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Vad minns vi av den gångna sommaren? För 
min del hade jag kärt besök från Tyskland av 
en gammal jaktslottsvän Renata Garschina. 

Hon kom till Göteborg 1959 och blev anställd som 
sekreterare på tyska generalkonsulatet på Avenyn 
nummer 18. Hon hyrde en bostad i mina föräldrars hus 
och blev som en familjemedlem. Hon var engagerad 
i räddningen av jaktslottet 
och blev särskilt god vän med 
Otto och Birgit Salomon. 
Hon återvände till tyska 
utrikesdepartement, gifte sig 
och fick en son men hade hela 
tiden kontakt med mig och 
mina föräldrar. 

Under några veckor i juli 
gästade jag Viviann 

Kempe på Särö. Hon var 
auktionsfirman Sothebys 
representant i västra Sverige. 
Vid flera tillfällen hyrde 
hon jaktslottet för att ha 
mottagning för Sothebys 
kunder. Då bjöds det på vin

och snittar och jag berättade om jaktslottets historia 
och räddning. Familjen Kempe lärde jag känna i 
samband med rivningen av Lilla Torp i Örgryte, ett 
fantastiskt kulturhus, som en gång ägdes av Vivianns 
farmor Helfrid Kempe, född Hammarberg – en av 
Göteborgs mest framträdande och förmögna familjer. 
Helfrid var prins Wilhelms stora kärlek men ett gifte 

godkändes inte av drottning 
Victoria, som istället fick prins 
Wilhelm att ingå ett mycket 
olyckligt äktenskap med den 
ryska storfurstinnan Maria. 

Ända sedan 1941 har 
jag varje sommar varit 

några veckor på Marstrand. 
Min mamma älskade salta 
bad och det lugna livet på 
en badort. På kvällen gick 
vi till Societetssalongen för 
att dricka kaffe och se när 
flaggorna halades klockan nio. 
Då stod alla upp och sjöng Du 
gamla du fria. Det var andra 
tider då.



Höstens kulturaftnar 2017

ANMÄLAN:
Ring i god tid för att anmäla deltagande. Vi stänger telefonerna torsdagskväll före programdagen, som alltid 
infaller på en måndag. Ring till Barbro Bäckman 0708- 44 91 12 eller mejla babsan.26@gmail.com.  
Tag gärna med jämna pengar. Avgiften är 150 kronor.

MÅNDAG DEN 25 SEPTEMBER, KLOCKAN 18.00
Pantomimens historia
Bosse ”MIMARE”, Lindström kommer till oss och berättar om pantomim. 
Bosse utbildade sig först på Skara Skolscen och därefter en flerårig utbildning på 
Statens Scenskola. Han startade Pantomimteatern i Stockholm för 40 år sedan. 
Bosse har erhållit en rad olika stipendier, bland annat av Statens Kulturråd och 
Svenska Akademin. Han har rest jorden runt och undervisat och fått impulser till 
nya föreställningar. Bosse kommer att avrunda sitt framförande med en kort Mim-
scen.
Vi serverar vin, öl eller vatten till en god landgång samt choklad och frukt. 
Lotteri.
Avgift 150 kronor per person.

MÅNDAG DEN  30 OKTOBER, KLOCKAN 18.00
Räddningen av Medicinhistoriska museet
Inger Wikström Haugen, 2016 års kulturpristagare, kommer att berätta för oss 
om hur Medicinhistoriska museet räddades från nedläggning. Först låg museet 
i Sociala huset men när samlingarna växte behövdes större lokaler och museet 
flyttades 1986 till Oterdahlska huset. Inger skapade ett modernt museum med 
utställningar, arkiv, magasin och bibliotek. 
Under mitten av 90-talet hotades museet av nedläggning och periodvis hölls 
det stängt. Med mod och energi lyckades Inger rädda Medicinhistoriska museet 
från nedläggning.
Vi serverar vin, öl eller vatten till en god landgång samt choklad och frukt. 
Lotteri.
Avgift 150 kronor per person.

MÅNDAG DEN 27 NOVEMBER, KLOCKAN 18.00
Krigslotsning under andra världskriget
Lars Zimmerman, gammal sjöman och göteborgare, kommer att i ord och 
bild berätta om Andra världskriget och krigslotsningen. Det var den tid då 
kriget rasade runtom i världen. Sverige förklarade sig neutralt men helt utan 
krigshandlingar klarade sig inte heller vårt land. Handelsflottan förlorade 
206 fartyg. Man uppskattar att 2000 svenska sjömän fick betala med sina liv. Krigsseglarnas minnesmärke står 
framför Barken Viking.
Vi serverar vin, öl eller vatten till en god landgång samt choklad och frukt. 
Lotteri. 
Avgift 150 kronor per person.

