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Projektet Ostindiefararen Götheborg drivs av Svenska Ostindiska Companiet, som i sin tur ägs av en icke vinstdrivande stiftelse. 
Stiftarna är Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn, SKF, Stena och Volvo i samarbete med Västra Götalandsregionen. 

Skeppet är en kopia av den ostindiefarare som 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. År 1986 

startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet och 1995 påbörjades bygget. Åtta år senare sjösattes Götheborg och 
under 20 månader 2005-2007 seglade skeppet den historiska rutten till Kina och tillbaka. Sedan dess har man varit ute på ett 

antal expeditioner runt om i Europa. Official Tour Partner för European Tour 2013 är transportföretaget Greencarrier. 

 
 

 

  

 

Idag, torsdag den 20 juni anländer Ostindiefararen 

Götheborg till Den Helder i Holland. Skeppet är 

inbjudet av ”Sail Den Helder” för att leda firandet 

av den Holländska kungliga marinens 525 års 

jubileum. 

 

Festligheterna inleds med att Kung Willem-Alexander 

inspekterar och välkomnar de gästande skeppen. 

Därefter kommer Ostindiefararen att skjuta salut innan 

hon lägger till vid kaj. 

– Vi är mycket stolta över att ha fått den här äran och 

ser framemot fyra intensiva dagar med prominenta 

gäster och många besökare, säger Håkan Beskow, vd 

för Svenska Ostindiska Companiet. 

 

Bland gästerna som väntas besöka skeppet finns bland 

andra regionens alla borgmästare som kommer att 

avnjuta en middag ombord på midsommarafton. 

 

 
Ostindiefararen Götheborg gjorde succé i 

franska Rouen med närmare 40 000 

besökare ombord. Foto: Robin Aron 

Närmast kommer Ostindiefararen från Rouen i Frankrike där hon deltog i världens största 

marinfestival, L´Armada de Rouen. Skeppet besöktes av närmare 40 000 personer och 

rankades som en av de största attraktionerna.   

– Att Ostindiefararen kom till Rouen var stor för staden och för hela regionen, säger Patrick 

Herr, President för L´Armada de Rouen. 

 

Det var i början av maj som European Tour 2013 inleddes, ett fyra månader långt äventyr 

som kommer att sträcka sig genom nio länder och femton städer runt om i Europa. Söndag 

den 23 juni seglar Ostindiefararen Götheborg vidare från Den Helder. Det har då blivit dags 

att fortsätta European Tour 2013 med ett besök i Kiel där skeppet kommer att delta i Kieler 

Wocher. Därefter hade det blivit dags för Tall Ships Race med start i Århus. 
 

För ytterligare information, bilder och bokning av intervjuer 

Linda Joneland, Public Relations Manager, Svenska Ostindiska Companiet  
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