets historia och processen med renoveringen beskrivs.    



. Glöm inte att betala årsavgiften, 100 kronor per medlem. Sätt in pengarna på bankgiro 
5851-4910.
. Avgiften för kulturaftonen är 100 kronor. Då ingår ett intressant föredrag, godis, en läcker smörgås 
med vin, öl eller vatten samt ett närvarolotteri med fina vinster.
. I salongen på övre våningen har nya gardiner satts upp .
. Rosa och vitrutiga dukar till borden (som omväxling till de blårutiga) har köpts in.
. En så kallad kanon har installerats, vilket innebär att det går att visa Power Point bilder.
. Allt fler av Jaktslottets hyresgäster, såväl privatpersoner som företag, efterfrågar städning och dis-
kning och vill bli fakturerade. P
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NYFIKEN PÅ GATUNAMN?

Vår medlem Eskil Malmberg lägger ner ett stort arbete 
på att hålla vår hemsida levande. Adressen att lägga på 
minnet är: www. drottningkristinasjaktslott.se.  
På vår hemsida kan du bland annat läsa om drottning Silvia 
som i decemeber fyllde 70 år; ”Drottning Silvia följer 
ofta med kung Carl Gustaf under resor i Sverige och vid 
statsbesök utomlands. Drottningen besöker regelbundet 
statliga och kommunala myndigheter samt institutioner, 
skolor och universitet i informationssyfte. Hon deltar 
också vid jubiléer, kongress- och symposieinvigningar 
och i andra officiella evenemang.”

Är ni byggnadsintresserad är hemsidan verkligen ett 
guldkorn. Nedan är ett utdrag ur texten om Radheska 
huset; ”Carlbergs uppmätningsritningar av det 
Radheska huset finns i behåll och ger oss möjlighet 
att följa husets byggnadshistoria från 1600-talet 
fram till våra dagar. Ritningarna visar ett fyrkantigt 
stenhus i två våningar med brutet sockertoppstak. 
Norra Hamngatsfasaden är mycket proportionerlig 
med fyra fönsteraxlar och en liten frontespis med ett 
rundfönster. Under takfoten finns en stram, kraftig 
takkornisch.”

Kullersten är en 
sten vars kanter är 
avrundade så att den 
kan rullas eller kullras. 
Förr, innan den huggna 
stenen tog över, var 
kullersten vanlig som 
beläggning på gator 
och torg. De, som är lite 
äldre, kanske minns hur 
svårt det var att gå på 
det kullerstensbelagda 
Stigbergstorget i 
Majorna. Idag finns 
kullersten bara på 
ett fåtal platser som 
Kronhusgården, utanför 
Jaktslottet och där Nedre 
Kvarnbergsgatan möter  

K v a r n b e r g s g a t a n . 
Gatan, som sträcker 
sig frånTorggatan till 
Övre Spannmålsgatan, 
har fått sitt namn efter 
de väderkvarnar som 
fanns i området ända 
in på 1730-talet. Först 
1742 sprängdes en 
körbar väg uppför 

RÄTTELSE:
I förra numret fanns en lista på 
typiska ”göteboska” ord. Vår medlem 
Sture Hegerfors upptäckte genast 
att ett ord, tjottablängare, felaktigt 
hade kommit med. Det är inte alls 
”göteboskt” utan härstammar från 
kungliga huvudstaden. För detta ber 
vi om ursäkt. 

Lämna gärna förslag med kort nominer-•	
ing till 2014 års kulturpristagare, kon-
takta 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 
Malmberg 0729-37 66 60.
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