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Vik 
här

Fler guider på nätet

Swww.goteborg.se
Göteborg stads officiella hemsida med mängder 
av information. Här finns bra information om  
kollektivtrafiken och, om du har bilen med dig, 
parkeringsmöjligheter.

Swww.vastsverige.com 
Hemsidan har gott om information om boende, 
utfärdstips och restauranger. Ett stort plus är att 
de har lagt in artiklar om olika upplevelser. Det 
finns också erbjudanden med olika paket för bo-
enden, spa och utfärder som exempelvis  
hummersafari. 

Swww.vaestkusten.se 
Här finns information om vad som händer på 

västkusten som konserter, sportcuper och teater-
föreställningar. Behöver du komma i kontakt med 
turistbyråerna runtom på västkusten finns adres-
ser och telefonnummer. 

Swww.goteborg.com
Även denna hemsida är officiell för Göteborg. 
Här får du tips om hur du tar dig till Göteborg, oli-
ka boenden, vad du kan göra och en evene-
mangskalender. 

Swww.vasttrafik.se
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra 
Götalands län och på hemsidan hittar du info om 
avgångstider för spårvagnar, bussar och båtar  
i Göteborg och Västsverige. 

5 x sajter

1621
Göteborg fick sina stadsprivile-
gier den 4 juni 1621. Som sym-
bol för detta står Gustav II Adolf, 
stadens grundare, staty på Gus-
tav Adolfstorget. Kungen pekar 
med sin hand ner mot gatan och 
det sägs att han ska ha sagt att  
”här skall staden ligga”.  

1658
Bohuslän blir en del av Sverige  
i samband med freden i Roskil-
de. 

1804
Detta år härjade en stor brand  
i Göteborg som gjorde flera tu-
sen hemlösa. Det bestämdes att 
inga trähus fick byggas i mer än i 
två våningar. Så uppstod de så 
kallade landshövdingehusen  
där nedersta våningen är i tegel 
och de två övre våningarna är i 
trä. 

Befolkning
Göteborg har drygt 513 000 in-
vånare och är landets andra 

största stad. I Bohuslän är drygt 
300 000 fast boende. 

Besökare
När Göteborg 1994 kunde visa 
att staden hade fler övernatt-
ningar på hotell än Stockholm 
fanns lite skadeglädje. Runt åtta 
miljoner övernattningar äger 
rum i Göteborg varje år. Sedan 
1990-talet har antalet besökare 
ökat stadigt och turismen är en 
viktig faktor för Göteborgs eko-
nomi. 

5 x siffror
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V   ästkusten är sälta, hav och kala klippor. 
Liksom räkor, krabbor och kanske en 
och annan båttur. När solen lyser på 

klippbaden längs västkusten finns ingen bättre 
plats att vara på. Att en varm sommardag sitta på 
Smögentorget och äta färsk fisk, åka ut till skär-
gårdsöarna, cykla på Koster eller fiska krabbor 
… det är lycka! 
Bohuslän sträcker sig från Strömstad till 
halvön Hisingens norra del i Göteborg. Under 
sommarmånaderna fylls kusten med besökare. 
En hel del är från Norge som har tagit över den 
norra delen av Bohuslän. Det märker du inte 
minst i Strömstad där norskan är lika vanlig som 
svenskan. 
Sveriges andra största stad, Göteborg, är inte 
bara ”goa gubbar” och halvdana vitsar som ”kan 
en blomsterhandlare känna sig vissen?” Det är 
en stad fylld med upplevelser för alla åldrar.  
Den stora turistmagneten är Liseberg som sedan 
1920-talet lockar med sina åkattraktioner  
och shower. 

Men Göteborg ska helst upplevas från vatt-
net. Närheten till havet har sedan staden grunda-
des varit hjärtat för liv och inkomst. Så det är 
längs vattnet som Göteborg upplevs bäst. En tur 
med Paddan längs kanalerna, med skärgårds- 
båtar och kanske en kvällskryssning till Brännö 
brygga där det fortfarande dansas till Lasse 
Dahlquist- och Evert Taube-visor. 
Vill du sedan ha en släng av göteborgsk humor 
är minitåget Stin-
sen och rundturen 
i de gamla delarna 
av staden ett måste. 
Det är lätt att 
känna sig välkom-
men i Göteborg – 
för visst är göte-
borgarna ”goa gub-
bar och gummor”. 

Guideredaktör Susanne Wixe (guider@aftonbladet.se).  Redigerare Maud Svensson.  Kartgrafik Rikard Bodin.  
Text  Katarina Arvidson, Walter Repo.  Foto Katarina Arvidson, Walter Repo, Mikael Almse, Göran Assner, Lisa Nestor-
son.  Utgivare Aftonbladet Hierta AB.  Ansvarig  utgivare Jan Helin.  Adress Aftonbladet, 105 18 Stockholm.   
Telefon 08-725 20 00.

redaktion

Flyg
SAS flyger flera gånger dagligen 
från Stockholm till Göteborg. 
Pris från 395 kronor för en enkel. 
Norwegian flyger också mellan 
Stockholm och Göteborg med 
priser från 299 kronor för en en-
kelbiljett.
S www.sas.se
S www.norwegian.com 

Tåg 
Bohuståget som kör från Göte-
borg till Strömstad via Uddevalla 
sköts av Västtrafik. En trevlig tur 
som går längs kustsamhällena. 
SJ kör, som vanligt, från alla 
större orter till Göteborg. Biljett-

priserna varierar stort beroende 
på tillgång, efterfrågan och bok-
ningstillfälle.
S www.vasttrafik.se 
S www.sj.se

Buss
Med Swebus tar du dig lätt till 
västkusten och Göteborg. Från 
Stockholm till Uddevalla tar bus-
sen mellan 7,5 och 12 timmar. 
Biljetter finns från cirka 344 kro-
nor enkel resa.
S www.swebus.se

Färjor
En hel del bilfärjor är avgiftsfria i 
Bohuslän. Personfärjor kostar 

olika mellan öarna, från 20 kro-
nor och uppåt. Många av per-
sonfärjorna sköts av privata före-
tag och andra av Västtrafik. 
S www.farjerederiet.se

