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AFGAnG FRA LunDTOFTEvEj 
1C
Kaffe og morgenmad i bussen

AnkOmsT TjOLÖhOLm sLOT
Rundvisning

FROkOsT TjOLÖhOLm 
sLOT 
Picnic i Slotsparken

AFGAnG mOD GÖTEBORG
Undervejs Gnistängstunneln, 
Nya Älvsborgsbron (Sven-
Olof Asplund)
AnkOmsT hOs vOLvO
Volvo museum. Kaffe. rund-
visning på fabrikken med det 
blå tog.
AFGAnG FRA vOLvO

AnkOmsT hOTEL AvALOn
Indkvartering

AFGAnG TiL REsTAuRAnT
Swedish taste
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yOGA på hOTELLET
Husk tæppe/håndklæde

FROkOsT - ROsEnkAFEET
10 min. gang fra hotellet

AFGAnG FRA AvALOn
Med bus mod aftenens 

restaurant

miDDAG - sjÖmAGAsinET
Med bus mod aftenens restau-

rant og efterfølgende afterparty...

ByRunDTuR
Masthuggskyrkan, Fiskkyrkan, 

Konsmuseet, Stadsteatern, 
koncerthuset, Poseidon, Gus-

tav Adolfs Torg, Rådhuset, 
Stadshuet, Börsen, Haga, 

Älvrummet, Älvstaden, Backa 
Teater
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AFGAnG FRA hOTEL AvALOn
Tasker afleveres i bussen!

GuiDET sEjLTuR i GÖTEBORGs 
skæRGåRD - Medbring tøj til 
vejret og til en gåtur - samt evt. 
badetøj
FROkOsT OmBORD

AFGAnG mED Bus mOD kBh

AnkOmsT LunDTOFTEvEj 1C

sØnDAG
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TjOLÖhOLm sLOTT

QuiZ 
Hvor gammel var Lars Israel Wahlman 
da han tegnede Tjolöholm?

Arkitekt Lars Israel Wahlman
Beliggende 40 km syd for Göteborg
Færdigt i 1904 
 
Lars Israel Wahlman vandt ikke den 
oprindelige konkurrence der var udloddet 
for at vinde retten til at tegne huset. 
Men bygherren James Fredrik Dickson, 
der i øvrigt var en gammel industrialist 
med skotske aner, valgte alligevel 
Wahlman, da han havde ramt rigtigt 
med sin gode tolkning af 
elisabethansk stil. 

Svar: 27 år



QuiZ 
Hvor mange vejbaner har 

Gnistängstunneln i alt?

Gnistängstunneln är en del av Västerleden, 
byggdes 1978 och ligger i stadsdelen Hagen i 

västra Göteborg. Den är med sina 712 meter en 
av Sveriges längre vägtunnlar. Trafikmängden 

är cirka 55.000 fordon per dygn.

Tunneln har två separata rör med två 
körfält i vardera. Från början byggdes den 

som ett enda rör, men under sommaren 
1996 byggdes en betongvägg för att 

separera rören. På grund av ökande 
trafikmängd och bilköer, orsakade den 
tidigare lösningen med ett gemensamt 
rör problem med stillastående luft och 

ansamling av avgaser i tunneln, trots 
att ett omfattande fläktsystem skulle 

motverka sådana problem.

De båda bergen, öster respektive 
norr om tunneln heter Ekebäcksberget 

respektive Korseberget. De senaste åren 
har Gnistängstunneln renoverats, med bland 

annat uppgraderade brandsäkerhetssystem. 
Det är den enda av Göteborgs större vägtunnlar 
som tillåter farligt gods, eftersom det inte finns 

huvudvägar utan tunnel mellan Göteborgs hamn 
och E6 söder om Göta Älv.

GnisTÄnGsTunnELn
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ÄLvsBORGsBROn

Konstrueret af Sven-Olof Asplund

Älvsborgsbron er en 933 meter lang 
hængebro over Göta älv i havneindløbet 
ind til Göteborg. Den har 6 kørebaner, 
en spændvidde på 418 meter og 
pylonerne er 107 m høje. Broen blev 
indviet d. 8 november 1966 af Olof 
Palme. Den kostede 40,5 millioner 
svenske kroner. Hver pylon vejer 
25.000 ton og tilladte sideudsving fra 
midten er 40-60 cm. Trafik 65.000 
biler  pr. døgn.

