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Nödinge
Längst in på återvändsg ligger denna villa b-75. Boa ca 145 kvm. 
Kök med burspråk. 4 sovrum. 2 helkaklade badrum med golv-
värme. Garage. Tomt om 1.041 kvm. Utgångspris: 2.600.000:-

Visning: 11/5, 13/5. Ring eller maila för tidsbokning. Välkommen!
Bjurfors Ale: Tony Abrahamsson Tel 0303-20 86 60 

Älvängen Kilanda - Torp
Med ett lantligt läge finns denna tomt om 273.000 kvm. 
Förhandsbesked finns på 1,5-plans hus om 163 kvm o garage. 
Jakt- o fiskerätt följer med fastigheten. Utgångspris: 975.000:-

Visning: Ring eller maila för tidsbokning. Välkommen!
Bjurfors Ale: Tony Abrahamsson Tel 0303-20 86 60 

BJURFORS ALE | 0303-20 86 60 | WWW.BJURFORS.SE

Se mer på bjurfors.se
där vårt aktuella utbud presenteras.

GÖTEBORG. Eleverna 
i årskurs 5-6 på Him-
laskolan bjöds på en 
exklusiv rundvandring 
på Ostindiefararen Göt-
heborg.

För den guidade turen 
svarade Dennis Larsen, 
som tidigare tjänstgjort 
som lärare på Himla-
skolan.

– Fartyget är egentli-
gen stängt för allmän-
heten, men jag lyckades 
få till stånd en visning 
för mina gamla elever, 
säger Dennis.

Solen sken från en klarblå 
himmel när de två elevgrup-
perna från Himlaskolan an-
lände kajen vid Eriksberg. 
På schemat denna dag stod 
en guidad visning av världens 
största seglande träskepp.

– Välkomna hit, hälsade 
Dennis Larsen som har blivit 
rekryteringsansvarig för Ost-
indiefararen Götheborgs 
nästa stora äventyr, nämligen 
Baltic Sea Tour 2008.

– Det handlar om totalt 
400 personer som ska rekry-
teras, det är totalt åtta etap-
per och vi behöver 50 perso-
ner till varje. Vi ska besöka tio 
städer på den svenska ostkus-
ten samt grannländer i öst, 
säger Dennis Larsen som har 
sin hemvist i Alvhem.

Ingen lyx
Dennis Larsen var med och 
upplevde sitt livs äventyr när 
han följde med Ostindiefara-
ren Götheborg på dess Kina-
expedition och etappen Göte-
borg-Cadiz. Om sina minnen 
från den resan och hur ruti-
nerna på det stolta träskeppet 
fungerar berättade Dennis 
Larsen för Himlaskolans 
elever.

– Som ni ser så är det ingen 
direkt lyx ombord. Det gäller 
att man samsas om utrymmet 
och kommer bra överens, 
förklarade Dennis.

Eleverna fick en god 
inblick i en jungmans vardag 
ombord på Ostindiefararen 
Götheborg, ett spartanskt liv 
utan moderniteter. Ungdo-
marna tycktes begeistrade, 
men blivande sjömän var det 
ont om.

– Tänk att bo så här trångt 
under flera veckors tid. Dess-
utom finns ju risken att man 
blir sjösjuk, uttryckte en av 
eleverna hjärtligt och spon-
tant.

Just nu pågår det sista 

arbetet inför Ostindiefara-
ren Götheborgs expedition 
i Östersjön. Den prelimi-
nära planen är att skeppet 
ska lämna hemmahamnen i 
Göteborg den 16 maj för att 
segla till Stockholm. Därefter 

går seglatsen vidare till Hel-
singfors och Tallinn.

Exklusiv visning av Ostindiefararen Götheborg
– Dennis Larsen guidade Himlaskolans elever 

OMBORD
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se Ostindiefararen Götheborg.

Elever från Himlaskolan, årskurs 5-6, ombord på ombord på världens största seglande 
träskepp.

Dennis Larsen från Alvhem guidade ungdomarna runt på Ostindiefararen Götheborg.