Rundtur
Ett av de bästa sätten att se Bo-
huslän, få bra guidning och lära 
sig om området är att följa med 
på busstur. Forsbergs Buss är ett 
av flera bussbolag som har resor 
till Bohuslän. Bland annat en fyra 
dagar lång rundresa där besök 
på Malö, Flatön, Uddevalla och 
Håverud ingår. Pris från 4 495 
kronor med helpension.
S www.forsbergsbuss.se 

5 x resan hit

Gästhamnar
Gästhamnar finns längs hela 
kusten och på många öar finns 
så kallade naturhamnar som är 
gratis. Gästhamnarna är av olika 
standard, från enkla ankrings-
platser till fullt utrustade med 
dusch- och toalettservice, bad 
och affärer.
S www.batsidan.com/hamn
S www.vastsverige.com

Kommunikation
I hela Bohuslän finns det kom-
munal service med bussar och 
färjor till öar. Skulle du vilja  
komma till en liten ö utan bro- el-
ler färjeförbindelse så kan du 
räkna med att det finns sjötaxi. 

Vägarna är bra markerade och 
de flesta restauranger och  
boenden har skyltar i god tid  
vid de större vägarna. 

Toaletter
Ha alltid en toarulle med dig när 
du är ute. Toaletterna räcker inte 
till på västkusten under somma-
ren. Det gäller framför allt rast-
platserna på Tjörn och i Skär-
hamn. 

Alkohol
Kör aldrig båt med alkohol i krop-
pen. Varje sommar inträffar 
olyckor på grund av fyllekörning 
till havs. Sjöpolisen ansvarar för 
väskusten och under sommaren 

har de extra bemanning. Hastig-
hetskontroller görs i stort sett 
varje dag.  Sjöpolis finns i Göte-
borg och i Kungshamn. Nås via 
SOS. 

Säsong
För många är Bohuslän och Gö-
teborg sommardestinationer. 
Men säsongen pågår året om. 
Visst är attraktioner som Lise-
berg stängda under vinterhalv-
året, men hela kusten är fylld 
med liv. En solig novemberdag 
ute på öarna kan vara lika vacker 
som en soldränkt kobbe under 
sommaren. Allt fler hotell och 
restauranger håller nu öppet året 
om. 

5 x praktiska fakta

Dialekt 
Bohuslänska dialekter är lokala 
variationer på språk som talades 
i Norden för 1 000 år sedan. Det 
gör att du kan möta människor 
som talar som Hasse Alfredson i 
”Att angöra en brygga” likaväl 
som personer som använder ”i-
ande”, där bokstaven i framhålls 
hela tiden. Ibland låter dialekten 
som dalsländska eller göteborg-
ska. 

Räkor 
Färska räkor ska ”rassla” säger vi 
på västkusten. För att testa 
färskheten lägger du en räka i en 
liten plastburk och skakar – det 
ska höras ordentligt. Räkan ska 
vara glänsande i skalet och ha en 
frisk havsdoft. Bästa tiden för rä-
kor är höst, vinter och vår. Rökta 
räkor är en specialitet i Bohus-
län. 

Landskapsrätt
Bohusläns landskapsrätt är ägg-
ost, uttalas äggaost. Förr i tiden 
åt bohuslänningar äggost med 
salt sill till frukost. Själva äggos-
ten är gjord på ägg, mjölk och li-
te fil. I dag äts äggost som dess-

ert med sylt. Det ska helst vara 
björnbärssylt och gärna egen-
plockade björnbär från öarna. 

Sjöbodar 
Sjöbodar var från början byggna-
der där fiskeutrustning förvara-
des. Med sin havsnära placering 
i hamnarna blev de så småning-
om attraktiva som sommarbo-
städer. Något som är förbjudet 
enligt lag. Men trots detta säljs 
bodarna för mångmiljonbelopp, 
och det byggs och bos i sjöbo-

dar. Det kan du läsa om i alla 
dagstidningar i Bohuslän, år ef-
ter år. 

Spa
Längs Bohusläns kust finns flera 
spa- och kurorter. Den äldsta i 
Sverige, Gustafsberg, ligger ut-
anför Uddevalla. I princip skulle 
du kunna fylla semestern med 
spabesök från Strömstad i norr 
ner till Göteborg i söder och än-
då inte hinna med alla. 
S www.gustafsberg.se

5 x viktiga fakta

Här känner man sig välkommen

Text och foto: KATARINA ARVIDSON 
OCH WALTER REPO

Sjöbodar är populära – men olagliga – sommarstugor.
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Nordens ark
Nordens ark ligger i Åbyfjorden, 
två mil från Smögen och Kungs-
hamn. Här finns en park samt 
avel och uppfödning av utrot-
ningshotade djur. Här ser du ho-
tade gamla nordiska lantraser, 
däggdjur, fåglar, exotiska vilda 
djur och tropiska reptiler. 
Öppet varje dag, året runt, från 
klockan 10.00. Vuxenbiljett kos-
tar 190 kronor, barn 5–17 år be-
talar 70 kronor. Det finns special-
priser för familjer. Missa inte 
”Expedition Vild” där barn i olika 
åldrar får lära sig att ta hand om 

djuren under en eftermiddag.
Tel: 0523-795 90
S www.nordensark.se

Havets hus
På Havets hus i Lysekil kan hela 
familjen gå på guidade turer och 
se dykare som matar djur. Här 
finns över 100 olika arter från ha-
vet. Alla djur som finns här kom-
mer från det lokala vattnet eller 
har kommit på besök i Västerha-
vet. De har ett tunnelakvarium 
där man går omgiven av vatten 
och ser pigghaj, torskar och ålar. 
Under sommaren öppet varje 

dag mellan kl 10 och 18. Under 
vinterhalvåret begränsade öp-
pettider. Entré: 80 kr för vuxna, 
60 kr för ungdomar 13–17 år och 
50kr för barn 5–12 år.
S www.havetshus.lysekil.se

Klemmings
Bröderna Klemming är kända för 
sina ostron som de plockar och 
levererar till krögare runt om i 
Sverige. Vid sidan om har de 
dykutfärder, ostronsafari och säl-
safari. Det här är två bröder som 
kan sitt område och en utfärd 
med dem är garanterat lärorik, 

5 x sevärdheter

RESA

Kosterhavets nationalpark.