QuiZ 
Da Olof Palme inviede broen, hvilken stilling 
besad han? Svar: Kom

m
. 

m
inister



Sven Olof Asplund, född 1902 i Skön, död 8 juli 
1984 i Göteborg, var konstruktör och professor 

i brobyggnad respektive byggnadsstatik på 
Chalmers tekniska högskola mellan åren 

1950 och 1967.

Asplund studerade vid Kungliga Tekniska 
högskolan och blev 1924 civilingenjör i 
väg- och vattenbyggnad. Asplund arbetade 

därefter fyra år i USA som brokonstruktör 
och drev egen ingenjörsfirma i Örebro 

med inriktning mot brokonstruktion. 
Han disputerade 1943 vid KTH på 

en doktorsavhandling relaterad till 
brokonstruktion.1950 blev han 

innehavare av en nyinrättad professur 
i brobyggnad på Chalmers, och 1954 

övergick han till professuren i 
byggnadsstatik, som hade blivit vakant 
i samband med Sven Hultins bortgång. 

Asplund innehade Chalmers första dator.  
I Teknisk tidskrift säger han:  

 
“Jag förstår inte hur vi skulle kunna avvara en 

datamaskin.”

Asplund är konstruktör av bland annat Älvsborgsbron, 
taket på Ullevi och Kaknästornet.

svEn-OLOF AspLunD

QuiZ 
Indsæt ordet der mangler ovenfor.  

Hvilket tag har Asplund konstrueret?
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hisinGEn

Sveriges femte største ø. Store skibsvärfter som 
Arendal, Eriksberg, Götaverken og Lindholmen 
holder til på Hisingen.Blev svensk ved freden i 
Roskilde 1658

QuiZ 
Kan du nævne to af de fire øer der er større 
end Hisingen? Svar: G

otland, 
Ö

land, Södertorn, 
O

rust



Volvos fabrik på Hisingen hed oprindeligt 
Volvo Torslandafabriken, i folkemunde dog 

Torslandaverken. Fabrikken er grundlagt i 
1922 og Volvos hovedsæde er ligeledes 

i Göteborg. Der bliver idag produceret 
ca. 300.000 biler pr. år. Da fabrikken 

blev indviet var det den største et-
plans fabrik i Norden. 

Fabrikken er kendt for at fragte 
besøgende rundt i det såkaldte 

“Blå tåget”.

vOLvO

QuiZ 
Hvor mange kubikmeter betong blev brugt 

under opførelsen af Torslandaverken?
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TinGsTADsTunnELn

Tingstadstunnellen er en sænket motorvejstunnel 
der løber under Göta älv og forbinder Hisingen 
med fastlandet. Den er 455 m lang og er 
opbygget af to rør med tre kørebaner i hver. 
Det tog 7 år at bygge tunnellen, der idag 
leder 120.000 biler igennem i døgnet. 
Dette er til trods for at tunnellen er 
dimensioneret til 90.000 
biler pr. døgn.

Projekteret af Christiani & Nielsen.

QuiZ 
Tingstadstunneln indgår som en del af hvilket 
vejnet? Svar: E6 (Eu-

ropavejene)



Arkitekt: Magnus Månsson
Christopher Kihlberg

Titti Hosa 

Hotel Avalon, der ligger tæt ved  
Kungstorget i kvarteret Idogheten, 

har 101 værelser og suiter fordelt på 
syv etager. Hotellet modtog i 2008 

prisen som Göteborgs vackraste 
byggnad. Avalon er ejet af Svenska 

Stadshotell. 

Vigtig viden
Morgenmad  
lørdag 07-11 

søndag 08-12

hOTEL AvALOn

QuiZ 
Hviilken arkitektonisk stil er Hotel Avalon 

bygget i?
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REsTAuRAnT
sWEDish TAsTE
”DET ÄR I MÖTET MELLAN MAT, DRYCK OCH 
MÄNNISKOR SOM VERKLIG MAGI SKAPAS”
Magnus Lindström
Grundlægger af Swedish Taste

QuiZ 
hvilken stor kulturbygning ligger 
overfor restauranten? Svar: G

öteborg-
soperan
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yOGA

Malene har inviteret til yoga, og vil agere 
instruktør, så kroppen kan blive strukket og 
afslappet efter alle de mange indtryk. 

Mantra 
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Oversat til engelsk 
May all beings everywhere be happy 
and free, and may the thoughts, words, 
and actions of my own life contribute in 
some way to that happiness and to that 
freedom for all

Namasté!

OBS! Yogatimen starter kl. 0800 
og slutter klokken 0900 
HUSK tæppe/håndklæde

QuiZ 
Hvad betyder ordet Yoga?

