
SLOTTSNYTT
nummer 2, 2016

Kulturminnesföreningen Otterhällan

Ansvarig utgivare: Ingmar Hasselgréen Mannerstierna      Redaktör: Lisa Björklund

HEDERSORDFÖRANDEN HAR ORDET

Otterhällegatan 16
Bankgiro: 5851-4910 
www.drottningkristinasjaktslott.se

I mitt förra förord skrev jag 
hur nära hus och människor 
står varandra. Människor 

går bort och försvinner men 
husen står kvar och berättar om 
deras liv och öden. Vårt jakt-
slott har vi kärleksfullt bevarat 
genom åren och hållit vid liv 
för att kommande generationer 
skall få uppleva huset och få ny 
inspiration i sina liv.
 
I början av detta år gick en kär 
medlem till oss oväntat bort. Det var Margita Björk-
lunds syster Gunnel Enby, som genom just sin syster 
knutits till jaktslottet; först som medlem och sedan 
även som en uppskattad föreläsare. Sista gången jag 
träffade Gunnel var vid en festlighet på jaktslottet 
förra året.  Hon berättade då att hon förberedde ett nytt 
framträdande hos oss. Hon ville tala om Erik Gustaf 
Geijers ättlingar och särskilt om dem som blivit stora 
författare, som Olof Lagercrantz och hans kusin Agnes 
von Krusenstierna. Litteraturen var Gunnels stora 
intresse i livet och där hon gjort stora insatser som 
författare, föreläsare och idégivare. 
Hon föddes i Majorna en junidag 1941 och stadsdelen 
blev hon trogen i hela sitt liv fram till hennes sista färd 

vid den vackra jordfästningen i 
Carl-Johans kyrka den 9 febru-
ari. Redan vid sin skolgång på 
Burgårdens läroverk drabbades 
Gunnel av polio som fick till 
följd att hon resten av sitt liv 
blev rullstolsbunden. Trots sitt 
svåra handikapp kunde hon av-
lägga en lysande studentexam-
en. Strax innan hade hon ingått 
äktenskap med läkaren Erik 
Enby och fått sonen Henrik.
 

Gunnel hade vid sidan av sin familj en omfattande 
karriär. Hon utsågs till medicine hedersdoktor, fick 
stadens förtjänsttecken, blev mottagen av påven och 
fick konungens guldmedalj vid en ceremoni på Stock-
holms slott.



Höstens kulturaftnar 2016

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.

MÅNDAG DEN 26 SEPTEMBER, KLOCKAN 18.00
Systrarna Nonnen på Liseberg
Liseberg som idag är Nordens största turistattraktion och känt över hela världen, var 
en gång ett av stadens landerier. Få känner till att det var i Wärdshuset på Liseberg 
som systrarna Nonnen växte upp. Deras far köpte egendomen 1810 för 10 000 
riksdaler. F.d. landsarkivarien Louise Lönnroth berättar om de konstnärliga systrarna. 
Mest känd är Emily, som studerade konst i Köpenhamn, hade egen målarskola i 
Göteborg, gav ut böcker för barn och översatte Lewis Carrolls berättelse om Alice i 
Underlandet. 
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Lotteri.
Avgift 100 kronor per person.

MÅNDAG DEN  31 OKTOBER, KLOCKAN 18.00
Kungar, Damer och Knektar under 1000 år
Vår medlem historikern Per Persson speglar den svenska kungamaktens 
politiska betydelse under ett millennium. Lite extra tyngdpunkt kommer att 
läggas på Carl XI, som utropades till kung på Kronhuset i Göteborg 1660, 
endast fyra år gammal och hans dotter Ulrika Eleonora d.y. Hon gifte sig 
med Fredrik av Hessen, som hon efter ett år som drottning gjorde till kung 
av Sverige. Ulrika Eleonora – en feministikon av första rang! Efteråt blir 
det tillfälle till diskussion.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Lotteri
Avgift 100 kronor per person.

MÅNDAG DEN 28 NOVEMBER, KLOCKAN 18.00
Antikviteter av igår och idag
TV: s antikvitetsprogram med Antikrundan och Antikduellen som de 
populäraste, har fångat människors intresse för gamla saker och ting. 
Alltid roligt är att höra Knut Knutson från Uppsala Auktionskammare 
berätta om gamla allmogemöblers historia och vad de kan vara värda 
idag. Trenderna växlar ständigt. Vad som är dyrbart idag kan vara 
värdelöst i morgon. 
Intendenten vid Uppsala Auktionskammares kontor i Göteborg Fredrik 
Blidberg, som tidigare arbetat också vid Göteborgs Auktionsverk, ger 
oss en inblick i auktionshusens verksamhet. 
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Lotteri.
Avgift 100 kronor per person. 