Hällristningar i Tanum.

rolig och intressant. Om du gillar 
snabba båtfärder har de också 
en högfartsbåt. Du hittar dem  
i Grebbestad. 
Tel: 0708-62 12 17
S www.klemmingsdykhjalp.se

Bohusläns museum 
På Bohusläns museum i Udde-
valla kan man se och få veta mer 
om landskapet genom tiderna. 
Det finns också en utställning 
om Uddevalla från stenålder till 
dagens handelscentrum. Fri en-
tré. Under sommaren finns olika 
aktiviteter, som midsommar- 

firande och folkmusikdagar.  
Öppet alla dagar från kl 10.00. På 
måndagar till kl 16.00, tisdag–
torsdag till kl 20.00 och fredag–
söndag till kl 16.00. 
S www.bohusmus.se

Hällristningar
Hällristningarna i Tanum i norra 
Bohuslän finns med på Världs-
kulturarvslistan. Här kan se över 
350 olika ristningar på berghäl-
larna. De berättar om bronsål-
dersmänniskans liv, tro och soci-
ala samvaro. Börja med att gå in 
på Vitlycke museum som ligger 
precis vid parkeringsplatsen. Det 
är öppet maj–oktober. Fri entré. 
Museet har en arkeologiskola för 
barn 7–12 år där man får lära sig 
mer om utgrävningar och histo-
riska perioder. 
S www.vitlyckemuseum.se
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Everts sjöbod
På Everts sjöbod i Grebbestad 
kan du inte bara äta. Du kan ock-
så vara med om ostronprovning 
och följa med på hummersafari 
eller fisketur. En av de mest väl-
renommerade restaurangerna i 
Bohuslän. Drivs av två bröder 
som älskar sitt arbete och det 
märks på kvaliteten och värmen 
du möter. Restaurangen hittar 
du i en sjöbod som finns i Gröne-
mad, två kilometer från Grebbe-
stad. Boka plats tidigt på utfär-
derna. De är mycket populära. 
S www.evertssjobod.se

Petersons
På Käringön ligger Petersons 
krog. Det är ett typiskt, gemytligt  
bohuslänskt värdshus med havs-
läge där maten är baserad på 
fångsten från havet. Du kan ta 
något lättare i baren eller satsa 
på en hel meny i restaurangde-
len. Personalen är härligt rapp i 

munnen med bohuslänsk varm 
ironi och det finns alltid någon 
att slänga käft med. 
S www.petersonskrog.se

Magasinet
I Mollösund ligger Magasinet 
som har rätter med devisen ”det 
mesta under 200-lappen”. Fisk- 
och skaldjurssoppan är populär 
och räkmackan, gjord på färska, 
handplockade räkor, är en klassi-
ker. Från juli och framåt under 
sommaren är det underhållning 
varje måndagskväll med truba-
durer, dj:s och olika musikband. 
S www.magasinet-mollosund.se

Smögen 
På torget i Smögen har flera  
olika restauranger och krögare 
samlats och här kan du välja  
från de små köken vad du vill  
ha. Soppor, färskstekt spätta, 
rökta räkor, silltallrik eller smör-
gåsar. Antingen sitter du på  

torget eller så tar du med dig din 
tallrik och sätter dig på Smögen-
bryggan och ser ut över klipp- 
baden. 

Salt & Sill
Restaurang Salt & Sill ligger på 
Klädesholmen precis vid vattnet. 
Som namnet antyder finns sill  
på menyn, liksom andra kulina-
riska upplevelser. Bredvid res-
taurangen finns en liten finare 
kafédel där smörrebröd säljs och 
där det går att ta ett glas vin eller 
en öl. Salt & Sill har också hotell-
rum som är byggda på pontoner 
och det går att hyra bastubåt och 
ta sig ut på fjärden. Mycket po-
pulärt ställe så boka gärna bord. 
Ligger ute på bryggan i Klädes-
holmen i hamnen. Under som-
maren är det öppet alla dagar 
men begränsat under resten av 
året. 
Tel: 0304-67 34 80
S www.saltosill.se

5 x restauranger
RESA

Strömstad
En hel del hotell i Strömstad 
drivs av norska hotellföretag och 
många norrmän jobbar i staden. 
Familjeägda hotell Krabban lig-
ger mitt i stan och har en lång 
historia. Från början var det re-
sande som bodde här i minilä-
genheter innan det gjordes om 
till hotell. Trivsamt, mellanklass. 
Hotell Krabban har elva dubbel-
rum med dusch och toalett på 
sju av rummen. Ett dubbelrum 
med egen toalett och dusch  
kostar 990 kronor. Under juli  
månad stiger priset med 200 
kronor per natt. 
Tel: 0526-142 00
S www.hotellkrabban.se

Smögen
Hotellet Smögens havsbad har 
funnits i över 100 år och samma 
vackra träbyggnad möter bad-
gästerna än i dag. Hotellets 
gamla del är kulturminnesmärkt. 
Det finns också en ny del som är 
insprängd i berget. Här är rum-
men gjorda i bohusgranit och 

cederträ med stora glasytor. Det 
finns drygt 70 rum och två sviter 
på hotellet. Ett dubbelrum kostar 
från 1 490 kronor. 
Tel: 0523-66 84 50
S www.smogenshavsbad.se

Fjällbacka 
Bryggan i Fjällbacka är ett litet 
hotell med nio rum, en vindsvå-
ning och en lägenhet. Ligger 
perfekt till i hamnen. Hotellet har 
också en restaurang som tidiga-
re fått utmärkelsen ”bästa kro-
gen i Bohuslän”. Under högsä-
song – mitten av juni till slutet av 
augusti – kostar ett dubbelrum 
från 1 790 kronor. Hotellet är  
öppet från påsk till 1 september 
samt alla helger fram till decem-
ber.
Tel: 0525-310 60
S www.brygganfjallbacka.se