Svar: ”forening” 
eller ”forbind-
else”



En oase midt i Göteborg. Rosenkaféet.   
Efter en brand i 1967 blev alt undtaget af 
Vestfløjen ødelagt. Derfor er stedet reno-
veret og lavet til café i 1998. Atmosfæren 

er bevaret og der ses sågar svedne 
afmærkninger fra branden 

på loftsbjælkerne. 

ROsEnkAFéET

QuiZ 
I hvilken park ligger Rosenkafeet?
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ByRunDTuR

Masthuggskyrkan 1914 Arkitekt Sigfrid Ericson
Fiskekyrkan (Feskekôrka) 1874 Arkitekt Victor Von Gregerfelt
Konstmuseet 1923 Arkitekt arkitektkonsortiet 
ARES Arvid Bjerke, Ragnar Ossian Swensson, Ernst 
Torulf och Sigfrid Ericson Tillbyggd 1968 af 
White arkitekter
Stadsteatern 1934 Arkitekt Carl Bergsten 
Tillbygd 2002 Kvarnströms Arkitektkontor
Koncerthuset 1935 Arkitekt Nils Einar Eriksson
Poseidon (statue)1931 Kunstner Carl Milles
Gustav Adolfs Torg ca. 6-300 m2 Statue 
af Gustav II Adolf kunstner Bengt Erland 
Fogelberg
Rådhuset 1672 Arkitekt Nicodemus Tes-
sin d.ä. tillbyggnad Gunnar Asplund 1936
Stadshuset 1757 formentlig tegnet af 
stadsingeniør Bengt Wilhelm Carlberg
Börsen 1849 Arkitekt Pehr Johan Ekman
Haga Bydel med landshövdingehus 
(amtsmandshuse) kendt siden 1637
Älvrummet  – ett helt hus tillägnat 
utvecklingen av Göteborg 
Älvstaden – udviklingsprojekt i Göteborgs hamn 
Backa Teater 1989 ombygget værksted Arkitekt 
Kvarnströms Arkitektkontor



Erik Gunnar Asplund, född 22 
september 1885 i Stockholm, död 

20 oktober 1940 i Stockholm, var en 
internationellt uppmärksammad, svensk 

arkitekt samt professor. Till hans stora 
arbeten räknas Skogskyrkogården (tillsam-

mans med Sigurd Lewerentz), Stockholms 
stadsbibliotek, utställningspaviljongerna på 

Stockholms utställningen 1930, tillbyggnaden 
på Göteborgs rådhus samt Stockholms stadsarkiv 

som var hans sista projekt.

GunnAR AspLunD



GERT WinGåRDh
kuGGEn
Gert Wingårdh, arkitekt SAR, har varit verksam som 
arkitekt i 30 år. Kontroversiell, våghalsig och originell 
är bara några av de epitet han fått genom åren.

Flygledartornet på Arlanda, Öijareds Golfklubb, 
AstraZeneca Hässles forskningslokaler och 
svenska ambassaderna i Berlin och Wash-
ington är endast en bråkdel av alla de 
byggnader som bär hans signum. 

Kuggen 2011 Arkitekt Wingårdh

Kuggen har fått pris för sin innovati-
va arkitektur. På den internationella 
fastighetsmässan MIPIM som årligen 
arrangeras i Cannes fick Kuggen pris i 
klassen “Sustainable buildings” 
Färgskalan på Kuggen är inspirerad från 
dess omgivning i sex olika röda nyanser 
samt en grön. För varje våning växer ytan 
med två rum (“kuggar”) och 1500 mm i 
sydlig riktning vilket ger skugga till vånin-
gen under. På översta våningen finner man 
en solcellspanel som förflyttar sig med solen 
för att ge skugga åt de två översta våningarna 
och bidra med elektricitet. 

Kuggen använder sig av naturvänliga tekniker på fyra 
olika områden: adaptiv ventilation, adaptivt ljus, interaktiva 
värme- och kylningssystem, och solceller. De keramiska 
panelerna i fasaden valdes just för deras långa hållbarhet och 
livslängd. Kuggen är byggt på ett sådant sätta att nå en årlig 
energikonsumption på 60kWh/m²,

                       kuGGEn

              LÄppsTiFTET



Ralph Erskine, född 24 februari 1914 i London, 
död 16 mars 2005 i Drottningholm i Ekerö, 

var en brittisk-svensk arkitekt, som fick 
professors namn 1999. Ralph Erskine 
var en av förgrundsgestalterna inom 

svensk arkitektur under en stor del av 
1900-talet. Hans arbete i Skandinavien 

uppmärksammades även internatio-
nellt och hans arkitektur präglades 

av hänsyn till klimat och miljö. Ett av 
Erskines sista arbeten var Green-
wich Millennium Village i London 

där han var tongivande engagerad 
ifrån 1997 och fram till sin död 2005. 

