Sorø juni 2019

Opklaring vedrørende gruppebillede med 3 voksne og et barn.
Den voksne i midten er Gittes ”hemmelige” Svenske mormor Ida Josefine Hagberg
Der er to udfordringer med billedet. Den ene udfordring er nu løst, nemlig at finde ud
af hvor billedet er taget. Den anden udfordring er stadig uløst, hvem er kvinden til
venstre og herren til højre, og hvem er pigen.

I 2017 og i 2018 har vi været i Göteborg og søgt efter stedet. Holdepunktet var baggrunden, og
især kirketårnet i venstre side af billedet. Vi sammenlignede med kirker i den centrale del af
Göteborg.
Her i juni 2019 fortsatte søgningen via grupper på Facebook. Et opslag i gruppen "Kyrkor,
kapell och heliga hus" .
Thomas Henningson var den første der kom med bud på løsning af gåden:
Kyrkan till vänster bör vara den nu rivna kyrkan till Oscar Fredriks ålderdomshem nära
Slottskogen i Göteborg. I mitten anar man tornet till Naturhistoriska museet i Göteborg, invigt
1923. Gruppfotot bör vara taget från utsiktsplats i Slottskogen, Göteborg.
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Ålderdomshemmet vid Slottskogen, Göteborg. Foto från 1900?, sannolikt före bygget av
Naturhistoriska museet som invigdes 1923.
Og endnu en information:
Ålderdomshemmet vid Vegagatan har en gammal historia. Göteborgs stads fattighus skapades
i en klädesstamp i området Stampen. Ett vattenhjul i Mölndalsån torde ha överfört kraften till
den träkonstruktion, stampen, med vars hjälp ylle filtades eller stampade samman till tyg.
Klädstampen inköptes år 1725 av burggreven Hans von Gerdes sterbhus och inreddes för sitt
nya ändamål. Mot slutet av 1800-talet ansågs byggnaden både för trång och olämplig. Detta
ledde till uppförandet av detta ståtliga palats vid en av Slottsskogens infarter. Invigningen
skedde den 11 oktober 1896 med tal av biskop E. H. Rodhe. Fattighuset bytte namn till
ålderdomshem.
Så fandt vi dette på en www side: På 1950-talet började man diskutera byggnadens framtid
vilket innebar rivning framför renovering. Den ansågs otidsenlig och tungarbetad ur
vårdsynpunkt. Den första etappen genomfördes 1963 då kyrkdelen revs och 1970
försvann återstoden. Det var säkert många göteborgare som beklagade att denna ståtliga
byggnad försvann. Ref.: https://vartgoteborg.se/alderdomshemmet/

Fra hvilken fysisk lokation / koordinat er gruppebilledet taget:
Thomas Bernerstedt skrev så: Jens Petersen Det ser ut att vara taget från denna plats på
August Kobbs stig i Göteborg. Stenarna i muren stämmer rätt bra liksom positionen mot
museets torn och det tidigare ålderdomshemmet/Vegahus.
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Det næste indlæg:
Bengt Edqvist skrev: Jens Petersen jag kan gå dit och kolla stenarna imorgon, och fotografera.
Har 10 minuter dit. Leta på Göteborgs stadsmuseum om de har gamla bilder.
Bengt Edqvist: Jens Petersen kul att kunna hjälpa till med detta. Det är 400 meter dit, från där
jag bor, och det hände många intressanta saker på vägen dit.

Helt fantastisk at finde dette sted. Det er helt eksakt der gruppen stod og lod sig fotografere
med tårnene i baggrunden. Nu er der vækst af træer og buske der dækker udsigten. En rigtig
stor tak til alle dem der hjalp med denne del af opklaringen.
På næste side er en nogle billeder af Ålderdomshemmet vid Slottskogen som det så ud før det
blev revet ned og gav plads for et ny center
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Herunder er en kort illustration der viser foto platformen, en prik hvor tårnet til xxxx stod og
en markering af de lille tårn på naturhistorisk museum.
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