
Göteborgs 400-årsjubileum 

År 2021 firar Göteborg 400 år. Det blir ett år av upplevelser där staden, älven och 

göteborgarna har huvudrollerna. Minnen att ta med sig och prata om under lång tid framöver. 

Jubileumsåret binds samman av tre höjdpunkter. Invigningen på nyårsafton 2020 när 

Göteborg lyser upp i vintermörkret. Jubileumshelgen som börjar med stadens födelsedag 

fredag den 4 juni och avrundas med Sveriges nationaldag på söndagen. Senare på året, i 

december, en vecka med hållbar utveckling, innovation och kunskap i fokus. 

Däremellan utställningar, konserter, maratonlopp, stadsvandringar, festivaler och många 

andra upplevelser. Hela jubileumsåret samlas i ett kalendarium som lanseras hösten 2020. 

Men Göteborgs 400-årsjubileum är mycket mer än så. I tio år har jubileet varit en drivkraft för 

framtiden genom att få saker att hända. Kultur i världsklass, utomhusbad vid älven, tusentals 

nya bostäder, regnlekplatser, internationellt musikläger för unga, skärgårdsfärjor direkt från 

Stenpiren. Plus flera andra stora satsningar som annars inte kommit till. 

Göteborgarna önskade sig att komma närmare vattnet, att knyta band till varandra och få nya 

kreativa miljöer att träffas i. Dessa idéer lade grunden för jubileets satsningar. Och ledde 

fram till att göteborgare och besökare inte bara får ett firande, utan också en ännu bättre 

stad. 
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