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HEDERSORDFÖRANDEN HAR ORDET

nder vårens sista sammankomst den 29 april överraskades vi av en donation från
våra gamla medlemmar och tidigare klubbmästare – makarna Kilvik. De bor
granne med jaktslottet i det stora runda huset ovanför oss men lika ofta som de är
i Göteborg reser de till fru Kilviks hemtrakt i Hova. Där har de en god vän som tillverkar
fågelholkar och det så framgångsrikt att han har utnämnts till kunglig hovleverantör. Han har
nämligen tillverkat fågelholkar såväl till parkträden på Drottningholms slott som till parken
på Solliden på Öland.
Vi fick nu mottaga ett exemplar av dessa välgjorda fågelholkar, som strax
hängdes upp i vårt gamla vårdträd – den stora eken framför jaktslottet.
På drottning Kristinas tid växte det hela 2 000 ekar på berget Otterhällan.
Alla ekar vid denna tid ägdes av den svenske monarken och ingen fick
fällas utan kungligt tillstånd. Under 1800-talet försvann ekarna i takt med
den ökade bebyggelsen. När jaktslottet kommit på plats 1972 och vi anlagt
en liten trädgård där, fick jag idén att se om ekar fortfarande trivdes här
uppe. Jag bad gode vännen Josef Wingård – som också härstammar från
Hova att leta upp en lämplig lagom stor ekplanta, som sedan högtidligen
planterades av Alf Hermansson, Marie-Louise Lehmann och undertecknad
en solig höstdag 1972. Det hela kom i tidningen och vi kan nu alla
konstatera hur väl eken trivs i jaktslottets trädgård, där den är ett levande
vittnesbörd om drottning Kristinas alla ekar, som frodades här uppe under
1600- och 1700-talen.

Höstens kulturaftnar 2013
MÅNDAGEN DEN 30 SEPTEMBER, KLOCKAN 18.00
Arkeologiska utgrävningar från Gamlestaden – Nya Lödöse
Fil.dr Kristina Carlsson berättar om de pågående arkeologiska
utgrävningarna vid Gamlestadstorg. Tidigare sådana gjordes 1914 av
professor Sixten Strömbom och 1965 av dåvarande Göteborgs Historiska
Museum.
I Gamlestaden låg nummer två bland Göteborgs föregångare – Nya Lödöse,
som grundades 1473 och fanns kvar till Göteborg fick sina stadsprivilegier.
Utgrävningen är det största arkeologiska projektet någonsin med 25
arkeologer och ett stort antal experter som gräver dagligen under drygt 10
månader. För intresserade anordnar Stadsmuseet visningar på plats.
Vi serverar ett glas vin eler öl till en god smörgås.
Avgift 80 kronor per person.
MÅNDAG DEN 28 OKTOBER, KLOCKAN 18.00
Litterära promenader i Paris
Frankrikekännaren, Parisguiden och bokhandlaren Gunilla Ericsson kommer till oss
och berättar om några kända författare. Partille bokhandel var under Gunillas ägartid
ett begrepp bland svenska bokhandlare med utsökta böcker, kulturella evenemang som
författaruppläsningar och diskussionsaftnar av olika slag.
Vi får följa Ernest Hemingway, James Joyce, August Strindberg, Jean Paul Satre och
några moderna författare under deras promenader i Paris. Gunilla har fransk litteratur
som specialitet och hon säljer också modern fransk litteratur på såväl originalspråket som
svenska.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås.
Avgift 80 kronor per person.
MÅNDAG DEN 25 NOVEMBER, KLOCKAN 18.00
Skatter från Universitetsbibliotekets handskriftsavdelning
1:e bibliotekarie Anders Larsson visar unikt material och berättar
om pärlorna vid handskriftsavdelningen. Samlingen består till
väsentliga delar av personarkiv efter västsvenska författare,
konstnärer, journalister samt lärare och forskare vid Göteborgs
universitet. Av stort intresse för oss är arkiven efter Evert Taube
och Svenska Ostindiska Kompaniet.
Efter föredraget samlas vi i Restaurang Näckrosen,som ligger i
samma byggnad. där serveras vi ett glas vin eller öl till en god
smörgås.
Avgift 80 kronor per person
Observera att sammankomsten äger rum på Göteborgs Universitetsbibliotek, Renströmsgatan 6.
Samling vid huvudentrén.
ANMÄLAN:
Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna fredagskväll före programdagen, som alltid
infaller på en måndag. Ring till Inger Rignell 031-18 16 69 alternativt 0732-67 04 34.
Tag gärna med jämna pengar exempelvis en Jenny Lind, en Selma och en guldpeng.

