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Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA 
www.dalslandia.com
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RING FÖR BOKNING:  
0530-310 27, 070-66 59 603.

Glasbruksmuseet i Surte har 

SOMMARÖPPET
15/6 - 15/8 

Tisdag - fredag mellan 1000 - 1600

Lördag och måndag stängt.

Vi har presentshop med 
fi na smycken, glas m.m.

Utställning om Surteraset 
för 60 år sedan hela sommaren.

Tel: 0303-33 01 06
Välkomna!

Midsommarhelgen stängt

Måndagen den 14 juni 
klockan tre på morgonen 
gav sig repslagarna från 
Repslagarmuseet i Älvängen 
iväg med minibuss och släp 
till Stockholm, för att närva-
ra när Ostindiefararen Göt-
heborg anlöpte Skeppshol-
men klockan tolv på förmid-
dagen. Det var en härlig syn 
att se fartyget med sina segel 
glida fram på Strömmen, 
samtidigt som en sedvan-
lig kunglig salut på 21 skott 
avlossades. Repslagarna var 
med Ostindiefararen Göthe-
borg som deltog i festlighe-
terna kring bröllopet mellan 
Kronprinsessan Victoria och 
Herr Daniel Westling. Det 
slogs rep på enkla gamla trä-
redskap och berättades hur 
man slog tågvirke till Ostin-
diefararna, som byggdes i ett 
flertal länder i Europa under 
1700-talet. Vid repslagarba-
nan i Älvängen har det sla-
gits tågvirke, ca 25 ton, mot-
svarande drygt 30.000 meter 
som levererats till Ostindie-
fararen Götheborg.

Att vara på Skeppsholmen, 
som är historisk mark, är lite 
speciellt. Skeppsholmen blev 
1634 Stockholms örlogsbas. 
Flottan flyttade då in på ön 
med sina skepp och varvsan-
läggningar.

De flesta byggnaderna på 
ön är byggda för marinens 
verksamhet. 1969 flyttades 
varvet och örlogsbasen till 
Muskö. På Kastellholmen 

har den tretungade örlogs-
flaggan vajat sedan 1665 och 
den sägs signalera att det är 
fred i landet.

Boendet på vandrarhemmet, 
Best Hostel Old Town, var 
unikt. Husets äldsta delar 
härstammade från 1400-
talet och de ”nyare” från 
sent 1600-tal. Huset till-
hörde från början redare 
och fastigheten ligger vid 
Skeppsbrokajen. Boen-
det i Gamla stan i närheten 
av slottet  innebar att vi var 
nästan i centrum för händel-
serna.

I händelsernas centrum, 
vid Kronprinsessan Victo-
rias bröllop, var vi lördagen 
den 19 juni. 

Från skeppets däck kunde 
vi på nära håll följa kungas-

lupen Vasaorden, som 
roddes över Saltsjön av 18 
kadetter från Sjökrigssko-
lan samtidigt som 18 Jas 
Gripenplan passerade över 
Strömmen. 

❐❐❐

Stockholm i bröllopsyra och repslagning

Repslagarna framför sitt tack till samtliga som bidragit till 
genomförandet av denna stora marknadsföringsaktvitet. Alebandet Eldrimner fick som ett av två amatörgrupper chansen att uppträda på helgens Alebandet Eldrimner fick som ett av två amatörgrupper chansen att uppträda på helgens 

Metaltown på Frihamnspiren i Göteborg. Med glöd och energi rockade grabbarna loss på Metaltown på Frihamnspiren i Göteborg. Med glöd och energi rockade grabbarna loss på 
scenen inför en entusiastisk publik.     Foto: Sofia Hagströmscenen inför en entusiastisk publik.     Foto: Sofia Hagström

ALVHEM. I lördags 
invigdes årets som-
marutställning med Ale 
Slöjdare.

På Kungsgården i 
Alvhem finns verk till 
försäljning och allmän 
beskådning till och med 
den 8 augusti.

Invigningstalade 
gjorde Margareta Miles 
från Ale Golfklubb.

För fjärde året i rad har Ale 
Slöjdare försäljning och ut-
ställning av hantverk i ma-
gasinsbyggnaden på Kungs-
gården. 

– Historiens vingslag sitter 
i bjälkarna och det passar per-
fekt att ha hantverksutställ-
ning här, säger Barbro Sär-
nsjö.

Hon är en av slöjdfören-
ingens 17 utställare som är 
med och bidrar med verk. 
Konstslagen som finns re-
presenterade är bland annat 
trä, textil, smycke och smide.

– Vi håller öppet tisdag till 

söndag varje vecka, förutom 
midsommarafton och mid-
sommardagen då det är stäng. 
Vi ser fram emot en sommar 
med många besökare, avslu-
tar Barbro Särnsjö.

Ale Slöjdare på plats i Alvhem

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barbro Särnsjö och Annika Karlsson vid lördagens invigning 
av Ale Slöjdares utställning i magasinet på Kungsgården i 
Alvhem.

Boka på www.stenaline.se, 
031-704 00 00 

eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift tillkommer vid 

personlig service.

Ta hotellet 
till Europa!

GÖTE BORG – K IE L

Tur&Retur Special
 Göteborg–Kiel 5+bilen inkl Göteborg–Kiel 5+bilen inkl 

en 4-bäddshytt t/r frånen 4-bäddshytt t/r från

  4.990:-

ÄT 2 BETALA FÖR 1

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

AFTER 
WORK
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Varje fredag 17- 20

Aleband på MetaltownAleband på Metaltown


