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HEDERSORDFÖRANDEN HAR ORDET

et är i år tio år kvar till Göteborgs 400-års jubileum 2021 och redan nu märker vi hur man letar efter
olika jubileumsaktiviteter och arrangemang. Jag var med 1971 då Göteborg firade sitt 350-års jubileum
under ledning av framför allt stadsfullmäktiges dåvarande ordförande Hans Hansson från Folkpartiet.
Man firade med aktiviteter hela året och jag fick inleda med en utställning om stadens byggnader – ”Från
Kronhuset till Scandinavium” - på det då nybyggda Stadsbiblioteket vid Götaplatsen. Utställningen kom året
därpå att visas i såväl Danmark som England.
Även räddningen av vårt lilla jaktslott kom att ingå i jubileumsåret.
7:e september 1971 bildades den första kulturminnesföreningen.
Otterhällan under ordförandeskap av kommunalrådet Alf Hermansson
och hela den följande hösten präglades utav arbetet att rädda huset
och finansiera flyttningen till nuvarande tomt våren 1972.
Luciadagen 1971 stod det klart att dåvarande AMS stod för 75
procent av kostnaden och Göteborgs stad för resterande 25 procent
av en totalsumma på 500 000 kronor. Styrelsen och föreningen firade
med en liten Luciafest på dåvarande Historiska Museet nuvarande
Stadsmuseet.
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enna höst 2011 är det således 40 år sedan föreningen
Otterhällan bildades och jag tycker att vi skall
uppmärksamma detsamma som en förövning till vårt 50-års
jubileum som ju sammanfaller med Göteborgs stads 400-års jubileum
2021.

Höstens kulturaftnar 2011
Måndag 26 september, klockan 18.00
GÖTEBORGS DONATORER
Förr i tiden kunde man höra guiden på Paddan beskriva
Göteborg som parkernas, museernas och donatorernas
stad. Många av våra institutioner är uppkallade efter
sina donatorer som Sahlgrenska sjukhuset, Chalmers
tekniska högskola, Wernerska villan, Röhsska museet och
Renströmska badet. Det finns också idag donatorer som gör
mycket för vår stad, alldeles särskilt för att stötta museerna
och universitetets forskning. Bland dem utmärker sig
särskilt familjerna Olsson, Söderberg och Malmsten.
Vår ordförande Margita Björklund kommer att i ord och bild
tala över detta ämne.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.
Avgift 70 kronor per person.

Donatorerna Kjellberg och Röhss.

Måndag 31 oktober, klockan 18.00
ASTRI BERGMAN TAUBE, ETT KONSTNÄRSLIV
Brittmo Bernhardsson, ordförande i projektgruppen ”Astri Vänner”,
berättar för oss hur ett samtal med drottning Silvia på en båtutflykt i
Göteborgs skärgård resulterade i två utställningar i Göteborg hösten
2006 av verk ur ett för många okänt konstnärsliv. Glädjande nog utgavs
också en praktfull bok om Astri, som var hustru till Evert Taube.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.
Avgift 70 kronor per person.
Måndag 28 november, klockan 18.00
JAKTSLOTTETS 40-ÅRSJUBILEUM
1971 räddades Jaktslottet undan grävskoporna och vår
förening bildades. Sedan dess har mycket spännande hänt. Vår
hedersordförande Ingmar Hasselgréen Mannerstierna gör nedslag i
föreningens historia.
Museiintendent Christian Thorén kåserar sedan runt Stadsmuseets
världsunika samling av mynt och medaljer, dess historia, ursprung och
skapare kammarherren och intendenten Magnus Lagerberg.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.
Avgift 70 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 0732- 67 04 34.
Tag gärna med jämna pengar till exempel en Jenny Lind och en Selma.

