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Världens största seglande träskepp kommer till Oslo 
 
På torsdag, 28 juli 2022 kl. 13.00, kommer världens största oceangående seglande träskepp, 
Ostindiefararen Götheborg, till Oslo. Det är sista stoppet i Norden på skeppets Asienexpedition 
2022/2023, innan det seglar vidare söderut. Götheborg är i Oslo 28–31 juli och kommer ligga 
centralt vid Vippetangen, nära Akershus Fästning. Skeppet kommer vara öppet för allmänheten 
alla dagar under besöket. 
 
Kl. 12.30, en halvtimme innan skeppet lägger till, kommer det att skjuta salut för att hälsa Oslo och 
Osloborna. Senaste gången skeppet besökte Oslo var för sju år sedan, i juni 2015. Skeppet besökte även Oslo i 
maj 2013. Skeppet kommer att hålla öppet för besökare alla dagar under hamnstoppet.  
 

– Vi välkomnar segelskeppet Götheborg. Oslo Havn ansvarar för familjefestligheterna Oslo 
Havnelangs. Skeppet Götheborg kommer vara en populär attraktion under evenemanget som 
förlängs till hela sommaren, säger Siv Ellen Omland, Kommunikationschef på Oslo Havn. 

 
Skeppet är just nu ute på en två år lång expedition, Asia Expedition 2022/2023, som följer i historiens fotspår 
och har som syfte att främja handelsrelationer i Europa och Asien. Skeppet seglar i Europa under 2022, 
stannar i Medelhavet under vintern och fortsätter till Asien i mars 2023. I september 2023 kommer skeppet 
att nå expeditionens slutdestination Shanghai.  
 
Stoppet i Oslo är det femte stoppet som skeppet gör under Asienexpeditionen. Götheborg lämnade 
Göteborg 8 juni 2022 och har sedan dess varit i Helsingborg, Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.  
 

– Vi ser fram emot att återigen lägga till i den norska huvudstaden, intresset för skeppet har varit stort 
de två gånger som vi tidigare besökt Oslo. Eftersom Oslo är det sista expeditionsstoppet som skeppet 
gör i Norden, får Oslo också chansen att vinka av skeppet å hela Nordens och Skandinaviens vägnar, 
säger Kristoffer Bennis, Expeditionsledare för Götheborg of Sweden.  

 
Ostindiefararen Götheborg kommer att lämna Oslo söndag 31 juli kl. 16.00, och planerar även då att skjuta 
salut.  
 
Det finns fortfarande möjlighet för privatpersoner att segla med som jungmän under expeditionen, från 
Bremerhaven och framåt. För varje seglingsetapp krävs 70 personer som seglar skeppet. Ungefär 20 personer 
är professionell besättning. Övriga är privatpersoner, jungmän, som seglar med för att uppleva äventyret och 
lära sig segla ett 1700-talsskepp.  
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Asienexpeditionen 2022/2023 
Götheborg avseglade från Göteborg 8 juni 2022 och planerad ankomst till Shanghai är i september 2023. 
Efter segling i Östersjön och Nordeuropa fortsätter skeppet till Medelhavet. Under vintern 2022/2023 
stannar skeppet i Medelhavet, för att i mars 2023 fortsätta mot Asien. Målsättningen med expeditionen är 
att använda skeppet som en mötesplats och plattform för handelsrelationer, med hållbarhet som ledord.  
 
Kort fakta: Ostindiefararen Götheborg – historia 
Götheborg är en kopia av den ostindiefarare Götheborg som gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs 
hamninlopp 1745. År 1984 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet och 1995 påbörjades bygget av det nya 
skeppet. Åtta år senare, 2003, sjösattes Götheborg. 2005–2007 seglade skeppet den historiska rutten till Asien och tillbaka. 
Därefter genomfördes ett antal expeditioner runt om Europa, den senaste 2015. Sommaren 2021 seglade skeppet från 
Göteborg till Stockholm och tillbaka.  
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