Läppstiftet 1989 Arkitekt Ralph Erskine
Lilla Bommen, i folkmun Skanskaskrapan 

eller Läppstiftet, är en 22 våningar (86 
meter) hög byggnad i Göteborg. 

Denna höga röd- och vitrandiga skyskrapa 
ligger vid Göta älv, nära Barken Viking och 

Götaälvbron, i stadsdelen Gullbergsvass i 
centrala Göteborg.

RALph ERskinE

                       kuGGEn

              LÄppsTiFTET



REsTAuRAnT
sjÖmAGAsinET
Sjömagasinet awarded a star in this year’s 
Guide Michelin
“I am so happy at the moment I’m moved 
to tears” Gustav Trägådh together with all 
of our other co-workers have worked so 
hard since we took over Sjömagasinet 
and our efforts and belief in our food 
have paid off as once again Sjöma-
gasinet has been awarded a star by 
the Guide Michelin .
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svEABåTEn

Sveabåten - Byggd 1904 
Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm 
Längd öa 19,20 meter 20,16 meter 
Största bredd 4,90 meter 5,10 meter 
Djupgående - 1,70 meter 
Brt/Nrt - 51/15 
 
Maskineri 1 x Avancemotor 1 x Scania DSI 11 R82 
Effekt - 229 hk, 168 kW 
Toppfart - 9 knop 
Kapacitet - 54 passagerare 

hisTORik 
1904 Levererad av Bergsunds Mekaniska 
Verkstad som Nya Avance till J. V. Svenssons 
Motorfabrik, Augustendal. Trafik mellan 
Augustendal i Nacka och Slussen.   
1914 Omdöpt till Avance II.   
1936-04-15 Läggs upp.   
1937 Såld till Marinförvaltningen för 7.000 
kr och omdöpt till Märsgarn. Personal-
transporter vid Hårsfjärden för Stockholms 
Örlogsvarv.   
1980 Såld till A-M Rehbinder.   
1980 Såld till Restaurang AB Pankakshuset, 
Stockholm.   
1987 Omdöpt till Sigtuna Express.   
1992 Omdöpt till L’Avance.   
1993 Såld till Björn Östlund, Stockholm och om-
döpt till Avance II. Ombyggd vid Pampas Marina, 
Solna. Övre våningen borrtagen.   
2000 Såld till Rederi AB Dala Husby, Dala Husby 
och omdöpt till Dala Husby. Stora delar av skrovet 
byts ut vid Oxelösunds Båtvarv. Transporteras med 
lastbil från Gävle till Dala Husby. Trafik på Dalälven 
traden Avesta - Hedemora - Dala Husby.   
2001 Ny inredning.   
2007-07-09 Såld till Klave Rederi AB, Smögen och omdöpt till 
Svea af Smögen.   
2008 Insatt i trafik genom Sotenkanalen.   
2009-05-22 Såld till Claes Cleasson, Sotefjorden Rederi, Smögen.   
2010-06-18 Såld till Göteborgs & Bohusläns Rederi AB, Göteborg.   
2011 Omdöpt till Svea af Brännö.   
2011-05-06 Omdöpt till Svea af Bohuslän. 



Göteborgs skärgård brukar indelas i norra och södra 
skärgården. Den södra skärgården ligger i landskapet 

Västergötland och ingår i Göteborgs kommun medan 
den norra skärgården ligger i landskapet Bohuslän 

och till största delen ingår i Öckerö kommun. 
Den norra skärgården kallas även för Öck-
erö-öarna eller Bohusläns södra skärgård.

Längst ut i Göteborgs skärgård ligger 
Vinga. Vinga är en del av Göteborgs 

södra skärgård. Trafikverket Färjerederi-
et har bilfärjor från Lilla Varholmen 
till norra skärgården (Björköleden 
& Hönöleden). Några av öarna är 

förbundna med broar. Till södra 
skärgården går skärgårdsbåtar från 

Saltholmen, samt godsfärja från Fiske-
bäck. Den högsta, naturliga punkten 

i Göteborgs skärgård är Stora Rös på 
Styrsö med 57 meter.

skÄRGåRDEn

QuiZ 
Hvad er det engelske ord for “Skärgård”?
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