
 

 

Begynnelsen 
På 1960-talet växte idén fram om ett speciellt forum för bevarande av                                                                                         

göteborgska företeelser. Ett av resultaten blev att Kals Åden bildades 1969.                                                                                                       

De främsta tillskyndarna var Harry Hjörne, den legendariske chefredaktören                                                                                                    

för Göteborgsposten, och hans nära medarbetare Sven Schånberg. Legenden                                                                                                                

förtäljer att beslutet om att starta Kals Åden kom under en lunch på restaurang                                                                                          

Gamle Port, där man serverades Carnegie Porter tillsammans med mockabakelser.                                                                                           

Därför är denna exklusiva och synnerligen välsmakande kombination fortfarande                                                                                               

ett måste för många Kalar och Ador när något skall firas. Och sådana tillfällen                                                                                                          

finns det ju gott om! Höjdpunkten på året infaller förstås då årets Kal och Ada                                                                                                             

skall utses under stor pompa och ståt. Det är troligen denna begivenhet som gjort                                                                                                                         

Kals Åden känd i vida kretsar, åtminstone i Göteborg. Och vad man tycker på andra                                                                                         

ställen kan la kvetta. 

Kals Åden arbetar målmedvetet med att påverka myndigheter och andra beslutsfattare                                                                                       

för att de skall inse nyttan av att bevara och utveckla det speciellt götebosska. 

 

 

Syfte 

Av våra stadgar framgår tydligt vad det hela handlar om: 

   Att stödja det göteborska kulturarvet 

   Att främja den gamla äkta göteborgsandan, inte minst humoristiskt 

                   

 Att medverka till att väcka och vidga intresset för Göteborg i olika former. 

 

 

 



 

 

Verksamhetsgrenarna 

Politiskt, religiöst och ideologiskt är Kals Åden obundet. Riktlinjerna för vår verksamhet har 

en gång skisserats av Sven Schånberg och gäller alltjämt, nämligen: 

Göteborgiana 

Historia – berättelser från förr och nu.                                                

Insamling av material i ord och bild 

Språk och dialekter 

Genom litteratur, samtal och genom kontakter                                               

med olika institutioner breddar vi vår dokumentation 

Forskning 

Om platser, byggnader och händelser från olika                                  

tidsepoker 

Film och foto Vi diskuterar och arkiverar material 

Visor och sånger 

Vi samlar in texter och melodier, samarbetar                                                       

när det gäller material som kan vara av intresse                                 

för Göteborg 

Teater, konst och litteratur 

Vi lyfter fram det speciellt götebosska                                                        

aktuella områden 

Övrigt Vi återupplivar traditioner om mat, seder och bruk 

 

                                                                                                                                                              

 

Kalsstämman 

Kals Åden är ju faktiskt en förening med stadgar, styrelse och med allt vad därtill hör.                                                                                                                                                                                                                                                             
Men vi föredrar att skoja till det mesta, även om det vi sysslar med är i högsta grad 
seriösa frågor som vi                                                                                                                                              
beskrivit tidigare. Så använder vi oss till exempel av en helt unik Åsmötesådning vid vårt 
årsmöte,                                                                                                                                                                                                                     
som vi kallar Kalsstämman. Där väljer vi bland annat styrelse och andra 
befattningshavare. 

När Kal har namnsdag den 24 januari är det dags för Kalsstämman, där medlemmarna                                                                                                                                                                                                                             
i Kalfullmäktige utses. Stämman hålls en helg så nära Kal-a-dan som möjligt. 

http://www.kalsaden.se/wp-content/uploads/2014/08/Asmotesodning.pdf


 


