
Den 2 oktober 2005 startade 
Ostindiefararen Götheborg 
sin resa till Kina. Med ombord 
på den första etappen fanns 
Dennis Larsen, som aldrig 
kommer att glömma den his-
toriska rutten.

– Det är absolut mitt livs 
äventyr. Resan i sig var fan-

tastisk och 
jag skaf-
fade mig 
vänner 
för livet, 
säger 
Dennis 
Larsen.

Nu är 
det han 
själv som 

är jokern 
i leken och 

bestämmer vilka som ska få 
åka med på Ostindiefararen 
Götheborgs nästa äventyr, den 
över Östersjön.

– Det handlar om totalt 400 
personer som ska rekryteras, 
det är totalt åtta etapper och vi 
behöver 50 personer till varje. 
Vi ska besöka tio städer på den 
svenska ostkusten samt grann-
länder i öst. Alla städer är inte 

officiella ännu, men jag kan 
säga så mycket som att Luleå 
och Kalmar är klara destinatio-
ner, säger Dennis Larsen.

Vilka kravs ställs på de sö-
kande?

– Inga alls, förutom att man 
ska vara 18 år och frisk. Det 
krävs att man har en god hälsa 
eftersom man ska utföra hårt 
arbete i riggen samt dra i segel 
i alla typer av väder.

Hur viktigt är det med er-
farenhet från sjön?

– Det är absolut inget krav. 
Jag blev antagen och min enda 
erfarenhet från sjölivet var som 
passagerare på Stena Line. Det 
viktigaste är att man är positiv 
och glad, så att stämningen 
ombord blir bra, säger Dennis 

Larsen och fortsätter:
– Till Baltic Sea Tour söker 

vi två olika typer av deltaga-
re, dels jungmän till våra seg-
lingsetapper, dels till volon-
täretapperna. De sistnämnda 
kommer att vara några dagar 
till havs, men fokus ligger på 
våra hamnstopp där de ska vara 

med och visa upp fartyget och 
förmedla 1700-talskänslan.

Varför en tur på Östersjön 
till sommaren?

– Det är en förberedelse 
inför den kommande turnén i 
Kina. Vi vill förankra Ostindie-
fararen Götheborg bland hela 
den svenska befolkningen. Här 

på västkusten är skeppet redan 
välkänt, men det gäller att 
sprida den kunskapen, säger 
Dennis Larsen.

Vad är det som gör Ostin-
diefararen så unik?

– Det är världens största seg-
lande träbåt. Det är hela andan 

runt Ostindiefararen som gör 
den så speciell.

Till sommaren kan det bli 
just din tur att få mönstra på 
Ostindiefararen Götheborg. 
Det avgör Dennis Larsen från 
Alvhem.

JONAS ANDERSSON
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Vassbränning mellan 
Nödinge och Nol
Under mars månad kommer vi att bränna vass längs Göta älv 
på sträckan mellan Nödinge småbåtshamn och en bit söder 
om Axel Christiernsson i Nol. Bränningen ska genomföras före 
den 1 april och vid rätt väderlek. Det måste vara uppehåll och 
blåsa nordostliga eller ostliga vindar.

Genom att bränna fjolårsvassen kan betesdjuren lättare 
komma åt de nya vasskotten. Då vassen hålls tillbaka gynnas 
strandängarnas fågelliv och många fl er växter kan få livsrum. 
Att bränna vass är en ofta använd naturvårdsåtgärd och 
 kommer att utföras av sakkunnig expertis under Räddnings-
tjänstens övervakning.

Kontakt: Malin Andersson, miljöhandläggare,
e-post malin.andersson@banverket.se, telefon 031-10 47 87

Mer information: www.banavag.se

BA N AVÄG I  VÄ ST |  A G N E S B E R G  –  Ä LV Ä N G E N

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

sista striden!Surte-Bohusbor

– Kom till informationsmöte 
om framtiden för Surte 
bibliotek-samlingssal och 
Glasbruksmuseet.

Alla välkomna!
60- så väl som 60+

Surte-Bohus Biblioteks-

& Kulturförening

Kulturföreningen Bruksongar

Kulturföreningen Svanen

PRO Surte-Bohus

Surte-Bohus Sportskyttegille

Surte-Bohus Skyttegille

Surte Fotoklubb

Tisdag 18 mars kl 19.00
Surte Missionskyrka 

– stora kyrksalen

– Nu rekryterar Dennis besättning till nästa resa

Ostindiefararen Götheborg. 

Totallängd: 58,50 meter.
Bredd: 11 meter.
Djupgående: 5,25 meter.
Höjd (över vattenytan): 47 meter.
Segelyta: 1 964 m2.
Antal kanoner: 10.
Medelhastighet: 5-6 knop (max 
11 knop).

OSTINDIEFARAREN 
GÖTHEBORG

Upplevde sitt livs äventyrsitt livs äventyr med Ostindiefararenren
ALVHEM. Dennis Larsen från Alvhem upplevde sitt 
livs äventyr när han följde med Ostindiefararen Göt-
heborg på dess Kina-expedition och etappen Göte-
borg – Cadiz.

Nu har han blivit rekryteringsansvarig för nästa 
stora äventyr Baltic Sea Tour 2008.

Totalt rör det sig om 400 besättningsmän, som 
ska ges möjligheten att åka med på resan runt Öst-
ersjön.

Dennis Larsen.


