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Ordföranden har ordet...

Det verkar som om hela hösten har regnet bort 
och inte blev det bättre i december. Hade 
vi inte kunnat se fram emot advent, lucia 

och julafton hade vi nog deppat ihop lite till mans. 
För mig börjar julen redan den första advent. Då går 
jag till Hagakyrkan och får lyssna till stämningsfull 
musik och sjunga med i de vackra julpsalmerna. 
Prästen tänder det första ljuset och jag minns hur vi 
i skolan lärde oss följande rader När första ljuset 
brinner står julens dörr på glänt och alla är så 
glada att fira få advent. Sedan är det traditionsenligt 
glögg, adventskaffe med lussekatter, pepparkakor och 
tårta hos min systerson Henrik, som alltid firar sin 
födelsedag på första advent. 

Ett riktigt luciatåg fick jag också vara med om 
när den bank där jag är kund bjöd på julfest. Det 

var elever vid musikhögskolan som framträdde och 
sjöng de julsånger som ligger oss varmast om hjärtat, 
Staffansvisan, Det strålar en stjärna, Jul, jul strålande 
jul och många fler. Men ännu mer hjärtknipande 
var det när mitt lilla barnbarn Hilmer tillsammans 
med andra småttingar, klädda som tomtar och 
pepparkaksgubbar, tillsammans med sina mammor 
vandrade gången upp i Hagakyrkan. Tillsammans 
sjöng vi sedan både om sockerbagaren, tomtenissarna 
som trippar fram och Rudolf med den röda mulen 
och självklart avslutades allt med Tryggare kan ingen 

vara än Guds lilla 
barnaskara.

Dagarna före 
julafton var 

lika hektiska som 
vanligt med allt som 
skulle köpas och 
tillagas men det är 
kärt besvär. Jag skulle 
inte vilja vara utan 
vare sig skinkan, 
köttbullarna eller 
Janssons frestelse och 
när det kommer till 
julklappar är jag lika 
förväntansfull som barnen. Sedan är det underbart när 
allt är över och jag kan krypa upp i fåtöljen med en bra 
bok och en chokladkartong och bara slappa. Också på 
Jaktslottet har det varit full fart under hela december 
med många julfester. Till och med på julafton var 
det uthyrt till en tre kusiner som valt att fira jul 
tillsammans.  De hade gjort så fint med granris och 
röda kulor. Överallt stod tända ljus och i fönstren lyste 
slottets adventsljusstakar. Det är ett fint gammalt hus 
som vi kan vara stolta över. 

Margita Björklund. ordförande



Vårens kulturaftnar 2018
MÅNDAG DEN 29 JANUARI, KLOCKAN 18.00
Joy Zandén och hennes sagolika mönsterskatt                                                                          
Jessica Zandén, välkänd från TV, film och teater berättar om sin mamma Joy, dotter 
till tonsättaren Gösta Nystroem och skulptrisen Gladys Heyman. Hon slog igenom 
som designer vid 94 års ålder mycket tack vare sin dotter, som tyckte hennes mammas 
mönster var fantastiska. Hör den spännande historien om Joy Zandéns liv och hur 
hennes 50 år gamla mönster, som låg och möglade i en källare på Särö, fått nytt liv.                                                                                                                                        
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Avgift 100 kronor per person.

MÅNDAG DEN 26 FEBRUARI, KLOCKAN 18.00
Baron Oscar Dickson-hans liv och leverne samt årsmöte
Efter sedvanligt årsmöte får vi lyssna till Anna Jolfors som kan allt om släkten Dickson, 
särskilt Oscar och Marika, som bodde i palatset på Parkgatan. Oscar fick burspråk som 
grosshandlare 1850, han satt i stadsfullmäktige, i drätselkammaren och i styrelsen för 
Göteborgs museer. Han var en stor mecenat och donerade framför allt till geografisk och 
naturvetenskaplig forskning. Baggböle sågverk och olovliga avverkningar av kronans 
skog får vi också höra om. 
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Lotteri
Avgift 100 kronor per person.

MÅNDAG DEN 26 MARS, KLOCKAN 18.00
Resor världen runt
Håkan Bergström, tidigare ordförande i Travellers´Club i Göteborg, en anrik sammanslutning som bildades 
redan 1929 på Restaurang Eggers i Göteborg, låter oss följa med på spännande, intressanta och äventyrliga resor 
i när och fjärran. Guatemala i Centralamerika är ett av favoritländerna. Kanske blir du inspirerad att resa dit 
själv.
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Avgift 100 kronor per person. 

MÅNDAG DEN 23 APRIL, KLOCKAN 18.00 (OBS DATUMET)
Silver på auktion
Anna Wehtje - ansvarig specialist för Silver & Preciosa på auktionshuset 
Bukowskis i Stockholm låter oss ta del av hennes stora kunskaper inom ämnet.
“Under mina år på Bukowskis kan jag konstatera att våra silverkunder har 
ändrat skepnad - silvrets betydelse är en annan idag än den var för 30 år sedan. 
Vilka är skillnaderna och vad har påverkat? Det är en intressant förvandling 
som jag kommer att tala om och samtidigt visa vackra bilder på mina 
favoritförsäljningar.” 
Vi serverar ett glas vin eller öl till en god smörgås. 
Lotteri.
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 Barbro Bäckman 0708-44 91 12 eller mejla: babsan.26@gmail.com.
Tag gärna med jämna pengar. Avgiften är 100 kronor.



