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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 

NDQ�YL�HQDV�RP�DWW�YL�KDGH�HWW�¿QW�NXOWXUSURJUDP�GHQ�
gångna hösten  som avslutades med  allas vår Gerd 

Riccius föredrag om våra julseder. Jag har sällan varit 

PHG�RP�HQ�VnGDQ�XSSPlUNVDPKHW�IUnQ�nK|UDUQD�PHQ�
när Gerd berättade om tomtarna i Änggården blev 

GHW�DEVROXW�G|GVW\VW��+LVWRULHQ�JLFN�XW�Sn�DWW�WRPWDU�
YHUNOLJHQ�H[LVWHUDU���GHW�NXQGH�VnYlO�KXQG��SROLV�VRP�
grannarna i Änggården vittna om. Nu måste även jag 

dra mitt strå till stacken i detta ämne. 

Stadsdelen Änggården�KDU�VLWW�XUVSUXQJ�L�
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 

WMlQVWHPDQ�YLG�PXVHHW�¿FN�MDJ�WLOO�XSSJLIW�DWW�
NDWDORJLVHUD�VDPOLQJDUQD�Sn�/LOOD�bQJJnUGHQ�RFK�
MDJ�WLOOEULQJDGH�OnQJ�WLG�GlU�Sn�����RFK����WDOHQ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Den store författaren Viktor Rydberg som under sin 

mest verksamma tid bodde och arbetade i Göteborg 

JLIWH�VLJ������PHG�HQ�VOlNWLQJ�WLOO�lJDUIDPLOMHQ�

Sn�/LOOD�bQJJnUGHQ���
Susen Hasselblad. En kall 

decemberkväll med fullmåne 

SURPHQHUDGH�5\GEHUJ�PHG�
familjen Hedlund genom 

Slottsskogen ut till Lilla 

Änggården. Plötsligt ber han 

den unge Hans Hedlund stanna 

RFK�OnQD�VLQ�D[HO�WLOO�5\GEHUJ�VRP�Sn�VWXQGHQ�VNUHY�
ner dikten Tomten, hans kanske mest kända verk. Var 

det samma tomte som Gerd berättade om tro och som 

lever just i Änggårdens närhet?

%HUlWWHOVHQ�¿QQV 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 

DQULND�VlOOVNDSHW�*|WD�3DU�%ULFROH��9LNWRU�5\GEHUJ�
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 

+HGOXQG��6RP����nULQJ�YDU�5\GEHUJ�PDUVNDON�Sn�
+HGOXQGV�EU|OORS�PHG�6WLQD�5XGHQVFKL|OG�Sn�/lFN|�
VORWW��5\GEHUJ�GRJ������RFK�+DQV�+HGOXQG�ULWDGH�GHW�
VWRUD�JUDYPRQXPHQWHW�Sn�gVWUD�N\UNRJnUGHQ�RFK�VRP�
idag ägs av Göteborgs universitet.



Vårens kulturaftnar 2015
Måndag den 26 januari, klockan 18.00

100 år av boende på Södra vägen 32

-DNWVORWWHWV�NXOWXUSULV������JLFN�WLOO�%RVWDGVUlWWVI|UHQLQJHQ�6|GUD�YlJHQ����I|U�
GHVV�VWRUDUWDGH�LQVDWV�DWW�UHVWDXUHUD�RFK�E\JJD�XSS�IDVWLJKHWHQ�HIWHU�GHQ�I|U|GDQGH�
EUDQGHQ�������)|UHQLQJHQ�KDU�ODJW�QHU�HWW�VWRUW�DUEHWH�PHG�DWW�GRNXPHQWHUD�
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.

$YJLIW�����NURQRU�SHU�SHUVRQ�

Måndag den 23 februari, klockan 18.00

Dirigenter jag mött - Årsmöte 

0nQGDJHQ�GHQ����IHEUXDUL�EOLU�GHW�I|UVW�nUVP|WH�RFK�VHGDQ�HWW�I|UHGUDJ�DY�3HWHU�6FKpOH�
VRP�WDODU�RP�GLULJHQWHU�VRP�KDQ�P|WW��8QGHU����nU�KDU�KDQ�YDULW�YHUNVDP�YLG�*|WHERUJV�
NRQVHUWKXV�RFK�6WRFNKROPV�NRQVHUWKXV�VRP�SURJUDPUHGDNW|U�RFK�PDUNQDGVFKHI��9L�
NXQGH�K|UD�KRQRP�UDGLRSURJUDPPHW�6RPPDU������RFK�GHW�YDU�KDQ�VRP�DQVYDUDGH�
I|U�IHVWSURJUDPPHW�YLG�NRQSULQVHVVSDUHWV�EU|OORS�������+DQ�lU�LQWH�KHOOHU�IUlPPDQGH�
I|U�SRSXOlUPXVLNHQ�RFK�IXQJHUDGH�VRP�WRDVWPDVWHU�YLG�EDQNHWWHQ�HIWHU�XWGHOQLQJHQ�DY�
3RODUSULVHW�������9L�VHUYHUDU�HWW�JODV�YLQ�HOOHU�|O�WLOO�HQ�JRG�VP|UJnV��1lUYDURORWWHUL�
$YJLIW�����NURQRU�SHU�SHUVRQ��

Måndag den 30 mars, klockan 18.00

Göteborgskoloristerna

0nQGDJHQ�GHQ����PDUV�NRPPHU�I|UUH�FKHIHQ�I|U�*|WHERUJV�NRQVWPXVHXP��GRFHQW�
%M|UQ�)UHGOXQG�RFK�WDODU�RP�GHW�¿QDVWH�DY�NRQVW�YL�KDU�L�*|WHERUJ���QlPOLJHQ�
Göteborgskoloristerna. Det är betäckningen för ett antal konstnärer som var 

YHUNVDPPD�L�9lVWVYHULJH��'H�ÀHVWD�KDGH�YDULW�HOHYHU�Sn�9DODQGV�PnODUVNROD�XQGHU�
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.

$YJLIW�����NURQRU�SHU�SHUVRQ��

Måndag den 27 april, klockan 18.00

Bokmässan – Nordens största kulturmanifestation

%RNPlVVDQ�VWDUWDGH������RFK�KDU�YX[LW�IUnQ�������EHV|NDUH�WLOO�GDJHQV�|YHU���������EHV|N��0lVVDQV�
informationschef Birgitta Jacobsson Ekblom kommer till oss och berättar om en av världens största bokmässor. 

)|UXWRP�VHPLQDULHU�KnOOV�SURJUDP�Sn�ROLND�VFHQHU�RFK�L�PRQWUDUQD�¿QQV�DOOW�IUnQ�IDFN��RFK�VN|QOLWWHUDWXU�WLOO�
VHULHU�RFK�WLGVNULIWHU��7HPDW�I|U�nUHWV�PlVVD�lU�8QJHUQ��%LUJLWWD�KDU�ORYDW�DWW�DYVO|MD�QDPQHW�Sn�QnJUD�DY�GH�
författare som kommer till mässan i höst.

Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. Närvarolotteri.

$YJLIW�����NURQRU�SHU�SHUVRQ�

ANMÄLAN: 

Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskvälO�I|UH�SURJUDPGDJHQ��VRP�DOOWLG�
LQIDOOHU�Sn�HQ�PnQGDJ��Ring till Inger Rignell 0732- 67 04 34 eller mejla: inger.rignell@gmail.com.
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|VWHQ�SURJUDP�LQOHGGHV�PnQGDJHQ�GHQ����VHSWHPEHU�PHG�HWW�
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 

VWlPGH�XSS�´7LOO�+DYV´�IUDPJLFN�YLONHQ�DNXVWLN�YnUW�OLOOD�MDNWVORWW�
har. Annars var ämne för kvällen den svenska adelns gravkor där 

/HQQDUW�JMRUW�HQ�VWRU�LQVDWV�XU�EHYDUDQGH�V\QSXQNW��0nQJD�DGHOV-
IDPLOMHU�GRQHUDGH�EnGH�SHQJDU�RFK�JRGV�WLOO�N\UNDQ�RFK�VRP�WDFN�
¿FN�GH�VLQ�VLVWD�YLORSODWV�L�YDFNUD�JUDYDU�RIWDVW�EHOlJQD�EUHGYLG�
kyrkan eller under den. Gravarna har fått förfalla och kistorna är 

RIWDVW�VYnUW�nWJnQJQD�RFK�GHW�¿QQV�I|UVDPOLQJDU�VRP�LQWH�GUDU�VLJ�I|U�
DWW�I|UVW|UD�GHP�KHOW��/HQQDUW�YLVDGH�H[HPSHO�Sn�KXU�PnQJD�NLVWRU�
renoverats och vilka förnämliga konst-och kulturdokument som de utgör.

1
����nUV�NXOWXUSULV�WLOOGHODGHV�-RVHSKVVRQV�*ODV�RFK�3RUVOLQ�
RFK�GHQ����RNWREHU�IUDPWUlGGH�,QJHU�-DUODQG�2ORIVVRQ��HQ�XU�

fjärde generationen glashandlare. Hon har nyligen skrivit en bok 

RP�¿UPDQV�KLVWRULD�GlU�KRQ�IUDP�I|U�DOOW�EHUlWWDU�RP�JUXQGDUHQ�
KHQQHV�HJHQ�IDUIDUV�IDU�&DUO�-RKDQ�-RVHSKVVRQ������±������RFK�
KDQV�LPSRQHUDQGH�OLYVJlUQLQJ��2FNVn�KHQQHV�IDU�5DJQDU�-DUODQG�RFK�
hans konstnärliga begåvning som visade sig i de fantastiska skylt-

ningarna får stort utrymme. Ingers bok är ett värdefullt bidrag till 

*|WHERUJV�KLVWRULD��RP�DOOD�GH�VHUYLVHU�L�JODV�RFK�SRUVOLQ�RFK�DQGUD�
inredningsföremål som företaget salufört i så mänga generationer. 

