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Hedersordföranden har ordet...

F

öre jul höll jag ett föredrag för Rotarys damer
”InnerWheel” med titeln Hus och människorkänt folk genom 400 år i Göteborg. Vi dör
men husen står kvar och berättar om dem som levat
och verkat där. River man ett gammalt hus försvinner också minnet av en mängd personer, som bott och
levat i dem. Jaktslottet är en sådan byggnad, som bevarar minnen från en svunnen tid och alla de tusentals
varelser som haft med huset att göra i någon form som
byggherrar, ägare, hyresgäster eller besökare.
Mitt första besök i jaktslottet gjorde jag för över 50
år sedan. Det ägdes då av rådman Ulf Grapengiesser
med maka och tre barn. Ulf var född 1910 och han
hade vid mogen ålder hittat sin tillkommande i den
tjugo år yngre Susanne Hermelin från Degla herrgård
i Östergötland. Hon var en av tio syskon och hennes
far friherre Bengt Olof Hermelin visste att Ulf var en
rätt opraktisk äkta man. Han for därför till Göteborg
för att leta upp en bostad åt de två och han tyckte att
det var praktiskt om den låg nära Göteborgs rådhus
där Ulf arbetade. Runt rådhuset fanns inga lägenheter
att uppbringa och Hermelin promenerade upp till Otterhällan och hittade där det förfallna jaktslottet, som
var till salu för en billig penning. Där bodde familjen
Grapengiesser i nära två decennier. De flyttade sedan

till Östergötland där de bosatte sig på familjegodset
Norrby gård.
Sedan jaktslottet räddats och flyttats till sin nuvarande
tomt 1971-72 kom vi på den idén att starta ett kafé så
att alla skulle kunna komma in och bekanta sig med
gamla kulturhuset. Vem man pratar med om jaktslottet så minns man det populära våffelkaféet, som
existerade långt in på 1990-talet. Vi hade tre anställda
servitriser på vardagarna och under helgerna tjänstgjorde gymnasieflickor under Birgit Salomons erfarna
ledning. Två av dem var mina båda kusindöttrar Catrine och Marie Angervall, som nu är vuxna med egna
familjer i Paris och Kullavik. Hos Marie fick jag fira
årets jul med hela familjen.

Vårens kulturaftnar 2016
MÅNDAG DEN 25 JANUARI, KLOCKAN 18.00
Ett spännande liv i Sverige och USA
Peter Lansenfelt arkitekt, skulptör, designer, byggmästare, antikhandlare, kompositör och
gammal Jaktslottsvän berättar om sitt intressanta liv och möten med presidenter, filmstjärnor
och kungligheter. I Beverly Hills bor idag skådespelerskan Sharon Stone i det praktfulla huset Lancefield Court, som ritades och byggdes av Peter. Numer bor han på Ekereds herrgård,
där han skapat en 1700-tals miljö genomsyrad av känslan för skönhet.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.
Avgift 100 kronor per person.
MÅNDAG DEN 29 FEBRUARI, KLOCKAN 18.00
Hur Haga räddades - Årsmöte
Efter årsmötesförhandlingarna får vi möta Jaktslottets kulturpristagare 2015, antikvarien
och hedersdoktorn Gudrun Lönnroth, en eldsjäl som alltid stått upp för god byggnadskultur. Av särskild vikt är hennes arbete med Göteborgs stads bevarandeprogram och hennes
oförtröttliga kamp med att rädda Haga undan grävskoporna. I boken Furiren, ett kvarter i
Haga, beskriver Gudrun en 300 år lång och spännande historia.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.
Avgift 100 kronor per person.
OBS! MÅNDAG DEN 21 MARS, KLOCKAN 18.00 OBS!
Det gamla Göteborg
Från att i sitt yrkesverksamma liv ha varit läkare och forskare har
Jan Westin som pensionär mer och mer gått över till att ägna sig
åt Göteborgs historia. Han är en lysande föreläsare och skribent
och kom för några år sedan ut med skriften om Pauli Backe i
Redbergslid. Föredraget om gamla Göteborg illustreras med
bilder
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.
Avgift 100 kronor per person.
MÅNDAG DEN 25 APRIL, KLOCKAN 18.00
Kvinnor i konsten
Intendenten för den pedagogiska verksamheten vid Göteborgs
konstmuseum Philippa Nanfeldt berättar om kvinnliga konstnärer
och hur kvinnor framställts i konsten under historiens gång. På
Göteborgs konstmuseum finns flera verk av framstående kvinnliga
konstnärer som Hanna Pauli, Vera Nilsson, Helene Schjerfbeck,
Sigrid Hjertén och Siri Derkert.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.
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. Avgiften är 100 kronor.

