STOR MAJA HAR ORDET

Delar av Göteborgs historia
På 1200-tal: i Gamla Lödöse byggdes första Staden Göteborg och etablerades.
År 1455: Staden brinner, Gamla Lödöse brändes ner till grunden av danskarna.
1470-tal: Nygrundandes Nya Lödöse vid Säveåns stränder. Historien i korthet.
1500-tal: Staden flyttar Nya Lödöse anfölls flera gånger. Staden flyttades till
Älvsborg.
1600-tal: Utmark och landerier
Landerier uppfördes i området, bl.a. Sahlgrenska släktens Ånäs landeri.
År 1832: Sockerbruket lades ner.
1854: Textilindustri Rosenlunds spinneri köpte upp sockerbruket.
1891: Gamlestadens Fabriker Samtliga fabriker övergick till Gamlestadens
Fabriker Aktiebolag
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1890-1950: Textilverksamheten expanderade och fabriksområdet växte fram.
1980: Gamlestadens Fabriker räddas
Projektet “Gamlestadens Fabriker” initierades för att lyfta området.
Tredje staden Göteborg bildades på Karl den IX:s väg Hisingen och fanns där ca
9 år.
Sedan flyttades staden Göteborg till platsen där den ligger nu, i Majorna och
den stora floden vid Klippan som låg nära havet och var en djuphamn mycket
bra för Ostindiska kompaniet att slippa all omlastning vid import och export. Nu
i dagarna har det byggts ett 14 våningar högt hus, i Gamlestaden som blev
inflyttningsklart månadsskiftet okt/nov 2018, de 3 nedersta våningarna har
kommunen, bl.a till skrivarkursutbildningen som staden önskar hjälp av
pensionärer, att undervisa unga göteborgare. Cirkeln är sluten.
Britt
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VÅRENS sista medlemsträff , 19 MAJ 2018.

De fina lotterivinsterna
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VÅRENS MEDLEMSTRÄFFAR 2019 I TORPET
Göteborgiana börjar fredagen den 25 januari med träffar jämna veckor, kl.
10.00 - 12.00.
Följande fredagar gäller: 8 februari, 22 februari, 8 mars, 22 mars, 5 april, 3 maj
och avslutning den 17 maj.
Din anmälan gör du till May Linderoth, tel. 0736-47 14 35 senast en vecka
innan första träffen och sedan om du uteblir någon träff måste detta meddelas.
VÅRENS MEDLEMSTRÄFFAR.
ÅRSMÖTE, lördagen den 26 januari kl. 13.00 i Torpet.
Underhållning av Kal, Magnus Wassenius och Ada, Agneta Danielson.
Kaffe med dopp. Ingen föranmälan behövs. Det är bara att komma.
Vårens första medlemsträff den 16 februari kl. 14.00.
Underhållning av Emil Andersson som spelar och sjunger. Då serveras rostbiff
och potatissallad. Kaffe med dopp och lotteri.
Anmälan senast den 10 februari .
Lördagen den 16 mars kl. 14.00. Underhållning av Ukelirarna.
Serveras stekt eller grillad kyckling med tillbehör.
Kaffe med dopp och lotteri.
Anmälan senast den 10 mars.
Lördagen den 13 april kl. 14.00 är det dags för vårens sillsexa. Som vanligt
serveras olika sillsorter med tillbehör, kaffe med dopp.
Lotteri med fina vinster. Underhållning av Bengt Åkerberg.
Anmälan senast den 7 april.
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Lördagen den 11 maj kl. 14.00 är det vårens sista medlemsträff.
Då serveras smörgåstårta. Kaffe med dopp och lotteri.
Underhållning av Dan Nertby som spelar och sjunger.
Anmälan senast den 5 maj.
Pris vid samtliga medlemsträffar är 150:--/person.

Anmälan till ovanstående medlemsträffar görs till Lisbeth Bråtemyr tel.
0768-22 30 65.

FÖRELÄSNINGAR UNDER VÅREN 2019 kommer att meddelas i god tid.
LOPPIS lördagen den 18 maj 2019 i Torpet, kl. 11.00 - 14.00.

