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Kärt barn har många namn brukar man säga, och de
”goa” göteborgarnas hemstad har en hel del smeknamn:
Sveriges framsida, Lilla London och Götet är några.
Göteborg har varit Nordens största och viktigaste
hamnstad under många år, och staden har sedan 1600talet haft en internationell prägel. Idag bjuder Göteborg
på fina shoppingmöjligheter, gastronomiska upplevelser,
trevliga promenadstråk, parker, naturområden och
aktiviteter för alla åldrar och smaker. Ja, stan är perfekt
för en längre weekend – varför inte köpa din flygbiljett till
Göteborg idag? Vare sig det är första gången du besöker
staden och du vill rikta in dig på klassiker som Avenyn,
Paddan, Ullevi och Liseberg, eller om du är en rutinerad
besökare som vill hitta mer lokala pärlor, så har Göteborg
något för dig!
Göteborg erbjuder mängder av bra shoppingalternativ,
oavsett om du är på jakt efter möbler, mode eller design.
Det spelar ingen roll om det är jeans eller heminredning
du planerar att shoppa – i vilket fall som helst har du
kommit helt rätt! Även den som är ute efter vintage och
antikt kan hitta sin shopping i Göteborg – här finns många
bra butiker att botanisera i. Strax utanför stan finns även
en outlet som definitivt är värd ett besök för dig som
gillar märkeskläder, men inte vill att de ska kosta för
mycket. Föredrar du ett shoppingcenter i Göteborg är
Nordstan ett utmärkt alternativ. När du tröttnat på att
shoppa kanske du även vill prova på några lokala

smultronställen, äta gott och njuta av bra musik. Vare sig
det är pop, rock, jazz eller kanske dödsmetall som ligger
dig närmast om hjärtat finns det mycket att välja på i
Göteborg.
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När det gäller mode så kan Göteborg skryta med två internationellt välkända
jeansmärken: Dr Denim och Nudie. Dessa grundades i Göteborg på 2000-talet och
finns idag representerade i butiker över hela världen. I Göteborg ligger de mer eller
mindre vägg i vägg på Vallgatan (Nudie) och Magasinsgatan (Dr Denim), ett stenkast
från Domkyrkan i den centrala delen av stan. I dessa krokar hittar man även den lyxiga
vintagebutiken Miss Ragtime och skobutiken Lester, som säljer moderiktiga kängor
och sneakers.
Göteborg har mängder av högkvalitativa inrednings- och antikbutiker, och många
av dem ligger i området kring Magasinsgatan. Börja förslagsvis på Artilleriet, en av
Sveriges mest hajpade inredningsbutiker, och kikar du in förstår du varför. Här hittar
du en eklektisk samling möbler och heminredningsobjekt från hela världen – både
nyproducerat och vintage. Fortsätt till Norrgavel för en dos klassisk skandinavisk
design. Här finns eleganta möbler, stilrena inredningsobjekt och en hel del annat. Ett
par kvarter norrut på Västra Hamngatan ligger den klassiska Göteborgsinstitutionen
Antikhallarna, där ett flertal olika säljare finns representerade på ett och samma ställe.
Vissa av butikerna fokuserar på samlarobjekt som mynt och frimärken, men här finns
även mycket annat, inklusive skivor, klockor, smycken och kuriosa.
Vill man göra möbelfynd ska man definitivt besöka Lokalen GBG som säljer
vintagemöbler till rimliga priser. Butiken ligger i Gamlestaden norr om centrum och
här finns allt från 60-talsbord i teak, Chesterfieldfåtöljer och skinnsoffor till unika
lampor och diverse attiraljer för hemmet. (Obs! Lokalen GBG har endast öppet på
helgerna.) En annan antikaffär som alltid är värd ett besök är Bebop Antik i Haga som
specialiserar sig på stolar, lampor och keramik och vanligtvis erbjuder en hel del
riktigt fina designföremål.
Göteborgs charmigaste shoppingupplevelse hittar du för övrigt just i området Haga
som ligger strax söder om vallgraven. Här hittar du kullerstensgator, pittoreska hus,
mängder av mysiga caféer och restauranger, samt en hel del roliga butiker som säljer
lite av varje. På El Bastardo hittar du rockabillymode, Liten Kanin säljer
kvalitetsleksaker, ofta tillverkade i trä, och galleriet Sintra erbjuder konsthantverk
från flera olika konstnärer med fokus på keramik, glas och smycken. På Stiernglans

hittar du stans bästa hattar för både damer och herrar, och Villervalla säljer väldigt
fina och unika barnkläder. Haga har ett femtiotal butiker på en ganska liten yta, så
kom och flanera – du kommer garanterat att hitta någonting du gillar.