GLIMTAR FRÅN VÅRENS PROGRAM
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aktslottets egen hovsångare, trubaduren Martin Bagge framträdde med lutisten Mikael Paulsson och
Ensemble Laude Novella under vårens första kulturafton. De spelade på medeltida instrument, bland annat
fick vi höra hur en gotisk sensträngad harpa låter. Många visor var helt nya för oss men när Martin sjöng
Klagevisa över denna torra och kalla vår, av många ansedd som den vackraste visa som någonsin skrivits, log
många igenkännande. Det finns flera olika tonsättningar men vanligast är att den sjungs på melodin Den signade
dag.
Wivallius musik vetter mot renässansen och har sina rötter i 1500-talet. Under 1600-talet var också
melodivandringar vanliga d v s man lånade fritt visor och psalmer av varandra. Det är inte ovanligt att en visa
har fler än 35 verser men för dagens publik är det för långrandigt därför sjöng Martin endast urval av dem.
å årsmötet den 28 februari lämnade Ingmar H M efter 23 år över ordförandeklubban till Margita
Björklund. Nya ledamöter och ersättare i styrelsen blev Lisa Björklund, Gunnar Perman, Inger
Rignell och Marika Tonkin. Ingmar avtackades med en gåva för sina utomordentliga insatser inte
bara som ordförande utan också för sina 40 år i styrelsen. Årsmötet utsåg Ingmar enhälligt till föreningens
hedersordförande.
Riksdagsledamoten Eva Flyborg från Folkpartiet talde sedan över ämnet ”Riksdagen mer än bara politik”. Eva
har vuxit upp på Otterhällan och lekt på den plats där Jaktslottet idag ligger. Eva berättade om hur en arbetsdag
kunde gestalta sig. Hon vaknar klockan fyra, hämtas av taxi och blir körd till Landvetter flygplats. Framme i
Stockholm gäller det att skynda sig till riksdagshuset. Klockan åtta börjar dagens första sammanträde med bland
andra näringsminister Maud Olofsson. Därefter sammanträder arbetsmarknadsutskottet där Eva är ledamot. Eva
är också ordförande i riksrevisionen och ledamot av krigsdelegationen. Dessutom var hon tills alldeles nyligen
ordförande i Sveriges Rikslottakår.
Dagen fortsätter sedan med partigruppsmöten, inläsning av tjocka luntor med handlingar, plenum i riksdagen,
uppvaktningar med mera fram till klockan tio på kvällen. En mer ovanlig men kul avslutning på en dag är ett
möte med medlemmarna i Riksdagens Beatlesklubb, som Eva är initiativtagare till och ordförande i.
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ulturaftonen måndagen den 25 mars framträdde 2010 års kulturpristagare – Hans Eliasson – och
berättade om hur hus och kvarter räddats undan rivningsraseriets år. Hans har medverkat till att en rad
kulturhistoriskt intressanta stadsmiljöer i Göteborg har bevarats. I kvarteret Larmtrumman räddades
huset där det anrika Engelska Tapetmagasinet är inrymt. Hans beskrev humoristiskt hur han tillsammans med
dåvarande kommunalrådet Gunnar Larsson överlistade alla experter som förklarat att det absolut inte gick att
bevara byggnaden. Rivningshotet avvärjdes, Hans köpte fastigheten och lät renovera huset med stark känsla för
de ursprungliga detaljerna. Det enda han ångrar är att inte fönstren är original.
Det var på Hans initiativ som den intressanta boken om Otterhällan gavs ut och där ett helt kapitel ägnas åt
Drottning Kristinas Jaktslottet.
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årens sista kulturafton inföll i år 2:e maj eftersom sista måndagen i april sammanföll med Annandag
Påsk. Jaktslottet kunde då glädja sig åt ännu ett framträdande av professor Lars Lönnroth, som denna
gång talade om sina nyligen utkomna memoarer betitlade: ”Dörrar till främmande rum”. Lars som är
född 1935 berättade om sin barndom i Uppsala där hans far Erik, endast 32 år gammal, utnämnts till professor i
historia 1942. Pappan hade disputerat endast 24 år gammal och samtidigt blivit docent vid dåvarande Göteborgs
Högskola. Han blev tidigt geniförklarad och 1953 blev han professor i Göteborg och 1962 medlem av Svenska
Akademin. På sin mors sida är Lars ättling till Erik Gustaf Geijer, systerson till Olof Lagercrantz och kusinbarn
till Agnes von Krusenstierna.

Tre frågor
till vår nya
ordförande:
Margita
Björklund
Hur länge har du varit
aktiv i föreningen?
Jag blev invald i styrelsen som vice ordförande 1996. De
senaste åren har jag dessutom varit kassaförvaltare. Jag är road
av trädgårdsskötsel och försöker vattna och hålla undan ogräs
så gott det går.
Hur ser framtiden ut för Kulturminnesföreningen?
Vad gäller själva fastigheten kommer övervåningen att
renoveras nästa sommar. Vi kommer också att köpa in digital
utrustning så att det går att visa bildspel. Ett stort problem för
styrelsen att lösa är hur man ska förhindra att hyresgästerna
spelar för hög musik eller på annat sätt för oväsen. Vi måste
också få fler och yngre medlemmar i föreningen som aktivt vill
engagera sig.
Om du fick välja vem skulle du helst vilja lyssna till under
en kulturafton?
Svaret är enkelt; Sven Bertil Taube.

TÅRTKALAS PÅ
JAKTSLOTTET
I HÖST FYLLER VÅR FÖRENING
40 ÅR OCH DET VILL VI FIRA!
ALLA MEDLEMMAR
ÄR VÄLKOMNA TILL
JAKTSLOTTET SÖNDAGEN
DEN 4 SEPTEMBER MELLAN
KLOCKAN 13-15.
VI BJUDER PÅ ETT GLAS
BUBBEL, TÅRTA OCH KAFFE
VARMT VÄLKOMNA.
STYRELSEN
För att kunna planera måste vi veta hur
många som kommer. Anmäl dig till
Inger Rignell 0732- 67 04 34 eller Lisa
Björklund 0708-88 22 33 senast den 31
augusti.

UPPROP OCH MEDDELANDEN
•
•
•
•

Hela nedervåningen har totalrenoverats under sommaren
Kontoret håller på att nyinredas och ett gammalt engelskt skrivbord har inköpts
Rosor och lavendel har planterats i trädgården och bänkarna är nymålade
Föreningen Gamla Otterhällepojkar har lagts ned sin verksamhet och flyttat ut ur kontoret.

MINNESORD ÖVER BO SORIN
Den 29 maj avled oväntat Kulturminnesföreningen
Otterhällans sekreterare Bo Sorin. Han var född i
Norrköping och skulle i höst ha fyllt 80 år. Innan han
kom att knytas till Jaktslottets styrelse hade han under
många år varit verksam som företagsledare i många
olika stora företag.
Jordfästningen, som förrättades av kyrkoherde Maria

Ottensten, ägde rum i en fullsatt Örgryte gamla kyrka.
Vår hedersledamot Inga-Britt Fredholm reciterade
Minnet och tystnaden av Evert Taube.
Bo var alltid tjänstvillig och gjorde en stor insats för
vår förening inte minst som sekreterare.
Vi saknar honom djupt.