GLIMTAR FRÅN HÖSTENS PROGRAM

Höstens kulturprogram inleddes måndagen den 25 september med 
Bosse Mimare. En mimare är en skådespelare som med gester, 
mimik, musik och dans gör en föreställning utan tal. Bosse 

började med att berätta om olika föreställningar som han medverkat i såväl 
i Sverige som utomlands. Vi fick också höra om Pantomimteatern som han 
var med och startade 1977. Bosse fick massor av frågor från intresserade 
åhörare innan han avslutade med att göra några olika mimscener.

Måndagen den 30 oktober fick vi höra 2016 års kulturpristagare 
Inger Wikström Haugen berätta om uppbyggnaden av 
medicinhistoriska museet i Göteborg och den dramatiska 

räddningen när politikerna ville lägga ner museet. Inger hade ett stort 
bildmaterial med sig. Trots att projektorn inte ville gå igång fångade 

hon ändå åhörarna genom sina 
målande beskrivningar av allt 
som samlats från 1700-talet fram till idag - sjukhussängar, instrument, 
möbler, sköterskeuniformer osv. Varje månad tar museet fram ett 
speciellt föremål som också presenteras på webben. December månads 
föremål var syrgasglasögon från 1948.

Hösten 2017 avslutades måndagen den 27 november med 
sjömannen och göteborgaren Lars Zimmerman. Han var som 
en levande uppslagsbok. Oavsett vilka frågor han fick kunde 

han svara utan minsta tvekan. Hans föredrag var fokuserat kring 
tiden för andra 
världskriget 
och spann över 
den politiska 
situationen i 
världen, de 
krigförande 
ländernas 
flottor, Sveriges 
försvar och 
krigslotsningens 
stora betydelse 
för att landets 
försörjning. Drygt 
300 handelsfartyg sprängdes, torpederades eller gick förlorade av 
andra orsaker. 1 426 besättningsmän fick sätta livet till. Till sist visade 
Lars en intressant och tankeväckande film om lejdtrafiken.
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Konsthistoriken Fleur Priwin Palmé har gått 
bort. I många år var hon ledamot i Jaktslottets 
kulturprisjury där hennes kunskap om 

stadens kulturliv var en stor tillgång. Fleur föddes i 
Köpenhamn 1941. Tillsammans med sina föräldrar 
och sin äldre bror Sten räddades hon i sista stund 
undan nazisternas judeförföljelse och kom till Sverige 
1943 mitt under brinnande krig. Den första anhalten 
var i Göteborg där familjen Priwin under en tid 
bodde på Hotell Royal. Sedermera en av Jaktslottets 
kulturpristagare. Fleur växte upp på Hisingen och 
gick de första åren i skola där men fortsatte sedan på 
Kjellbergska flickskolan. Skolan finns inte mer men 
vänföreningen lever kvar mycket tack vare Fleurs 
insatser som ordförande. 

Under många år var Fleur aktiv inom politiken. 
Hon satt i kommunfullmäktige, hon var vice 

ordförande i Askims stadsdelsnämnd och ledamot 
i kulturnämnden där hon vann stor respekt för sina 
kunskaper inom konst och musik. Inte förvånande var 
Fleur, med sin bakgrund, som klippt och skuren för 
uppdraget som ordförande i Göteborgs Konstförening. 
Fleur var också ordförande i Betaniastiftelsen, 
som bland annat äger hyreslägenheter och erbjuder 
gruppbostäder till funktionshindrade. Fleur var en 
unik människa – positiv, social och idérik. Hon gav 
aldrig upp trots sin svåra sjukdom och försökte alltid 
se det ljusa i tillvaron. Hon var inte bara välutbildad 
utan också bildad i ordets verkliga bemärkelse. Hon 
omgav sig med det som hon älskade, konst, böcker 
och klassisk musik. Men allra mest betydde nog ändå 

familjen, Hasse hennes make sedan mer än 50 år, 
sonen, dottern och de fem barnbarnen. Hon lämnar ett 
stort tomrum efter sig men minnena kan ingen ta ifrån 
oss.

Fleur Priwin Palmé

Påminnelser och nyheter
* På mångas begäran är avgiften för kulturaftnar sänkt till 100 kronor. 
* Strax före jul lär vi slipa och fernissa trappan och räcket upp till andra våningen.
* Vi har köpt in nya vinkaraffer av modell Eva Solo.
* Ulf Andersson har slutat som fastighetsskötare. Ny på posten är Henrik Enby.
* Lisa Björklund har slutat som uthyrningsansvarig. Temporärt tar styrelsen över tills en ersättare 
kommer på plats.
* Motioner till årsmötet kan mejlas till sekreteraren Gunnar Perman ( gunnar.perman@gmail.com )
* Glöm inte att betala in årsavgiften 150 kronor på bankgiro 5851-4910