-DJ�WURU�DWW�QlVWDQ�YDUMH�*|WHERUJVIDPLOM�KDU�HQ�G\UJULS�PHG�EDN-

JUXQG�L�IDPLOMHI|UHWDJHW�-RVHSKVVRQ��,�ERNHQ�InU�YL�RFNVn�UHGD�Sn�DWW�JUXQGDUHQV�IDUIDU�YDU�ULNVGDJVPDQ�YLG�GHQ�
YLNWLJD�ULNVGDJHQ�L�gUHEUR������Gn�-HDQ�%HUQDGRWWH�YDOGHV�WLOO�VYHQVN�NURQSULQV�

H
östens sista kulturafton 24 november framträdde vår egen medlem Gerd Riccius 

PHG�HWW�I|UHGUDJ�RP�YnUD�MXOVHGHU��9LVVHUOLJHQ�VWUHMNDGH�GHQ�¿QD�SURMHNWRUQ�
RFK�*HUG�¿FN�WDOD�PHG�KMlOS�DY�PHGI|UGD�ELOGHU�RFK�E|FNHU��+RQ�EHUlWWDGH�DWW�YnUD�
MXOVHGHU�WLOO�VW|UUH�GHOHQ�lU�LPSRUWHUDGH�IUnQ�7\VNODQG�L�VOXWHW�DY������WDOHW��'HQ�
I|UVWD�DGYHQWVNDOHQGHUQ�lU�LQWH�lOGUH�lQ�IUnQ������RFK�GHQ�ULWDGHV�DY�$LQD�6WHQEHUJ�
0DVROOH�I|U�6YHQVND�ÀLFNVFRXWI|UEXQGHW��(Q�WLGLJ�MXOJUDQ�PHG�YD[OMXV�IDQQV�Sn�
7UHVWHQD�KHUUJnUG�L�9lVWHUJ|WODQG�������'HQ�I|UVWD�OXFLDQ�DYELOGDGH�NRQVWQlUHQ�)ULW]�
YRQ�'DUGHO�Sn�.REHUJV�VORWW�������+RQ�EHUlWWDGH�RFNVn�OLYIXOOW�RP�MXOVWMlUQDQ�L�YnUD�
I|QVWHU��$QQDGDJHQ�GHQ���GHFHPEHU�Gn�MXO|OHW�VNXOOH�SURYVPDNDV�RFK�EDGHW�Sn�MXODIWRQ��
/XW¿VN�nW�*XVWDY�,,,�WLOO�SnVN�RFK�LQWH�WLOO�MXO�-D��GHW�YDU�P\FNHW�VRP�YL�¿FN�OlUD�RP�GHQ�
VYHQVND�MXOHQ�PHQ�QlU�*HUG�DYVOXWDGH�PHG�7RSHOLXV�YDFNUD�GLNW�´9LQWHUJDWDQ´�YDU�LQWHW�
öga torrt. 



✎	 Glöm inte�DWW�EHWDOD�nUVDYJLIWHQ������NURQRU�SHU�PHGOHP��6lWW�LQ�SHQJDUQD�Sn�EDQNJLUR������
4910.

✎	 Avgiften för kulturaftonen är 100 kronor. Då ingår ett intressant föredrag, godis, en läcker smörgås 

PHG�YLQ��|O�HOOHU�YDWWHQ�VDPW�HWW�QlUYDURORWWHUL�PHG�¿QD�YLQVWHU�
✎	 Ett vackert gjutjärnsstaket har monterats mot gatan.

✎	 Jaktslottet visas YDUMH�PnQGDJ�PHOODQ�NORFNDQ�������±��������
✎ Gå gärna�LQ�Sn�YnU�KHPVLGD�ZZZ�GURWWQLQJNULVWLQDVMDNWVORWW�VH�RFK�WD�GHO�DY�LQWUHVVDQW�
läsning.P
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NYFIKEN PÅ GATUNAMN?

3RSXOlUD�NXOWXUSULVHU�
2014 års 

NXOWXUSULVWDJDUH�
-RVHSKVVRQV�*ODV�
och Porslin visar 

XSS�SULVHW�L�VLWW�
stora skyltfönster 

PRW�.RUVJDWDQ�

�����nUV�NXOWXUSULVWDJDUH�
Bostadsrättsföreningen 

6|GUD�YlJHQ����KDU�
SODFHUDW�VNXOSWXUHQ�L�HQ�
VSHFLDOGHVLJQDG�PRQWHU�
XSSVDWW�Sn�YlJJHQ�L�HQWUpQ�
till fastigheten.

3n�%LR�5R\��������nUV�NXOWXUSULVWDJDUH��VWnU�VNXOSWXUHQ�L�HQ�
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 

6ORWWV1\WW�HOOHU�Sn�YnU�KHPVLGD�PHMOD�WLOO�UHGDNW|U�
OLVD�EMRUNOXQG#EUHGEDQG�QHW�HOOHU�WLOO�ZHEEUHGDNW|U�

larseskil.malmberg@gmail.com

7LSVD�UHGDNWLRQHQ

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.

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.


