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Hedersordföranden har ordet...

D

essa rader skrivs ner Trettonde dag jul 2015
och trots att den långa julhelgen är över när ni
läser detta, vill jag ändå börja med julen. Nog

gångna hösten som avslutades med allas vår Gerd
Riccius föredrag om våra julseder. Jag har sällan varit

Susen Hasselblad. En kall
decemberkväll med fullmåne

när Gerd berättade om tomtarna i Änggården blev

familjen Hedlund genom
Slottsskogen ut till Lilla
Änggården. Plötsligt ber han
den unge Hans Hedlund stanna

grannarna i Änggården vittna om. Nu måste även jag
dra mitt strå till stacken i detta ämne.

ner dikten Tomten, hans kanske mest kända verk. Var
det samma tomte som Gerd berättade om tro och som
lever just i Änggårdens närhet?

Stadsdelen Änggården
herrgårdarna Stora och Lilla Änggården, varav
den senare 1966 donerades till Göteborgs stad av
bröderna Grén Broberg. En stiftelse där jaktslottets
ordförande Margita Björklund även är ordförande.
Dåvarande Göteborgs historiska museum skulle
ha hand om byggnaden och dess inventarier. Som

nertecknad i boken om Valand
som kom ut till Universitetets 100-årsjubileum
1991. Jag medverkade med en artikel om Valands
byggnadshistoria, den byggnad som nu ägs av det
var det stora kulturoraklet i Sverige för 100 år sedan
och han knöts tidigt till Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning och dess kände chefredaktör S. A

Den store författaren Viktor Rydberg som under sin
mest verksamma tid bodde och arbetade i Göteborg
idag ägs av Göteborgs universitet.

Vårens kulturaftnar 2015
Måndag den 26 januari, klockan 18.00
100 år av boende på Södra vägen 32

husets historia vilket resulterade i boken ”100 år av boende”. Några av författarna
kommer och visar bilder och berättar om människorna som bott och bor i huset,
lägenheternas utformning och inredning och husets arkitektur.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Närvarolotteri.

Måndag den 23 februari, klockan 18.00

Dirigenter jag mött - Årsmöte

Måndag den 30 mars, klockan 18.00
Göteborgskoloristerna
Göteborgskoloristerna. Det är betäckningen för ett antal konstnärer som var
1920-talet, tiden då Tor Bjurström, en tidigare Matisseelev, var rektor där. De mest
framstående av dessa är Ivan Ivarsson, Ragnar Sandberg, Åke Göransson och Inge
Schiöler.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Närvarolotteri.

Måndag den 27 april, klockan 18.00
Bokmässan – Nordens största kulturmanifestation
informationschef Birgitta Jacobsson Ekblom kommer till oss och berättar om en av världens största bokmässor.
författare som kommer till mässan i höst.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Närvarolotteri.
ANMÄLAN:
Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväl
Ring till Inger Rignell 0732- 67 04 34 eller mejla: inger.rignell@gmail.com.

H

för jaktslottet högst ovanligt innehåll. Lennart Palm-känd
för alla svenskar från lördagens melodikryss i radion kom till oss
medförande egen orgel och en sångerska i världsklass, Carolina
Sandgren. Hon fyllde jaktslottet med skönsång utan like. När hon
har. Annars var ämne för kvällen den svenska adelns gravkor där
kyrkan eller under den. Gravarna har fått förfalla och kistorna är
renoverats och vilka förnämliga konst-och kulturdokument som de utgör.

1

fjärde generationen glashandlare. Hon har nyligen skrivit en bok

hans konstnärliga begåvning som visade sig i de fantastiska skyltningarna får stort utrymme. Ingers bok är ett värdefullt bidrag till
inredningsföremål som företaget salufört i så mänga generationer.
-

H

östens sista kulturafton 24 november framträdde vår egen medlem Gerd Riccius

öga torrt.

2014 års
och Porslin visar

NYFIKEN PÅ GATUNAMN?

stora skyltfönster

Bostadsrättsföreningen

till fastigheten.
monter i foajén.
Lämna gärna förslag med kort motivering till 2015 års
kulturpristagare. Skicka förslaget till:
bjorklundmargita@gmail.com eller ring 0706-47 41 34.

Har du bilder eller berättelser som du vill skall vara med i
larseskil.malmberg@gmail.com

Hvitfeldtsgatan är en gata i stadsdelen Inom
Vallgraven i centrala Göteborg. Den är cirka
260 meter lång och sträcker sig i väster från
Arsenalsgatan på Kungshöjd.
Vid gatans högsta del ansluter trapporna
från Luntantugatan. Därefter korsar gatan
Kungshöjdsgatan och fortsätter vidare österut
till hörnet av Arkitekt-gatan och Södra
Larmgatan.
Gatan ﬁck sitt namn 1904 i samband med det
kvarter av bostadshus som uppfördes då och
efter närheten till Hvitfeldtsplatsen, som ﬁck
sitt namn 1883. Vid Hvitfeldtsplatsen 6 låg
Högre Latinläroverket, ”Gamla Latin”, invigt
den 23 september 1862.
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Namnet ”Hvitfeldt” kommer självfallet
från en av Göteborgs stads stora donatorer
– Margareta Huitfeldt – vars namn mest är
förknippat med en av hennes donationer:
Hvitfeldtska gymnasiet.

✎	 Glöm inte
4910.
✎	 Avgiften för kulturaftonen är 100 kronor. Då ingår ett intressant föredrag, godis, en läcker smörgås
✎	 Ett vackert gjutjärnsstaket har monterats mot gatan.
✎	 Jaktslottet visas
✎ Gå gärna
läsning.

