
KJELL GUSTAFSSON          

 
Jag arrangerar och leder utflykter och turer till fots, på cykel, med buss och med båt i Göteborg och 
Västsverige. 
De flesta arrangemangen riktar sig till Göteborgare som vill veta mer om sin egen stads historia och 
kultur. Många är lämpliga som fortbildning och personalvård för företag, förvaltningar och andra 
organisationer. Några turer är främst upplagda för in- och utländska besökare i Göteborgsregionen.  
 
I 50 år har jag bott och arbetat i olika delar av Göteborg. En stor del av min fritid har jag ägnat åt att 
vandra och cykla i både staden och dess gröna omgivningar. 
Jag leder därför gärna både naturvandringar och stadspromenader. Berättar om de naturliga 
förutsättningarna för stadens tillkomst och utveckling, dess historia och kultur, hur den planerats och 
byggts samt om de personer som ”betytt nåt för stan”. 
 
Jag är fil dr i Kulturgeografi och pensionerad gymnasielärare i geografi, historia och samhällskunskap. 
Jag är också auktoriserad Göteborgsguide och medlem i stadsvandringsnätverket Walknet. 
Mina guidningar kan hållas på svenska, engelska eller tyska efter önskemål och jag använder Crevoice 
röstväst med mikrofon och högtalare för att höras bra även i stora grupper och ute i trafiken. På mitt 
program har jag bl a följande: 
 
 
STADSVANDRINGAR 
 

 Ölkulturvandring. Från Johan A Pripps grav på Stampen till Bierhalleplatsen (Järntorget). Jag 
berättar om öltillverkning, bryggerier, krogar samt om den svenska och lokala ölkulturen. Paus 
resp avslutning med ett glas öl. 

 Fakta och skrönor om det gamla Göteborg. Paus och avslutning med öl. 
 Citypromenader med vinpaus. Historia och historier om kända göteborgare, hus, statyer, gator 

och platser i Göteborgs innerstad. Paus resp avslutning med ett glas vin och tilltugg. 
 Kulturhistoriska kyrkogårdsvandringar på Kvibergs, Västra och Östra begravningsplatserna. 

Bemärkta personer, begravningsseder, symboler, inskriptioner m m. 
 Från stadsherrgårdar till arbetarstadsdelar. Bland f d landerier, krogar och skolor i Olskroken och 

nationalromantiska Bagaregården. 
 Tillkomst och utveckling av Göteborgs centrala idrottsarenor; evenemang och idrottsprofiler. 

 
 
CYKELTUR 
 

 längs Göteborgs vattenvägar. Jag berättar om vattendragens betydelse i Göteborgs historia: 
Vallgraven-Göta älv-Säveån-Mölndalsån-Fattighusån. 

 
 
SOM GUIDE OCH FÄRDLEDARE STÅR JAG TILL TJÄNST MED 
 

 Historisk och aktuell kunskap om Göteborg och Västsverige , 
speciellt näringsliv, stadsbyggnad, politik och kultur. 

 Stor kännedom om stadsdelar och gatunät. 
 Tillgång till kartor, områdesbeskrivningar och litteratur. 
 Kontakter med buss- och båtföretag samt cykeluthyrare. 

 
 

Jag kan nås på tel 0734-062541 och kjellgus.guide@gmail.com 