GLIMTAR FRÅN VÅRENS PROGRAM

V

åren 2013 inleddes den 28 januari på Carldagen med att ordföranden Margita Björklund utbringade ett
fyrfaldigt leve för en man som skulle fylla 75 år tre dagar senare, nämligen vår hedersordförande Ingmar
Hasséelgren-Mannerstierna.
Ämnet för kvällens föredrag var nog så ovanligt – raggningsrepliker i litteraturen – hållet
av historikern och samhällsvetaren docent Torsten Rönnerstrand. Torsten arbetar på en
populärvetenskaplig bok om raggningsrepliker i såväl film som litteratur och han har
undervisat vid bland annat Karlstads universitet och vid Folkuniversitetet i Göteborg.
Föredraget väckte stort jubel och många glada skratt. Vi fick lära oss hur man alltifrån
antiken till idag uttrycker sina varma känslor för den man vill uppvakta. Torsten är ett
levande exempel på att akademiska föredrag inte behöver vara torra och sövande. Han
är en gammal vän till vår medlem Gunnar Perman, som lockat hit Torsten denna mörka
vinterkväll.

E

n välkänd och uppskattad föreläsare är vår mångåriga medlem Gunnel Enby. Efter årsmötet den 25 februari
gav hon en bakgrund till Nobelpriset i litteratur och Alfred Nobels intentioner med detsamma. Gunnel
som själv är författare med flera böcker bakom sig var en av eldsjälarna och initiativtagarna till bokmässan i
Göteborg, där hon tog flera kontakter med många internationellt kända författare.
Bland annat berättade hon om sina möten med den isländske Nobelpristagaren Haldor Laxness och den vänskap
som de utvecklade. Spännande var det också att få veta mer om Knut Hamsun och vilket inflytande hans hustru
hade över hans inställning till nazismen.
Självklart uppehöll sig Gunnel länge vid Selma Lagerlöf och dennas ständigt lika levande och aktuella
författarskap.

D

en 25 mars fick jaktslottsvännerna lyssna till historikern Per Persson när han
föreläste om handels- och fästningsstaden Göteborg. Per är särskilt engagerad
i den gamla bebyggelsen vid Klippan, där han samarbetar med vår första mottagare
av jaktslottets kulturpris – Ann Jönsson. Hon var närvarande och utklädd till
riksänkedrottning Hedvig Eleonora och eskorterades av ett flertal livdrabanter i
originaluniformer från såväl Gustav II Adolfs som Gustav III:s tid. Per Persson
berättade om Göteborgs föregångare, Gustav Vasas Älvsborg vid Klippan och
Karl IX:s Göteborg vid Färjenäs på Hisingen. Han talade mycket om slottet Gamla
Älvsborg, som tyvärr idag endast är en ruin kringgärdad och inbyggd i det gamla
Sockerbruket.

V

årprogrammet avslutades måndagen den 29 april med ännu ett bejublat
framträdande av vår medlem, förra lektorn i franska språket, Gerd Riccius.
Denna gång talade hon om den franske konstnären Henri de Toulouse-Lautrec och vi
fick en gripande redogörelse om den adlige konstnärens levnadsöde. Från barnsben
var han förföljd av sjukdom, han hade den ena olyckiga kärleksaffären efter den
andra och utvecklade en grav alkoholism. Han dog ung ännu inte fyllda 40 år. Det
var en föreläsning på hög akademisk nivå ledsagad av underbara bilder.

Lär dig “göteboska”

- imponera på nästa bjudning

Visste du att:
Lilla Torget inom Vallgraven benämns
första gången 1706 men namnet är säkert
ännu äldre. I den gamla fästningsstaden
från 1621 fanns det två torg, det Stora
Torget, nuvarande Gustav Adolfs Torg,
och Lilla Torget. Stora Torget var stadens
salutorg medan man vid Lilla Torget endast
fick sälja fisk. Det äldsta namnet på Lilla
Torget var inte oväntat Fisketorget; det
hette så mellan 1621 och 1639. Fiskhandeln
ägde rum vid en större flotte, Fiskebryggan,
som låg i kanalen framför Fisketorget
fram till 1671. Då flyttades den till Stora
Bommen. På 1800-talet kallades Lilla
Torget också Möbel-Trätorget efter den
handel, särskilt med Lindomemöbler, som
ägde rum där fram till 1857.

Ny soffa inköpt
till salongen
Gå gärna upp på övervåningen och provsitt
den nya Karl-Johanssoffan, som ropades
in på Göteborgs Auktionsverk av Marika
Tonkin och Gunnar Perman. Ett riktigt kap!
För att bära upp den nya och ner den gamla
kallades de extra starka mannarna Ulf Andersson, Björn Björklund och Henrik Enby
in för tjänstgöring.

UPPROP OCH MEDDELANDEN

Sommarens trädgårdsmästare har varit Inger Rignell och Lisa Björklund.
Vanligtvis brukar vår ordförande sköta rensningen av ogräs sommartid men
på grund av brutet ben i början av juni fick trädgården påhälsning av nya
gröna fingrar.
l Kostnaderna för uppvärmning av slottet har minskat avsevärt sedan Ulf
Andersson installerat en värmepump. Den sitter ovanför entréporten.
l På grund av hårt slitage på diskmaskinen har en ny diskmaskin av högsta
kvalitet köpts in.
l