SOMMARENS MEDLEMSTRÄFFAR 2019.
Tisdagen den 18 juni kl. 11.00 vid Torpet.
Tisdagen den 16 juli kl. 11.00 vid Torpet.
Tisdagen den 13 augusti kl. 11.00 vid Torpet.
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SOMMARENS RESA TILL DALSLAND, den 30 juni, teaterföreställning "Sången
om Elin"

Väntar på bussen
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KAFFEKALAS i trädgården vid Torpet den 17 juli.
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MEDLEMSTRÄFF Rosenkaféet Trädgårdsföreningen den
14 augusti.
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Göteborgsglimtar
Under några timmar varannan fredag träffas vi en Göteborgianagrupp i det
egna Torpet Kals Åden. Vi är en studiegrupp inom föreningen som känner lite
extra för att mötas och ta del av det riktigt gamla Göteborg. Nu under höst och
vinter har vi träffats mellan 10.00 - 12.00.
Gamla filmer - dokumentationer om Göteborg tillbaks i tiden är något som vi
tar del av. Här finns det rikliga tillfällen att se och minnas vad som hände förr.
Vi gör det även genom bokuppläsningar. Föreningen har ett eget litet bibliotek
med gamla fina böcker som vi tar del av. Egna böcker eller lån ifrån stadens
bibliotek gäller också.
Några av oss deltagare har även tagit tillfället i akt och berätta något om när
hon eller han har upplevt Göteborg genom åren. Antingen som barn och
sedermera vuxen eller som vuxeninflyttad. Det kan gälla bostad, arbete, familj,
föreningsliv, kommunikationer eller annat Göteborgsinriktat. Det brukar bli
många både fina frågor och synpunkter vid de här tillfällena.
Jag som historiker kan också hoppa in vid enstaka tillfällen och ta upp något
som handlar om Göteborg längre tillbaks i tiden, under 1600-1700- eller 1800talet.
Och så sista träffen blir det stor frågesport där både dåtidens och dagens
händelser finns på agendan. Naturligtvis kommenteras sedan de rätta svaren
innan det blir aktuellt med stor prisutdelning.
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Efter en timme de här dagarna tar vi rast och inmundigar goda smörgåsar med
gott kaffe till. Här är det då ett legalt tillfälle att prata om vad som helst, inte
minst dagens eller veckans händelser.
De här timmarna varannan fredag är, som jag ser det, riktigt fina stunder i skön
Göteborgianaanda.
Inför första träffen i slutet av januari så finns det utrymme för ännu några
deltagare. Hör av dig ifall du vill vara med.
Åke Hertzberg
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KLIPPANDAGEN den 25 augusti. Björn och Lisbeth hade ett lotteri och info
om KALS ÅDEN. Underhållning av Kal, Magnus Wassenius och Lillekal Linus.
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RÄKFEST den 15 september i Torpet.
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jag sitter och tittar ut genom mitt fönster ser jag inga barn som är ute och
leker. Var är alla barnen?
Bor i ett höghusområde med många barnfamiljer men var är barnen? Jo dom
sitter inne med datorer och appar och allt vad nu den nya tekniken fört med
sig.
Då tänker jag tillbaka på min egen barndom. Jag är född och uppvuxen i det
gamla Högsbotorp 80-81. På den tiden var Högsbo rena lantidyllen. Där Högsbo
sjukhus ligger låg Bua Gård, en bondgård med hästar, kor och grisar. Som barn
fick vi varje kväll gå ner till Bua och hämta mjölk i en tvåliters bleckflaska.
Sommaren gick bra, men på vintern i mörkret var det inte så roligt. Men då var
vi ofta två, min tre år yngre syster som idag är nittiofyra år och jag. Det var inte
så långt, när jag ser idag Tunnlandsgatan som då var två backar från vårt torp
och ner till Bua, vars mangårdsbyggnad fortfarande finns kvar strax till vänster
vid ingången till Högsbo sjukhus.
Men vad lekte vi barn med som inte hade några datorer och appar. Vi var alltid
ute och lekte. Vår pappa som var änkeman tog en gång med oss till Liseberg
och där fick vi bland annat åka någon sorts radiobåtar som vi tyckte var roligt.
I den södra delen av vår tomt, ungefär där nu Tunnlandsgatan ligger rann en
liten bäck. Den kom från tomten ovanför vår och försvann i ett större dike vid
nuvarande Högsbo sjukhus. Men min syster och jag vi dämde upp med stenar
och brädstumpar så vi fick en liten damm, och där lekte vi radiobåtar som på
Liseberg. Vi hade ett gammalt baketråg som båt och det hade vi roligt med.
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Så lekte vi bondgård med gran och tallkottar som hästar och kor. På vår tomt
fanns även en del skog med fina klätterträd som vi lekte och klättrade i. Vi
plockade mycket blåbär också som det var gott om i bergen och skogen.
Det fanns två berg som vi kallade Höga och Låga bergen. Bergen finns kvar på
Tunnlandsgatans södra del strax ovanför Högsbo sjukhus, men de är inte så
höga som de var då vi var barn, men där fanns mycket bär.
Men vi barn fick också vara med och arbeta. Det var rensning av grönsaksland,
gallring av morötter och rensning av potatisland. Ogräset växte bra och det
skulle bort. Vi hade en stor tomt med många fruktträd och bärbuskar så frukt
och grönsaker hade vi alltid.
Vi hade även gris som skulle slaktas till jul plus höns och kaniner. Hund och katt
saknades inte heller så vi blev tidigt vana vid djur.
När jag nu på äldre dagar tänker på det, så var vår uppväxt, trots saknaden av
mamma som dog då jag var åtta år helt fantastisk i jämförelse med dagens barn
med sina datorer.
Rune Johansson
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FÖREDRAG den 6 oktober av Brittmo Bernhardsson "gömda och glömda
landshövdingefruar". Ett mycket intressant och innehållsrikt föredrag.
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Medlemsträff den 20 oktober.

