
Anita Cullberg, stadsvandringsledare 
 
 
Stadsvandringsledare i Walknet sedan 1999. 
 
Sedan många år har jag följt projektet att bygga en 
seglande kopia av Ostindiefararen Götheborg, här ombord 
på båten i London.
 
Telefon 0704-567 507.
 
E-mail: acwalknet@hotmail.com , hemsida www.walknet.se
 
 
Stadsvandring – en unik upplevelse! 
 
Jag vill ge mina deltagare i stadsvandringar en unik upplevelse – att HÖRA något  
du inte hört förut och att SE något du inte sett förut. 
 
Att vandra i Göteborg med en erfaren stadsvandringsledare är att se sin stad med andra 
ögon. När man går hinner man se detaljer som man annars inte uppmärksammar. Det är 
miljövänligt och ger motion och information samt trevlig gemenskap i gruppen. För många 
deltagare kan det vara att återse ett känt område men få ett annat perspektiv på det. 
 
Inför varje vandring har jag gjort en omsorgsfull research av området som vandringen 
omfattar. Jag väljer ut intressanta hus och områden samt händelser och personer som har 
anknytning till temat. Det ska vara seriöst och korrekt men även tillåta en personlig hållning 
samt vara roligt! Under 1,5 till 2 timmar hinner man med mycket utan att vara stressad. 
 
Gruppen som jag ska vägleda kan välja tema och geografiskt område. Jag vill gärna veta en 
del om uppdragsgivaren för att kunna välja ut information om man har något specialintresse. 
Eftersom jag har en bakgrund som tjänsteman i offentlig förvaltning i 40 år är det området 
speciellt intressant och att koppla ihop dagens företeelser med gårdagens historia. 
 
Mina intressen för övrigt är historia, arkitektur, sociala och ekonomiska förhållanden.  
 
Ett populärt område är vandringen i ”det befästa Göteborg” med besök i de kvarvarande 
utrymmena från 1600-talets fästningar. En del under markytan men alla utan fönster… 
Andra områden som rymmer mycket historia men även nutida och framtida förändringar är 
Gamlestaden, Klippan och Norra Älvstrandens olika delar. 
 
Eftersom jag är född och och har bott länge på Hisingen har denna viktiga del av staden Göteborg en 
speciell plats i mitt hjärta och det märks nog också när vi vandrar där. 
 
Hör gärna av dig till mig om skräddarsydda vandringar i olika områden och med olika teman! 
 
En vandring är en bra present till ”den som har allt” och blir ett gemensamt minne för 
jubilaren och övriga deltagare! 
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