Grebbestad 
I Grebbestad kan du bo på Ro-
senhill Bed & Breakfast med per-
fekt läge nära bryggan. Enkelt 
boende där frukost och sängklä-

der ingår. Det finns två-, tre- och 
fyrbäddsrum. Under sommaren 
kostar ett tvåbäddsrum 700 kro-
nor per natt. Spelar du golf så 
samarbetar Rosenhill med Mjöl-
keröds golfklubb och kan hjälpa 
till med starttider. 
Tel: 0525-103 91
S www.rosenhillbedandbreakfast.se

Strandhotell
Strandflickornas havshotell  
i Lysekil bär ännu prägel av kung 
Oscar II:s besök i början av 
1900-talet. Sviten på hotellet är 
tillägnad kungen, andra rum har 
teman som kapten, piga och tur-
kisk konsul. Rummen är charmi-
ga och personligt inredda och 
det är lätt att trivas här. Det tre-
stjärniga hotellet har olika erbju-
danen som familjepaket, skön-
hetspaket och ostronäventyr. 
Gratis wifi  och bästa läge vid ha-
vet. Vissa rum har egen brygga 
och glasad vägg. Ett dubbelrum 
kostar från 1 395 kronor.
Tel: 0523-797 52
S www.strandflickorna.se

5 x boende
Hamnen i Fjällbacka.

Eller så drar man själv upp sin middag …
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Krabbfiske 
Krabbfiske är enkelt, roligt och 
spännande. Köp ett krabbfiske-
spö eller gör själv ett traditionellt 
spö av en trädkvist med ett litet 
snöre. De krabbor du får upp är 
så kallade strandkrabbor som 
blir maximalt sju centimeter. 
Pappor och mammor kan gå runt 
och känna i tångruskorna och 
samla blåmusslor att koka. Men 
plocka inte musslor om havet 
blommar – det gör musslorna 
dåliga. Kolla gärna de mätningar 
som görs av Livsmedelsverket. 
S www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-
mat/Musslor/

Kärlingesund
Kärlingesunds gård har olika kur-
ser under sommaren, till exem-
pel röstkurs, kajakpaddling, mat-
lagning och skrivarkurs. Gården 
är också vandrarhem under 
sommaren och man kan hyra 

rum utan att gå någon kurs. Kär-
lingesunds gård ligger på Boke-
näset, tre mil väster om Uddeval-
la. Det är nära till havet och när-
maste ort är Fiskebäckskil. 
S www.karlingesundsgard.se

Dykning
I Lysekil kan du ta dykcertifikat 
och dykfirman Oxygene har kur-
ser från nybörjar- till instruktörs-
nivå. Vattnet i Lysekil är perfekt 
för att se havets fauna och flora.  
Man måste ha fyllt 15 år och 
kunna simma 200 meter för att 
gå någon av kurserna. 
S www.oxygenelysekil.se

Akvarellmuseum
Nordiska akvarellmuseet ligger  
i Skärhamn på Tjörn, cirka sju 
mil norr om Göteborg. Här är det 
akvarellkonsten som står i cent-
rum. Det finns utställningar av 
både unga, nya talanger och 

kända storheter. Olika arrange-
mang som pröva på-kurser, ut-
ställningar och filmvisningar 
finns också. Öppet tisdag–sön-
dag kl 12.00–17.00. Entré 70 
kronor, gratis om du är under 25 
år. 
S www.akvarellmuseet.org

Emaus lantgård
En mulen dag gäller det att roa 
alla i familjen. Ett kul utflyktsmål 
är Emaus lantgård där det finns 
hästar, minigrisar, getter, katter, 
ankor och höns. Här kan barnen 
också få rida på ponnyhästarna i 
en timme. Emaus var Uddevallas 
första landeri och byggdes 1740 
utifrån ett gammalt torp som låg 
på samma plats. Öppet alla da-
gar kl 08.00–16.00. Ingen rid-
ning på lördagar och röda varda-
gar. 
w Kapellevägen, Uddevalla
Tel: 0522-69 64 39

5 x att göra

RESA

Här fiskas krabbor.

Paddeltur vid Koster.
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Marstrand
Högst upp på Marstrand ligger 
Carlstens fästning som fungera-
de som fängelse en gång i tiden. 
Den mest kände fången var tju-
ven Lars Molin, kallad Lasse- 
Maja eftersom han brukade vara 
utklädd till kvinna när han gjorde 
sina stöldturnéer i landet i början 
av 1800-talet. Marstrand är ock-
så känt för sina seglingstävlingar 
och för att kungligheter genom 
tiderna gärna har gästat ön som-
martid. Här finns också den 

största gästhamnen i hela Bo-
huslän. Nattlivet är hett på som-
rarna. Det är lätt att ta sig hit bå-
de med buss och båt. 
S www.marstrand.nu

Kosteröarna
Kosteröarna ligger i norra Bohus-
läns skärgård utanför Strömstad. 
De två största öarna är Nord- och 
Sydkoster. Det bästa sättet att 
upptäcka öarna på är att cykla, 
och det finns cykeluthyrning. 
Men det är inte bilfritt, så var upp-

märksam när det är sommar och 
många besökare. På vintern finns 
bara 300 fast boende på öarna. 
En person som ofta vistas på Kos-
ter är Plura Jonsson från Eld-
kvarn, som även skrivit en kok-
bok med recept från Bohuslän. 
S www.kosteroarna.com

Väderöarna
Väderöarna ligger cirka 13 kilo-
meter väster om Fjällbacka som 
en sista utpost innan havets 
milsvida blå vatten tar vid. Här 

5 x öar
Marstrand, med Bohusläns största gästhamn.

finns hundratals holmar och 
skär. På Storön fanns tidigare 
lotsbostäder och här finns i dag 
ett året runt-öppet värdshus där 
man kan bo och äta samt följa 
med på utfärder. Eller bara njuta 
av lugnet bland öarna.
S www.vaderoarna.com

Tjörn 
Tjörn är Sveriges sjätte största ö 
och ligger knappt fyra mil från 
Göteborg. Till Tjörn kommer du 
via Tjörnbron. De flesta besökare 

bor på södra Tjörn där det finns 
gott om campingplatser och bo-
ende i olika former. I huvudorten 
Skärhamn finns Nordiska akva-
rellmuseet och på den lilla ön 
Åstol kan du köpa rökt sill och  
gå på visaftnar under hela som-
maren. 
S www.tjorn.se
S www.orust.se

