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Entré 140:- • Leg 18 år 

Du hittar även information på:

www.ahlaforsif.se

ÄLVÄNGEN. Göran Lan-
dahl målar för att han tycker 
det är roligt och för att sprida 
värme och glädje. Klara och 
glada färger möter betrakta-
ren i blommande akvareller, 
hav och landskap. De färg-
glada och lekfulla akvarel-
lerna är bojen i måleriet men 
oljemålningarna blir fler och 
fler. 

Göran låter färgerna jobba 
mer ihop, låter pigmentet 
verka både tillsammans och 
för sig själva i akvarellerna. 
Detaljerna få ge vika för det 
mer svepande när vått i vått 
tekniker skapar skyar och 
hav. 

Göran Landahl är född i 
början av 60-talet, uppvuxen 
i Göteborg. Han bor numera 
i Utby mellan Lilla Edet och 
Trollhättan. Göran har varit 
konstnär i företagen GLA 
konst och Landahl & Hess-
lind samt deltagit i ett flertal 
utställningar på olika gal-
lerier. Själv har han studerat 
för bland annat akvarellmäs-
tarna Arne Isaksson och 

Morten Paulsen.
Målar gör han så mycket 

han hinner och håller även 
kurser, bland annat på Axe-
valla Folkhögskola i Skara. 
Målandet har han som 
hobby och skapar tavlorna 
gör han hemma i ateljén i 
Utby. Inspiration och motiv 
hämtar han från västkusten, 

samt vandringar i skog och 
mark.

Vernissage blir det sönda-
gen den 13 juni. Invignings-
talare är Tore Berghamn, 
vice ordförande i Utbild-
ning- och kulturnämnden.

❐❐❐

”Konst som värmer” visas på Repslagarmuseet

Nästa söndag har Göran Landhal vernissage för sin utställ-
ning ”Konst som värmer” på Repslagarmuseet i Älvängen. 

STARRKÄRR. – Det 
bästa vädret och den 
bästa platsen att fira 
nationaldagen på.

Det sade Hugo Wall-
berg när han välkom-
nade besökarna till 
Prästalund. 

Det är svårt att tycka 
annorlunda efter att ha 
upplevt det 28:e natio-
naldagsfirandet på den 
idylliska hembygdsgår-
den.
Sol och klarblå himmel. Så-
ledes en underbar inram-
ning till det traditionsenliga 
firandet i Starrkärr. Ett par 

hundra personer kom för att 
vara med i hyllningen av den 
svenska fanan och ta del av 
den musikaliska underhåll-
ning som bjöds.

Tyvärr var fantåget betyd-
ligt glesare än vad som tidi-
gare varit fallet. Tråkigt och 
aningen märkligt eftersom 
det delas ut nya fanor varje år.

– Vi vill naturligtvis att alla 
föreningar som erhåller fanor 
av oss ska vara med i fantå-
get. Det skulle kunna bli ett 
långt blågult fantåg om alla 
representanter slöt upp, säger 
Hugo Wallberg, ordförande 
i Föreningen för Nationalda-
gens firande i Ale.

Årets hög-
tidstal hölls av 
Tina Friis-
Hallberg, känd 
som manusför-
fattare och re-
gissör för Ale 
Teatersällskap. 
Hon gav oss 
historien till 
varför vi firar 
nationaldagen 
och varför den 

svenska flaggan 

ser ut som den gör.
Hålanda Hembygdsför-

ening och Glasbruksmuseets 
Vänner var de två förening-
ar som tilldelades fanor det 
här året.

Blåsorkestern Larmet, 
Fyrklövern och Kära Nå´n-
kören spelade och sjöng 
medan besökarna njöt av sol-
skenet och den stämningsful-
la eftermiddagen. 

JONAS ANDERSSON

Den blågula fanan hyllades
– Fint nationaldagsfirande i Prästalund

Lilla My Ulfheden, nio må-
nader, trivdes i gröngräset i 
Prästalund.

Tina Friis-Hallberg från Ale Teatersällskap höll årets högtidstal.

Glasbruksmuseets Vänner erhöll en svensk 
fana av Hugo Wallberg, ordförande i Fören-
ingen för Nationaldagens firande i Ale.
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