H

GLIMTAR FRÅN HÖSTENS PROGRAM

östens kulturprogram inleddes
måndagen den 28 september då vår
nu välkända Frankrikekännare Gunilla
Eriksson berättade om Edith Piaf, en
av Frankrikes populära sångerskor. I
december skulle hon ha fyllt 100 år.
Av hennes många sånger är nog La vie
en rose och Non, je ne regrette rien de
mest älskade och hos många av åhörarna
väckte de ungdomsminnen till liv. Hennes
tragiska livsöde rör och berör fortfarande särskilt hennes olyckliga kärlekshistorier.
Hennes begravningståg genom Paris lockade hundratusentals åskådare. Hon ligger
begraven på kyrkogården Pere-Lachaise. Gunilla fick många frågor och svårast att
besvara var nog om Edith, som hade flera utomäktenskapliga relationer, fick en katolsk begravning eller ej.

M

åndagen den 26 oktober fick vi höra arkeologen Stina Andersson från
Föreningen Kulturmark tala om det öppna kulturlandskapet och de spår
som minner om människornas verksamhet under tusentals år. Föreningen
vårdar gravrösen och stenåldersboplatser, röjer bort sly och buskar och ser till
att det finns blommande slåtterängar. Stina gav oss många tips på intressanta
vandringar i kulturlandskapet. I boken Blommande kulturmarker, som givits
ut av föreningen, beskrivs ingående 14 olika utflyktsmål i Göteborgstrakten
med praktiska anvisningar om hur man tar sig dit exempelvis Björsjöås
och Relsbo kvarn i Vättlefjäll, Bronsålderssundet mellan Arendal och
Björlandakile och Gossbydal i Torslanda.

H

östen 2015 avslutades måndagen den 30 november då
advokaten Allan Garellick, vilket betyder den brinnande
byn, berättade om judarnas historia. Tidiga judar i Sverige
var livläkare till såväl Gustav Vasa som drottning Kristina.
Hon använde sig gärna av judiska medarbetare, hon talade
själv hebreiska och gav judarna sitt stöd i Rom. Carl XI hade
judiska sändebud och han lät döpa flera judar i Stockholm 1681
varvid de fick svenska namn. Gustav III gav judarna tillstånd
att bosätta sig på Marstrand 1782 och snart kom de även till
Göteborg där de fick stor betydelse för näringsliv och kultur. De
första judiska invandrarna var oftast förmögna och köpte hus
vid Stora Nygatan där också synagogan uppfördes. Senare kom
också fattiga judar från Östeuropa som oftast bosatte sig i Haga.
Göteborg fick stora donationer av judiska familjer som Magnus,
Mannheimer och Fürstenberg.

Historisk
tillbakablick

Många jaktslottsvänner frågar ofta om bilden på prins Bertil och prinsessan Lillian som hänger i jaktslottets
hall. Redaktionen för Slottsnytt började gräva i historien och fann ett fotoalbum med många minnen från
besöket. Vi har valt att publicera inbjudan, menyn och givetvis vilka som var inbjudna på lunchen som hölls
på jaktslottet den 6 november 1987. Det var i samband med att Delaware minnet firades och givetvis valde
kommunen att förlägga måltiden på vårt kära jaktslott.
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. Glöm inte att betala årsavgiften, 150 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.

. Jaktslottet visas varje måndag mellan klockan 16.30 – 18.00.
. Gå gärna in på vår hemsida www.drottningkristinasjaktslott.se och ta del av intressant
läsning.