Käringön
Käringön är bebodd sedan 
1500-talet av fiskarfamiljer som 

kom från Orust. De ville pröva 
lyckan på denna ö som låg läng-
re ut mot havet. Namnet kom-
mer från de eldfacklor, ”tjäring-
ar”, som användes för att båtar-
na skulle hitta hem. I dag bor 
närmare 130 personer året om 
på ön, medan 60 procent av fast-
igheterna är fritidsboende. En 
populär utfärd som du kan göra 
med båt, eller sjötaxi, går till fyr-
ön Måseskär som ligger strax 
sydväst om Käringön. 
S www.karingon.info
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Evert Taube
Evert Taube är inte bara national-
skald. Han är också västkustens 
mest älskade visdiktare. Varje 
sommar i juli hålls Taubespelen 
på Ängön i Bohuslän. Här sjungs 
visor av kända personer, det 
sjungs allsång och du kan ha 
med dig egen picknick. Det finns 
endags- och tvådagarsbiljetter  
i olika prisklasser. 
S www.taubespelen.com
S www.everttaube.info

Viveca Lärn 
Viveca Lärn har skrivit mycket 
om Bohuslän. Tv-serien om den 
fiktiva Saltön – egentligen Skaftö 
– är baserad på hennes böcker. 
Viveca själv bor på Orust och 

hennes böcker handlar ofta om 
Göteborg och Bohuslän.
S www.vivecalarn.com

Camilla Läckberg
Deckarförfattarinnan Camilla 
Läckbergs böcker tilldrar sig i 
Fjällbacka. Orten är ett litet fiske-
läge beläget mitt emellan Udde-
valla och Strömstad. Hit kommer 
under sommarmånaderna en 
ström av turister. I Läckbergs 
böcker skildras orten med både 
kärlek och ironi. 
S www.camillalackberg.se

Jesper Odelberg
Ståuppkomikern Jesper Odel-
berg är från Uddevalla. Genom 
åren har han skämtat om sitt 

handikapp (cp), spelat teater,  
varit med i svensk film och är  
lite av allkonstnär. Med empati 
för de utsatta i samhället och en 
rejäl dos självironi bjuder han på 
både skratt och tankeställare.
S www.odelberg.se

Emilie Flygare-Carlén
Författarinna som föddes  
i Strömstad i början av 1800- 
talet och som beskrev sitt  
Bohuslän med fiskelägen och 
fattigt, slitsamt vardagsliv blan-
dat med romantik och spänning. 
”Rosen på Tistel ön”, den första  
i en serie västkustromaner av 
Emilie Flygare-Carlén, var 1930 
den vanligaste boken i svenska 
hem. 

5 x kändisar
RESA

Årlig Taubefest på Ängön. Handelsman Flinks bod i Ellös.

Västkust
Boken ”Västkust: 
från Nidingen till 
Koster” är en 
vacker bok. Här 
finns foton och in-
formation om 
havsbandet och 
öar som Vinga, 
Väderöarna och 
Marstrand. Boken tar också upp 
mindre kända öar och skildrar 
även skärgården vintertid. En 
bok att njuta av både före och ef-
ter resan. Cirka 310 kronor på 
nätet, där alla följande böcker 
också finns att köpa. 
S www.adlibris.com
S www.bokus.com
S www.bokia.se

Göteborg 
Den lilla behändiga bo-
ken ”En insiders guide 
till Göteborg” passar 
bra i fickan. Den är full-
späckad med information 
om Göteborg men också 
om sevärdheter utanför 
de vanliga turiststråken. 
Mycket prisvärd för cirka 
60 kronor. Finns också på 

             engelska. 

Garellick
En personlig favorit är Robert 
Garellicks böcker om Göteborg. 
Med bilder från förr och nu be-
rättar han levande om staden 
och dess olika områden. Cirka 
190 kronor.

Båthamnar
Boken ”Hamnguiden 5 Göte-
borg–Svinesund” är ett måste 
om du kommer med båt till  
västkusten. Den beskriver  
gästhamnarna på sträckan.  
Här finns sjökort, helikopter- 
bilder och faktarutor. Enkelt, 
klart och tillförlitligt. Cirka  
540 kronor. 

Västkust 2
”Västkusten – från Göteborg  
till Strömstad” är en bok om  
den bohuslänska skärgården. 
Här beskrivs 15 olika fiskelägen 
och kustsamhällen. Boken är  
en fin introduktion till området 
med vackra foton och lättare  
texter. Cirka 90 kronor. 

5 x veta mer
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Göteborgs grundare, Gustav II Adolf, får en upputsning.

Dyrare
Göteborgs flaggskepp, när det 
gäller designhotell, är Avalon 
Hotel vid Kungsportsplatsen. 
Förstklassigt hotell där alla rum 
håller samma kvalitet, men har 
olika storlek och karaktär. Vissa 
har minispa, andra har minigym. 
Det är för närvarande Göteborgs 
mest hajpade hotell. De bästa 
rummen är de med utsikt över 
Kungsportsplatsen. Dubbelrum 
1 490 kronor under helgen och 
1 790 kronor i veckorna. 
w Kungstorget 9
Tel: 031-751 02 00
S www.avalonhotel.se

Mellanklass
Hotel Poseidon ligger i Vasasta-
den och det tar cirka 10 minuter 
att gå från hotellet till Avenyn. 
Runtom i Vasastaden finns mysi-
ga kaféer och restauranger.  
Vasastaden ligger ungefär mitt-
emellan Avenyn och Linnésta-

den. Hotellet är inrymt i ett av 
Vasastadens många vackra hus 
från slutet av 1800-talet. Dubbel-
rum kostar från 650 kronor. 
w Storgatan 33
Tel:  031-10 05 50
S www.hotelposeidon.com

Budget 
Ibis hotell ligger vid kajen i områ-
det Holmen nära affärsgallerian 
Nordstan. Ett trevligt mellan-
klasshotell som delvis renovera-
des 2009. Hotellet är en båt med 
mysfaktor när solen lyser och du 
kan sitta ute. Nära Nordstan och 
gott om parkering i området. Ett 
dubbelrum kostar från 790 kr. 
w Gullbergs Strandgata 15 B
Tel:  031-80 25 60
S www.ibishotel.se/goteborg-city

