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Älskade Skagen
3 dagar i Danmark
Color Hotel Skagen  
Pittoreska och vackra Skagen 
med ro, originalitet och det fan-
tastiska ljus som konstnärerna 
än idag faller för: Vitmålade 
staket, låga, gulmålade hus 
med röda tegeltak och dansk 
traditionell fi skekultur, humor 
och liv. Hotellet ligger i lä mel-
lan hamnen och Gl. Skagen med 
den kända “Tilsandede Kirken” 
som närmsta granne och fl era 
andra utfl yktsmöjligheter såsom 
Danmarks “miniöken” Råbjerg 
Mile. Det går stigar till stränderna, 
restaurangerna i hamnen och ut 
till Grenen där man kan stå med 
fötterna i de två haven Skagerrak 
och Kattegat samtidigt!

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 4/7 2012.
Inkluderar endast slutstädning.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Color Hotel Skagen  

3 övernattningar
endast 1.649:- 

Tysklands vackraste ö
4 dagar i Breege, Nordtyskland

Aquamaris Strandresidenz Rügen   
Upplev Rügens karaktäristiska vita klipporna och de idylliska fi ske-
byarna. Bara på hotellet fi nns tapasbar, steakhouse, wellness- och 
spacenter med inomhuspool, och endast 200 m till stranden.

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/4 samt sön-mån 22/4-27/5 2012. 

Aquamaris Strandresidenz 

Pris per person i dubbelrum 

1.499:-
 Pris utan reskod 1.649:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x stor temabuffé
• 1 x välkomstdrink
•  10 % rabatt på 

spabehandlingar 

1 barn 
6-14 år

½ priset 

Lyxweekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

Clarion Hotel Temperance 
  

Bo i centrum av Malmö – nära 
till Turnig Torso, Malmöhus Slott, 
gamla stan, torg och butiker m.m.

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukost
•  2 x eftermiddagsfika med 

kaffe & kaka
• 1 x lätt kvällsbuffé
•  1 x 3-rätters middag på 

Restaurang Skeppsbron 2

Ankomst: Fredagar t.o.m. 15/6 
2012. Valfri fl era helgdagar 2012 
– ring & hör!
 Endast slutstädning.

Extranatt inkl. frukost 
endast 549:- 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30 och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

ÄLVÄNGEN. Två norska viking-
askepp som ska förses med 
rep.

Då riktas blickarna mot 
Repslagarmuseet i Älvängen.

– Bernt Larsson besitter en 
unik kompetens som under 
inga omständigheter får för-
svinna när han går i pension, 
säger representanter från 
Vikingskipsmuseet. 

När Repslagarmuseet fick höra att 
det skulle byggas två gigantiska vi-
kingskepp agerade Repslagarmuse-
et direkt.

– Det var ett projekt som vi till varje 
pris ville vara med och delta i. Rent 
ekonomiskt betyder det ett viktigt till-
skott till verksamheten, men det är 
också ett hedersuppdrag. Detta pro-
jekt är något av Ostindiefararen i mi-
niatyr, förklarar Bernt Larsson.

Hampan har hämtats från Kina och 
just nu finns elva ton placerat på Rep-
slagarmuseet. 1 800 kilo har tjärats.

– Samarbetet mellan oss och våra 
gäster från Norge och Danmark 
fungerar jättebra. Tillsammans ger vi 
varandra impulser även om det finns 
stora utmaningar i projektet, inte 
minst språkligt, skrattar Bernt.

– Som repslagare ger man emel-
lertid aldrig tapp. Det måste gå, så är 
det bara.

Egentligen skulle Bernt Larsson 
ha gått i pension för sex år sedan, 
men tack och lov har han blivit kvar 
på Repslagarmuseet. I annat fall hade 
inte projektet gått att genomföra.

– Vi hoppas naturligtvis kunna få 
hjälp av Ale kommun att förädla kun-
skapen vidare till en yngre generation. 
Vi är sårbara som läget är nu, erkän-
ner Bernt Larsson.

– Ni har så mycket mer än bara 
ett museum, ett världskulturarv som 
måste bevaras. Det gäller att rädda 
den sista stumpen av traditionell rep-
slagning, hävdar Vikingskipsmuseets 
delegation.

Ordföranden i Kultur- och fritids-
nämnden, Isabell Korn (M), är väl 
insatt i problematiken.

– Det är en utmaning för oss po-
litiker. Museet drivs av en förening, 
men det kanske inte håller i all fram-
tid. Yngre förmågor måste rekryteras 
och hur hanterar vi det? Hantverkets 
historia och den samlade kunskap som 
finns i Älvängen har gjort att vi har ett 
museum. Frågan är viktig för oss, så 
att vi kan bevara traditionen i kom-
munen, säger Isabell Korn till lokal-
tidningen.

Till sommaren ska vikingaskeppen 
vara färdiga.

Repslagning till norska vikingaskepp
– I Älvängen finns unik kompetens

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Här ses repslagare Bernt Larsson tillsammans med representanter från Vikingaskipsmuseerna i Norge och Danmark Här ses repslagare Bernt Larsson tillsammans med representanter från Vikingaskipsmuseerna i Norge och Danmark 
samt Isabell Korn, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, som följer projektet med stor nyfikenhet.samt Isabell Korn, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, som följer projektet med stor nyfikenhet.

Tisdag 28 februari, kl 18.00
Göteborgsvägen 94, 
Alekuriren konferens
Erforderliga årsmöteshandlingar erhålles 
på plats. Bidragsansökningar måste vara 
oss tillhanda senast måndag 27 februari.

e-post: thomas.berggren@ale.se

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
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