Många medlemmar har efterfrågat något matigare än en smörgås så i fortsättningen serverar vi en fin 
landgång med choklad och frukt som dessert. Vi är därför tvungna att höja avgiften till 150 kronor.



GLIMTAR FRÅN VÅRENS PROGRAM

Vårens kulturaftnar inleddes måndagen den 30 januari då vi gästades av vår 
populäre föredragshållare Peter Schéle. Han berättade om fantastiska sån-

gare och dirigenter som han mött under sitt långa yrkesliv som programredaktör 
och marknadschef vid Göteborgs och sedan Stockholms konserthus. Vi hoppas 
alla att han vill återkomma och låta oss höra fler anekdoter och dråpliga historier 
från musikens värld.

Måndagen den 27 februari hade vi först årsmöte och sedan fick vi möta 
byggnadsantikvarie Lena Emanuelsson. Tillsammans med Eva Björkman 

har hon skrivit boken Hus - Människor -Minnen, som nyligen kommit ut 
på Bohusläns museums förlag. Lena berättade om vårt län och hur länets 
historia återspeglas i dess torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och 
borgerskapets hus och industribebyggelsen. Det är länsstyrelsen som beslutar om byggnadsminnesförklaring 
men en förutsättning är att ägaren av fastigheten ger sitt tillstånd. Stadens allra senaste byggnadsminnen är 
Stadsteatern, Konserthuset och Konstmuseet.

Den 27 mars var det dags för vår medlem Svante Winqvist att framträda och 
berätta den spännande historien om Sjukhusspionen i Göteborg. Svante 

arbetade nära sjukhusspionen på Sahlgrenska sjukhusets ekonomiavdelning 
och kunde därför avslöja en hel del av sanningen för oss. Men är det någon 
som egentligen vet allt? Säkerhetspolisen, sjukvårdsstyrelsen, sjukhuschefer 
t.o.m. justitieministern frågades ut men varken justitieombudsmannen eller 
justitiekanslern kunde få tillfredställande svar på frågorna.

2016 kom Louise Lindblom ut med 
boken De besvärliga – skyddshemmets 

vanartiga flickor. Hon berättade om flickorna på Lingatan, Göteborgs sky-
ddshem beläget i Bohuslän. De unga flickorna blev stämplade av samhäl-
let, de ansågs vanartiga och placerades på institution. Genom utbildning, 
arbete och straff skulle de bli goda medborgare. Klass och biologiskt kön 
kom att spela roll för den utbildning som tillhandahölls av staten.
Integritetskränkande handlingar av läkare och Rasbiologiska institutet 
förekom men också kalas och utflykter. Folkhemmet var inte alltid den 
idyll det framställs som.



LENA PILBORG, FÖRLÄGGARE OCH GRUNDARE AV 
BOKFÖRLAGET TRE BÖCKER HAR UTSETTS TILL 2017 ÅRS 

PRISTAGARE

Lena Pilborg, med lång erfarenhet från bokhandelsbranschen, tyckte att 
det saknades ett förlag för Göteborgsförfattare. Förlagsverksamhet är ett 
osäkert och riskfyllt område men Lena Pilborg vågade och startade förlaget 
Tre Böcker 1984. Den först utgivna boken, De flytande palatsen av Algot 
Mattsson blev en succé som följdes av andra som Sten Åke Cederhöks 
Döden dansar på Polketten och Bengt A Öhnanders serie Göteborg berättar. 

Redan från starten fokuserade förlaget på böcker med 
Göteborgsanknytning. Göteborgianan är populär och har många trogna 
läsare; med sitt stora nätverk och sin känsla för lokalpatriotism har Lena 
Pilborg lyckats väl med bokutgivningen. Utan hennes hängivna arbete hade 
vi nog gått miste om Ove Allanssons böcker om sjölivet förr i världen, 
Sören Skarbäcks faktaböcker om Göteborgs historia, Kent Anderssons 
visor, dikter och ballader och Mats Wångersjös aktuella böcker om Göran 
Johansson och Bengt Tengroth.

Lena Pilborg har genom sin gärning bidragit till att ge stadens författare en 
plattform och att sprida Göteborgs historia till en stor läsekrets. För detta 
har Lena Pilborg tilldelats Kulturminnesföreningen Otterhällans Kulturpris 
2017.
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