Mysigt 
Hotel Lilton i Vasastaden ligger 
på fem minuters promenadav-
stånd från Avenyn. Hotellet är in-

rymt i ett familjeägt stenhus med 
personligt inredda rum. Frukost 
serveras på gården vid fint väder, 
annars på den inglasade veran-
dan. Dubbelrum kostar från   
1 095 kronor. 
w Föreningsgatan 9
Tel:  031-82 88 08
S www.lilton.se

Camping
Liseberg har campingplatser i 
Delsjöområdet i östra Göteborg 
i. I Skatås finns också uppställ-
ningsplats för husbilar. Cam-
pingplatsen Kärralund är öppen 
året om och har 408 bäddar och 
cirka 200 campingplatser. Det 
finns frukostbuffé och trådlöst 
internet. Här kan du välja mellan 
att bo på hotell, i stuga, vandrar-
hem, eget tält, husbil eller hus-
vagn. Liseberg har olika erbju-
danden där övernattning och åk-
pass ingår. 
S www.liseberg.se

5 x boende
Avalon Hotel.

GÖTEBORG
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Lorensberg
Lorensbergsområdet ligger vid 
Kungsportsavenyn, Södra vägen 
och Engelbrektsgatan. Här ligger 
stadsbiblioteket, konstmuseet, 
Poseidonstatyn och hotel Elite 
Park Aveny. Lorensberg är ett av 
de få områden kvar i Göteborg 
som har förträdgårdar framför 
stenhusen. Här ligger några av 
Göteborgs finaste krogar som 
Fond, 28+ och Basement. 

Vasastaden
Vasastaden sträcker sig mellan 
Vasaplatsen och Haga. Den bre-
da huvudgatan Vasagatan är ett 
gångstråk i en allé och längs 
hussidorna finns flera kaféer och 
restauranger. Området byggdes 
från 1866 och inspiration hämta-
des från Paris och Wien. Här lig-
ger underbara stenhus med 

vackra utsmyckningar. Gott om 
kaféer och restauranger. 

Kungsportsavenyn 
Kungsportsavenyn kallas för Av-
enyn i folkmun. Den går från Gö-
taplatsen, där Poseidon står sta-
ty, ner till Kungsportsplatsen där 
statyn Kopparmärra står. Både 
Poseidon och Kopparmärra är 
populära mötesplatser. Längs 
Avenyn ligger flera parker och 
här är fullt av restauranger och 
kaféer. 

Linnéstaden 
Linnéstaden omfattar bland an-
nat de olika Långgatorna och 
Linnégatan som leder fram till 
Slottsskogen, Göteborgs gröna 
hjärta. En gång i tiden var Andra 
Långgatan känd som ”röda zo-
nen” i Göteborg med porrbutiker 

och strippshower. De finns kvar i 
liten skala och bredvid antikaffä-
rer och restauranger dyker de 
upp ibland. Linnégatan som 
sträcker sig från Järntorget till 
Slottsskogen har många barer 
och restauranger i alla prisklas-
ser. 
S www.linnestaden.org

Haga
Haga var en gång i tiden Göte-
borg första förstad på 1600-talet. 
Fram till mitten av 1970-talet var 
Haga charmigt men nergånget. 
En stor renovering gjordes på 
1980-talet och i dag är det ett 
mysigt område med en mängd 
butiker, restauranger och kaféer. 
Här spelades tv-programmet 
”Albert och Herbert” in i genuin 
miljö. 
S www.hagashopping.se

5 x områden

Göteborg City Card
Göteborg City Card är det per-
fekta kortet för dig som vill upp-
leva staden. Du får fri entré till 
museer och åker gratis med 
spårvagn, buss och båt. Det in-
går rabatter i affärer, entré till 
Liseberg, parkering och olika 
erbjudanden till nöjen. Ett dygn 
kostar 285 kronor för vuxen, två 
dygn 395 kronor. Barn har 110 
kronor rabatt på korten. Du kan 
köpa kortet på nätet eller på nå-
gon av Göteborgs turistbyråer. 
S www.goteborg.com

Spårvagn 
Göteborgs blå spårvagnar tar dig 
runt lätt och smidigt. Men det 
finns både gamla och nya spår-
vagnar. På de gamla kan du inte 
betala med kort utan måste lösa 
biljett i kiosker eller hos Västtra-
fik. På de nya kan du betala med 

bankkort. Med en biljett, 25 kro-
nor, kan du åka i tre timmar i he-
la Göteborg och även med skär-
gårdsbåtarna ut till öarna utanför 
Göteborg. 
S www.vasttrafik.se

Parkering
I Göteborgs centrum skiljer vi på 
inom och utanför kanalerna. Det 
är dyrt och svårt att hitta parke-
ring inom kanalerna. Bästa alter-
nativen är Nordstans och NK:s 
parkeringshus. Var uppmärksam 
på städdagar då det är förbjudet 

att parkera och du är garante-
rad parkeringsböter. Det är 
också hopplöst, mer eller 
mindre, att hitta en parkerings-
plats vid Saltholmen där båtar-
na ut till skärgården går. Lämna 
bilen och åk dit kommunalt. 

Turistinfo
På Göteborgs turistbyråer som 

finns i Nordstan och på Kungs-
portsplatsen kan du få hjälp med 
broschyrmaterial, boka logi, Gö-
teborg City Card och köpa sou-
venirer, kartor och böcker. 

Vatten 
Under varma sommardagar är 
det ett måste att hålla ett konti-
nuerligt vätskeintag. I Göteborg 
finns flera fontäner där du kan 
fylla på din vattenflaska. En cen-
tral fontän ligger vid Domkyrkan 
i Göteborg. 

5 x praktiska tips

RESAGÖTEBORG

Havstulpaner
Havstulpaner är ett gissel på 
västkusten. De växer gärna på 
klippor i vattnet och är ibland 
svåra att upptäcka. Använd bad-
skor så undviker du onödiga ska-
dor. 

Sol
Alla vet att det är farligt att ligga 
länge i solen, men många slarvar 
ändå med solskyddet och brän-
ner sig. Var särskilt noga med att 
skydda barnen – det finns hel-
täckande kräm för de små. Glöm 
inte att smörja på nytt lager efter 
badet.  