Besök av Kal och Adas barnbarn och barnbarnbarn
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Styrelsen önskar alla
En riktigt God Jul och ett GOTT NYTT ÅR!
Så ser vi fram mot ett riktigt bra och trevligt år
2019.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
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INFORMATION
Vi kommer inte att göra fler utskick om festligheter under våren så spara
detta medlemsblad.
Åke Hertzberg fortsätter med Göteborgiana.
Du som är medlem i Kals Åden har möjlighet att hyra Torpet för
födelsedagsfester, samkväm, olika högtidsdagar eller bara för att ha trevligt i
goda vänners sällskap.
Hyra för Torpet till medlemmar:
Priset är 400:--/dag.
Hyra för Torpet till icke medlemmar:
500:--/halv dag och för hel dag 1.000:-- till samma person eller förening.
Kontakta Lisbeth Bråtemyr tel. 0768-22 30 65 vid hyra av Torpet
Wärdshuset på Liseberg är bokat den 12 oktober 2019 för vår jubileumsfest.
Mer Information kommer.
OBS! KALLELSE TILL ÅRSMÖTET DEN 26 JANUARI 2019 KL. 13.00.
Motioner och andra förslag avsedda att behandlas vid föreningens årsmöte
skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 7 januari 2019 för styrelsens
förberedande behandling.
Den nya styrelsen kommer att presenteras på medlemsträffen den 16
februari 2019.
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Här i Torpet träffas vi på våra medlemsmöten, festligheter och Göteborgiana.
Om ni har några frågor kontakta Lisbeth Bråtemyr,
tel. 0768-22 30 65 eller Iréne Ojala, tel. 0705-655 845.
Betalning av medlemsavgift eller för medlemsträffar kan göras till
plusgiro 625305-8.
Post skickas till Kals Åden i Göteborg Jätteleken 1, 414 80 Göteborg eller till
ojalairene@hotmail.com.
org.nr 855100-8942
Ansvarig utgivare Styrelsen

