Välkomna till våra guidade stadsvandringar med olika teman

Tema 1: Det okända Kvarnberget
Västra Nordstan är en av de äldsta stadsdelarna i det nuvarande Göteborg. Området har spår
av kungar och köpmän, emigranter och hantverkare, kultur och sociala inrättningar.
Vandringen berättar om hus och människor – både kända och okända. Går i området mellan
Östra Hamngatan, Norra Hamngatan och Göta Älv.
Tema 2: Att läsa hus i Vasastaden
Alla husen i Vasastaden bär på berättelser. Stenhusbebyggelsen som uppfördes mellan 1870talet och 1920-talet talar verkligen många olika språk. Göteborgs universitet sätter idag sin
prägel på hela stadsdelen. Mötesplats: byggnaden Valand vid hörnet Kungsportsavenyn Vasagatan. Avslutas vid Haga Kyrkoplan.
Tema 3: Från skeppsredarkvarter till fattigvård
Under vandringen belyses närheten och kontrasterna mellan redarnas påkostade villor i
Lorensberg, de fattigaste som vårdades på inrättningen Gibraltar och arbetarna i Landala.
Berättelse om några av de rika som bodde i villorna, tjänstemannastaden i Johanneberg och
skolorna i området. Vandringen går i området mellan Götaplatsen och Kapellplatsen.
Tema 4: Liv och öden i Haga
En vandring som berättar om människor, händelser och företeelser i Göteborgs äldsta förstad
under 300 år. Här fanns både vänsterrörelsen och frikyrkor, strumpfabrik och porrklubb.
Vandringen går i området mellan Skanstorget och Järntorget.
Tema 5: Det befästa Göteborg
Under vandringen presenteras tankarna bakom Göteborgs grundande och vad man idag kan se
av hur det blev. I stadsvandringen ingår besök i de underjordiska resterna av bastionerna
Carolus Dux och Carolus Undecimus Rex. Vandringen går i området mellan Pedagogen och
Esperantoplatsen.
Tema 6: Lindholmen förr och nu
En mångtusenårig historia i området där varvsområdet omvandlats till utvecklingscentrum.
Här finns byggnader från olika århundraden som berättar om verksamheter och kollektiva
insatser för bostäder och kultur. Samling vid busshållplatsen Lindholmen.
Tema 7: Karl IX Göteborg – Färjenäs
Den första staden med namnet Göteborg låg faktiskt på Hisingen. Vandringen berättar dess
öde under sin korta levnad och hur området på 1800-talet var ett blomstrande industrisamhälle
där rester av kajer och byggnader fortfarande finns kvar. Idag en för de flesta okänd idyll i
Älvsborgsbrons skugga. Samling vid parkeringen i slutet av Karl IX:s väg.
Tema 8: Kulturreservatet Klippan
Ett av Göteborgs äldsta områden med rester från den första fästningen som skulle bevaka
Göta Älvs mynning. På 1700-talet centrum för Ostindiska kompaniets fartyg och djuphamnen
där varorna skulle lastas av och på. Från 1800-talet flera industrier och ett brukssamhälle
växte upp som delvis finns kvar i form av byggnader. I dag ett brusande kulturliv och
moderna bostäder. Samling utanför Sjömagasinet.
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Tema 9: Strövtåg på rikemanskullen
På Rikemanskullen trängs de, de rika göteborgarna. Gravvårdar och mausoléer överträffar
varandra.Vilka var de, männen –för det är mest män—som vilar där ? Följ med på ett
kulturhistoriskt strövtåg bland skeppsredareoch grosshandlare, arkitekter och författare samt
en och annan konstnär. Samlings vid ingången till Östra Kyrkogården mot Redbergsplatsen.
Tema 10: I Dicksons fotspår till Örgryte gamla
Örgryte gamla kyrkogård är en av stadens äldsta. Här vilar många kända göteborgare—från
Kapp-Ahl till Dickson. Vi vandrar i James Dicksons fotspår från Överås till kyrkogården.
Samling vid Överås slott, Danska vägen 20.
Tema 11: I afton damernas.
Göteborgs utveckling framställs ofta som männens historia. Här möter vi några intressanta
kvinnor, som alla bidragit till stadens historia - från Beata de la Gardie till Ann-Ida Broström.
Samling utanför Hovrätten, Packhusplatsen 6.
Tema 12: Damerna längs avenyn
Kom med på promenad längs paradgatan och lär känna de kvinnor, som levde och verkade
där – från Karin Kavli till Sarah Bernhardt. Samling utanför Stadsteatern på Götaplatsen.
Fler tema kan arrangeras enligt gruppernas önskemål. Vandringarna tar oftast 1,5 – 2 timmar
men vi kan anpassa även tidsåtgången till önskemål liksom start och slutplats. Vi har
mikrofon och högtalare så att alla kan höra bra. Lämpligt antal deltagare i grupperna kan vara
20 personer men vi kan ordna för större eller mindre antal grupper också.
Vandringarna genomförs utomhus i stadsmiljö på lätt mark men några teman är mer kuperade.
Bekväma skor och kläder efter väder för att vistas utomhus är en fördel.
Mer information finns på vår hemsida, www.walknet.se, telefon 072-064 4207
Vandringarna beställes via mail acwalknet@hotmail.com

Välkomna till en givande upplevelse!
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