Eld 
Det är populärt att elda på klip-
porna i Göteborg och västkus-
ten. Men elda bara på angivna 
platser och ta med soporna ef-
teråt. Det är ofta dåligt med sop-
korgar på badplatser, så ta med 
en extra påse som du kan slänga 
i en papperskorg inne i stan. 

Maneter
Rödmaneter är av och till vanliga 
på västkusten. Bränner du dig så 
plocka bort trådarna och skölj 
med saltvatten. Har du ont, lägg 
dig i badkaret i varmt vatten. 
Tvätta med vinäger eller Salubrin 
men använd inte alkohol på om-
rådet som är bränt. 

Kriminalitet
Varje sommar ökar fickstölder- 
na så var uppmärksam på väska 
och värdesaker. Framför allt  
gäller detta i Femman (Nordstan)  
och på spårvagnar och bussar. 
Dessa platser toppar listan för 
anmälningar om stöld. 

5 x varningar

Akta dig för rödmaneter.

Haga Nygata med fint bevarad miljö.
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Liseberg
Nordens största nöjespark kän-
ner de flesta till. Det är nog bar-
nens absoluta favorit med åkatt-
raktioner, spunnet socker och 
tombola. De lite äldre har bra 
uppträdande på Stora scenen 
med allt från ”Allsång med Lot-
ta” till popband. Bara entré till  
Liseberg 90 kronor, gratis för 
barn under 110 cm. Sedan till-
kommer kostnader för åkattrak-
tioner. Billigast om barnen är åk-
glada är att köpa ett åkpass, då 
kostar en dag 310 kronor. Alter-
nativet är att köpa åkkuponger 
för 20 kronor styck, en åktur  
kostar från en till fyra kuponger. 
S www.liseberg.se

Universeum 
Världens billigaste biljett till tro-
pikerna. Du börjar högst upp 
med ett kargt fjällandskap. Vida-
re ner mot gigantiska akvarier 
med fjällbäck där rödingar sim-
mar. I det tropiska området finns 
insekter och fåglar som flyger 
fritt. Ett av världens bästa jät-
teakvarier där du kan stå med 
näsan mot glaset samtidigt som 
hajar trycker sin nos mot dig från 
andra sidan. Eller varför inte 
klappa en rocka? De har en bra 

shop med allt från fossiler till 
tekniska prylar och mjukisdjur. 
Biljett 3–16 år 99 kronor, vuxen 
160 och familjepris 475 kronor.
S www.universeum.se

Naturhistoriska
Absoluta favoriten för hela famil-
jen när vi talar om museer är Na-
turhistoriska som ligger i Slotts-
skogen. Här finns uppstoppade 
djur från världens alla hörn. Se-
dan finns, i sann göteborgsk an-
da, en avdelning som fascinerat 
generationer av besökare. Här 
visas siamesiska tvillingar i glas-
flaskor och djur med två huvu-
den. Efter ett besök på museet 
passar det bra med en prome-
nad i Slottsskogen för att besöka 
knubbsälarna eller kanske bar-
nens zoo. Inträde till museet är 
40 kronor för vuxna. Själva 
Slottsskogen är gratis.
S www.gnm.se

Stinsen
Det röda minitåget tar dig förbi 
några av Göteborgs historiska 
byggnader som Feskekörka, och 
de mer moderna som Göte-
borgsoperan. Du kan stiga på 
och hoppa av på flera stationer 
och fortsätta resan senare. Det 

är en guidad tur på äkta göte-
borgskt sätt; ironi, skratt och un-
derfundiga historier om stadens 
historia. En biljett kostar 90 kro-
nor för vuxna, 50 kronor för barn 
mellan 5 och 15 år och familjebil-
jett 250 kronor. Du kan också kö-
pa biljett för en heldag där både 
kanalbåt och minitåg ingår. Un-
der dagen får du höra spännan-
de berättelser som passar både 
stora och små. Vuxenbiljett kos-
tar 195 kronor och barnbiljett 
120 kronor. Stinsen kör 16 maj 
till 30 september.
S www.stinsensightseeing.se

Paddan 
En guidad tur med Paddans 
sightseeingbåt tar dig under 20 
broar och ut i hamnen eller på en 
tur på Säveån där du får höra om 
stadens historia. En trevlig 
kvällstur är Paddan och ett gui-
dat besök på Ostindiefararen 
Götheborg. Paddans rundtur 
kostar 145 kronor och Ostindie-
fararen och Säveån 200 kronor. 
Strömma, som äger Paddan, har 
flera turer med båtar, exempelvis 
till Brännö där du kan dansa på 
bryggan, eller till Älvsborgs fäst-
ning. 
S www.stromma.se/sv/Goteborg

5 x upplevelser

Kulturfestival
Göteborgs kulturkalas är den 
andra veckan i augusti varje år. 
Förr i tiden kallas det för Göte-
borgskalas men det blev lite väl 
mycket av kalas så nu är det mer 
kulturella inslag och mindre öl. 
Mer än 100 olika aktiviteter finns 
att välja på, som jazzkonserter, 
ståuppkomedi, poesiföreställ-
ningar, musik med lokala band 
och en och annan världsartist. 
Det mesta är gratis. 
S www.goteborg.com/kulturkalaset

Way out West 
Way out West har gått från klar-
het till klarhet när det gäller mu-
sikfestivaler. Festivalen räknas 
till en av Europas bästa och he-
taste.  Andra veckan i augusti 
under tre dagar uppträder kända 
musiker och grupper. Folkfest 
och hög stämning. Festivalpass 

kostar 1 395 kronor + serviceav-
gift och kan köpas på Ticnet. 
S www.wayoutwest.se

Lounges 
Nattklubben Lounges är, i de 
flestas ögon, den hetaste natt-
klubben i Göteborg. Här är mat, 
dans och gästlista som ger före-
träde i kön. Vill du spela så finns 
det en kasinoavdelning också. 
Inträde 100 kronor på torsdag, 
120 på fredag och 150 på lördag. 
Öppet torsdag kl 22–03, fredag 
kl 17–04 och lördag kl 22–04.
w Kungsportsavenyn 5
Tel: 031-711 15 41
S www.lounges.se

Park Lane 
Nattklubben Park Lane ligger i 
anslutning till Elite Park Aveny 
Hotel på Avenyn. Här finns 
show, diskotek, mat och dryck. 

