
 
 
----- English below ----- 
 
Information och förhållningssätt gällande Covid-19 
 
Uppdaterad 2021-04-26. Informationen uppdateras löpande. 
 
Ostindiefararen Götheborg har öppnat för publik igen. Vi följer myndigheternas rekommendationer 
noga och har gjort ett antal förändringar för att våra besökare och medarbetare ska känna sig trygga. 
 
Du som är frisk är välkommen att besöka skeppet, men var extra noga med handhygien och tänk på att 
hålla avstånd till andra besökare. Är du inte frisk så vill vi att du avstår ditt besök av hänsyn till dina 
medmänniskor. 
 
Färre samtidiga besökare ombord 
Vi begränsar antalet samtidiga besökare till skeppet, för att undvika trängsel och se till att våra 
besökare kan hålla tryggt avstånd. Vi har även begränsat de guidade turerna till max 8 personer per 
grupp, inklusive guiden. Vi ber om förståelse för att du kan få vänta en stund eller gå en senare visning 
än vad du planerat. 
 
Ordinarie öppettider  
Vi erbjuder nu ordinarie öppettider på helgerna; lördagar och söndagar kl 12.00 – 15.00. 
Midsommarhelgen håller vi stängt. 
 
Betalning 
Som ett led i säkerhetsåtgärderna vi vidtagit för att minska smittspridningen av Covid-19 är våra 
kassor nu kontantfria. Det går bra att betala med kort eller via Swish. 
 
Övriga åtgärder för att minska risker 
Vi uppmanar även våra besökare att vara extra noga med handhygien och att hålla behörigt avstånd 
till övriga besökare. Utplacering av handsprit finns såväl inne i utställningshallen som ombord på 
skeppet. Sittmöjligheter i utställningshallen och övriga publika ytor har begränsats. 
 
Ostindiefararens programverksamhet anpassas utifrån de förutsättningar, råd och restriktioner som 
gäller vid aktuell tid. Vi följer myndigheternas uppdateringar och rekommendationer. För mer 
information se till exempel Folkhälsomyndighetens information om Covid-19 och myndigheternas 
samlade information på krisinformation.se. 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.krisinformation.se/


 
 
Information regarding Covid-19 
 
Updated 2021-04-26. This information is updated regularly. 
 
The Swedish Ship Götheborg is open for public again. We follow the authorities' recommendations 
closely and have made several changes to make our visitors and employees feel safe. 
 
Those who are healthy are more than welcome to visit the ship but be extra careful with hand hygiene 
and remember to keep your distance from other visitors. If you are not healthy, we would like you to 
reschedule your visit to avoid infecting others. 
 
Fewer simultaneous visitors on board 
We limit the number of simultaneous visitors to the ship, to avoid congestion and ensure that our 
visitors can keep a safe distance. The guided tours are limited to a maximum of 8 people per group. 
We ask for your understanding if you have to wait and attend a guided tour later than you planned. 
 
Regular opening hours 
We now offer regular opening hours on the weekends; Saturdays and Sundays from 12:00 to 15:00. 
Midsummer weekend we are closed. 
 
Payment 
As a part of the precautionary measures we have taken, we are now cash free. You can pay by card or 
via Swish. 
 
Other measurements to reduce risk 
We also urge our visitors to be extra careful with hand hygiene and to keep a proper distance from other 
visitors. Placement of hand disinfection is available both inside the exhibition hall and on board the 
ship. Seating in the exhibition hall and other public spaces have been limited.  
 
The Swedish Ship Götheborgs scheduled activities are based on the conditions, advice and restrictions 
that apply during the current time. We follow the authorities' updates and recommendations. More 
information regarding Covid-19 can be found at the Swedish Public Health Agency and at the 
authorities' collective information at https://www.krisinformation.se/. 
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