GLIMTAR FRÅN VÅRENS PROGRAM

Vårens kulturaftnar inleddes måndagen den 25 januari då vi gästades av vår 
mångårige medlem arkitekten Peter Lansenfelt från Ekereds herrgård i Floda. Den 

har han inrett och skapat själv tillsammans med sin kära hustru den nyligen bortgångna 
Elvy Lansenfelt. Peters föredrag var en spännande exposé över hans fantastiska liv 
i såväl Sverige som USA och möten med presidenter, filmstjärnor och kungligheter. 
Ingående berättade Peter om sin största skapelse i Beverly Hills – Lancefield Court - 
med en 15 meter hög fasad, 6 öppna spisar, en salong på 120 kvm och ett badrum på 40 
kvm mm. Hans sålde sedan huset till filmstjärnan Sharon Stone och här kan 250 gäster 
samlas utan att trängas. 

Måndagen den 29 februari hade vi först årsmöte och sedan 
framträdande av jaktslottets kulturpristagare 2015, antikvarien, 

arkitekten och hedersdoktorn Gudrun Lönnroth. Hon knöts till Göteborgs 
Historiska museum 1965 på initiativ av vår hedersordförande och har 
varit verksam där fram till sin pensionering. Gudrun har alltid ställt upp 
för den gamla arbetarstadsdelen Haga och i sin bok Furiren beskriver hon 
stadsdelens 300-åriga historia. Bebyggelsen bestod till större delen av 
enkla byggnader från 1800-talet och här bodde upp till 13000 invånare 
men fram till 1950 sjönk antalet bosatta till cirka 7000. Gudrun berättade 
om räddningsaktioner och olika saneringsförslag under 1960- och 70-
talen. 1993 fick man 210 statliga miljoner för en ny bevarandeplan där framför allt Haga Nygata och Västra 
Skansgatan blev de bäst bevarade. 

Läkaren och forskaren Jan Westin kom till oss den 21 mars och berättade om Göteborgs historia med 
tyngdpunkten lagd på märkliga inskriptioner och olika Göteborgsmonument. Han talade om alla 

bedrövelser innan den välkända ”Gustav II Adolfs bysten” kom på plats 1854; om olika förslag till Karl IX: s 
ryttarstaty ”Kopparmärra” vid Kungsportsplatsen, invigd 7 september 1904. Vidare om kungastatyn Oscar I på 
Börsen och Gustav III: s minnessten vid Näckrosdammen, invigd den 14 juli 1923 och bekostad av insamlade 
medel i Minnesota, USA. Om kunglig graffiti på Kviberg av fyra kungar Oscar II, Gustav V, Gustav VI Adolf 
och Carl XVI Gustaf.
Jan talade vidare om den store donatorn Charles Felix Lindberg 1840-1909; 
tillskyndare av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen och många andra välkända 
Göteborgsinstitutioner. Han var inte snål men sparsam. Man kan se hans staty i Nya 
Allén.

Måndagen den 21 var det dags för IHM att framträda och först berätta om 
den nyfödde hertigen av Södermanland – kungens förste sonson av den 

Bernadotteska ätten. Det var precis en lagom 70-årspresent till vår kung den 30 april. 
Ingmar var särskilt stolt över att man valt Södermanland till hertigdöme då Ingmar var 
det länets siste landsantikvarie. Ingmar berättade vidare om bakgrunden till prinsens 
fyra förnamn Alexander, Erik, Hubertus, Bertil. 



TILLBAKABLICK I FOTOALBUMET

. 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.P
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Kulturminnesföreningen Otterhällan är 
numer medlem i Innerstaden Göteborg. 
Det innebär att vi får göra reklam för 
jaktslottet på Innerstadens hemsida och 
delta i olika event. Sist men inte minst 
får alla våra medlemmar ett rabatthäfte 
som kan ge guldkant på tillvaron. Från 
styrelsens sida hoppas vi att det kommer 
er alla till stor glädje.

FINA ERBJUDANDEN

Även i detta nummer gräver redaktionen i Jaktslottets historia och denna gång är det 
våra kulturminnesaftnar i fokus. 

Kyrkoherde Clary Bengtsson - Om kyrkans nya 
strukturer - 5/2-1987

Stig Karsegård - Rida i Luxor - 22/10-1987

Professor Sven Benson - Vad heter du? - 
26/1-1988

Betty Hammar och Inger Erntsson - Nääs 
traditioner och framtid - 26/11-1987