Är man ute efter outlet-shopping i Göteborg är det Freeport strax söder om stan
som gäller. Här finns ett trettiotal butiker under ett och samma tak, och priserna är
upp till 70 procent lägre jämfört med i stan. Freeport lägger fokus på kläder och mode
med välkända märken som Acne, Boss, Filippa K, J Lindeberg och Oscar Jacobson. Du
hittar även flera butiker med sportkläder och sportutrustning, och den som letar efter
barnkläder kan förslagsvis kika in på Reima eller Polarn & Pyret. Det är enklast att ta
bilen till Freeport (särskilt om du handlar mycket), men det går även bra att ta
pendeltåget till Hede station och promenera till gallerian.
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… Göteborg är känt för sin lokala humor på ett sätt som få andra svenska städer är?
Galenskaparna, Kurt Olsson, Claes Malmberg och Carl-Einar Häckner kommer alla
från Göteborg. I de klassiska Göteborgshistorierna som vanligtvis bygger på ganska
dåliga ordvitsar figurerar ofta Kal och hans fru Ada och de brukar låta ungefär så här:
Kal sitter på bussen bredvid en man som noggrant studerar en karta. ”Vad är det där”,
undrar Kal. ”Det är en karta över Kina”, svarar mannen. Kal sitter tyst och funderar en
stund, sen säger han: ”Dö, jag undrar om inte du har hamnat på fel buss.”
… den första elektriska spårvagnen kom till Göteborg 1902? Redan 1879 startade dock
ett engelskt företag trafik med hästdragna vagnar på linjen
Brunnsparken–Stigbergsliden. Nu görs 145 miljoner resor om året med spårvagn i
Göteborg, och det finns cirka 260 spårvagnar i staden – alla döpta efter kända
Göteborgsprofiler, som till exempel Håkan Hellström och Sven Wollter. Göteborgs
spårväg består nu för tiden av 161 kilometer enkelspår, är det största
spårvägssystemet i Norden, och trafikerar 12 olika linjer. Under rusningstid går
spårvagnarna ungefär var tionde minut.
… Göteborgs hamn, som är Skandinaviens största hamn och en kombinerad flod- och
kusthamn, är äldre än själva staden? Hamnen grundades år 1620, och staden inte
förrän året därpå. Hamnen sträcker sig längs båda stränderna av Göta Älvs utlopp
genom Göteborg: Norra Älvstranden på Hisingen och Södra Älvstranden på Göteborgs
fastland. Kajernas totala längd är över 13 kilometer. Olja, containergods och
skogsprodukter är det som fraktas mest genom hamnen.
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Om du vill känna dig som en riktig göteborgare tar du spårvagnen till Slottsskogen
tillsammans med några goda vänner och en ordentlig picknick. Så fort solen dyker upp
kryllar det av människor här, men parken är stor nog för att du ska hitta ett eget hörn.
Här finns det stora gräsytor, fina promenadstråk, samt lekplatser och en lite mindre
djurpark (som är en av Sveriges äldsta). Besöker du Göteborg i början av året är
Göteborgs internationella filmfestival lite av ett måste. Festivalen är nu inne på 39:e
året och anses av många vara Sveriges allra främsta.
Har du lust att roa dig som en göteborgare även
senare på kvällen? Göteborgs nattliv erbjuder en hel
del, särskilt om man är intresserad av livemusik. Stan
har under många år haft en bra scen för musik
(Håkan Hellström, Soundtrack of Our Lives,
Nationalteatern – listan kan göras lång) och har till
och med uppfunnit en egen musikgenre, melodisk
dödsmetall (så kallat ”Gothenburg Sound”), med band
som At The Gates och In Flames i spetsen. Det är
dock naturligtvis inte bara dödsmetall som gäller i
Göteborg. Anrika jazzklubben Nefertiti presenterar
ett mycket brett utbud av världsmusik, jazz, blues,
techno, house och mycket annat. Letar du efter
intima konserter med både svenska och
internationella band kan du även ta en titt på
programmen på Pustervik och Truckstop Alaska där
det vanligtvis händer någonting intressant, särskilt
om du gillar lite högre volym.