Öppet fredag till söndag. Inträde 
är ibland gratis, lördagar 100 
kronor och söndagar 40 kronor. 
Är det show eller om ett band 
uppträder, räkna med mellan 
300 och 500 kronor. 
w Kungsportsavenyn 38
Tel: 031-20 60 58
S www.parklane.se

Sticky Fingers
Sticky Fingers är en rockklubb 
och känd sedan 1998 för olika  
liveframträdanden. Här har du 
fyra våningar med olika musik på 
varje plan. Hårdrock i källaren, 
soul, funk och hip-hop, pop och 
rock på de övriga planen. Det 
finns två scener där allt från lo-
kala förmågor till internationellt 
kända artister uppträder. 
w Kaserntorget 7
Tel: 031-701 07 17
S www.stickyfingers.nu

5 x nöjen

RESAGÖTEBORG

På Göteborgs kulturfestival finns mycket att uppleva.

Paddan och Feskekörka.
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Nordstan 
Nordstan kallas i folkmun för 
Femman och är lika stort som 55 
fotbollsplaner med närmare 200 
affärer och restauranger. Alla 
kända kedjor finns representera-
de liksom lokala entreprenörer 
som exempelvis designaffären 
Rut med recyclade, handgjorda 
plagg. Femman är öppet varje 
dag och har eget parkeringshus. 
Ofta gratis parkering på sönda-
gar. 
w Nordstadstorget 

Jaspis
Jaspis är en affär som gör vem 
som helst lycklig. Färgglada 
damkläder i alla modeller med 
accessoarer i olika former. Kän-

da märken som Kenzo, Mulberry 
och Oillily men också ägarinnan 
Louises eget klädmärke. 
w Geijersgatan 3
S www.jaspisdammode.se

Kungsgatan 
Kungsgatan är Sveriges längsta 
gågata med över 600 meter för 
fotgängare, och gatan har fun-
nits sedan staden grundades. 
Över 200 affärer, restauranger 
och kaféer. Längs Kungsgatan 
finns också domkyrkan och flera 
gator runtomkring med många 
små butiker. Här finns allt från 
klassiska kafét Ahlströms till  
kaffebutiker och skämtbutiken 
Buttericks som har funnits i över 
100 år. 

Saluhallen
Saluhallen ligger på Kungstorget 
sedan 1889. Här finns slaktare, 
fiskaffär, ostbutiker och special-
butiker för bohuslänsk mat. Här 
kan du också äta lunch billigt. 
Byggnaden är vacker och att gå 
inne och se kommersen är en 
upplevelse i sig. 

Grand Passage
Grand Passage är en galleria på 
Kungsgatan med det senaste in-
om mode. Grandmas heminred-
ningsbutik har något för alla och 
missa inte Grands Parfymeri 
som har de bästa priserna på 
kosmetik och parfym i staden. 
w Kungsgatan 47–51
S www.grandpassage.se

5 x shopping
RESAGÖTEBORG

Manfreds Brasserie
Manfreds är ett säkert kort för 
god mat, gemytlig stämning och 
bra service. Här serveras österri-
kisk och schweizisk mat. Stora 
portioner och rimliga priser.  
Populärast är klassisk wiener-
schnitzel. Portionerna är så pass 
stora att de kan beställas halva 
om ni är två och inte utsvultna. 
Restaurangen ligger i Linnésta-
den. Middag för två kostar cirka 
300 kronor.
w Nordenskiöldsgatan 28
Tel: 031-14 45 53
S www. manfreds.com

Gabriel 
Fisk- och skaldjur av högsta kva-
litet tillagat på traditionellt sätt i 
Feskekörka. Öppet dagtid för 
lunch och tidig middag. Vill du 
njuta av kommersen i Feskekör-
ka kan du sitta på Gabriel en 
trappa upp, ta en dryck i baren 
och se ut över hela byggnaden. 
Johan Malmberg, ägare, är bäst i 
Sverige – och i världen – som 
ostronmästare. Stängt månda-

gar. Dagens lunch kostar cirka 
80 kronor. 
Tel: 031-13 90 51ß
S www.restauranggabriel.se

Da Matteo
Da Matteos tre kaféer har det 
bästa kaffet i staden. Det är bevi-
sat genom att de vinner nästan 
alla baristatävlingar. Här gör de 
också eget surdegsbröd som du 
kan äta på plats med goda på-
lägg eller köpa med dig hem. 
Kaffet rostar de själva och du 
kan vara säker på att det alltid är 
fräscht. Kaféet i Victoriapassa-
gen är mysigt och populärt och 
ett bra vattenhål om du är ute 
och handlar i centrum. Bra per-
sonal med hög servicekänsla. 
Öppet från 08.30 till sen kväll. 
w Viktoriapassagen
w Vallgatan 5
w Magasinsgatan 17 A
S www.damatteo.se

Familjen 
Familjen är belägen i stenstaden, 
ett kort avstånd från Avenyn. 

Mycket populärt tack vare bra 
mat till bra priser, centralt läge 
och en familjär stämning. Köket 
arbetar med lokala råvaror som 
är i säsong. De har en barmeny 
men också en trerättersmeny till 
specialpris. På uteverandan kan 
du sitta och ta ett glas och njuta 
av kvällslivet i lite lugnare miljö 
än på Avenyn. Middag för två 
kostar cirka 400 kronor. Stängt 
söndagar. 
w Arkivgatan 7
Tel: 031-20 79 79
S www.restaurangfamiljen.se

Nordstans 
Grill & Kebab
Stans bästa kebab där allt kebab-
kött är gjort på nöt. Många gäs-
ter och läget, i Brunnsparken, 
gör stället lättillgängligt. Missa 
inte lammkotletterna som är un-
derbara. Passar för familjen som 
vill ha valuta för pengen, kom-
pisgänget eller om du är på 
språng. En dagens kebab kostar 
cirka 50 kronor. 
w Norra Hamngatan 

5 x mat
Da Matteo kafé.

Nordstan/Femman, ett eldorado för shoppare.


