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Herrgård i Blekinge
3 dagar i Trensum

Guö Värdshus 
Den traditionsrika herrgården ligger idylliskt med utsikt över 
skärdgården, omgiven av lummig skog, sjöar, hav, vattendrag, 
röda trähus och upplevelser. 

Ankomst: Fredagar 30/3-15/6 2012.
Valfri fl era helgdagar– ring & hör!  

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag
• 1 flaska mousserande vin

 

Guö Värdshus 
Extranatt inkl. frukost 

endast 599:- 

Vistelsen inkluderar 
endast slutstädning.

Lyx & flärd i Danmark
3 dagar i Hobro, Jylland

Hotel Amerika   
Klassiskt, rustikt hotell mitt i 
bokskogen nära till Mariager 
Fjorden och centrum av Hobro 
(3 km) med hamn, caféer m.m. 

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 1/6 
och 27/8-14/12 samt valfri 
4/6-24/8 2012.
Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• 1 x 4-rätters middag
•  Välkomstkorg m. choklad, 

frukt & vin
Extranatt inkl. frukost 

endast 349:- 

Populära 
Gardasjön
8 dagar i Italien
Hotel Marco Polo 
Superb semesterkombination 
med en av de största och rena-
ste sjöar i hela Italien, vacker 
natur, pittoreska landsbyar och 
betagande utsikter. Vid den 
sydöstliga delen av Garda lig-
ger ert hotell i ett grönt område 
med utsikt över sjön. Ni bor på 
gångavstånd från centrum (1 
km) och sjön (500 m). Garda har 
ett rikt caféliv och olika butiker 
med souvenirer och mode. Ta en 
utfl ykt till några av vingårdarna 
i omgivningen, en segeltur eller 
besök Verona (39 km). 

         Hotel Marco Polo 
2 barn
3-10 år 

½ priset 

Pris per person i dubbelrum

från 2.399:-
Pris utan reskod från 2.699:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag inkl. 

salladsbuffé

Ankomst: Valfri 31/3-2/6, 
9/6-7/7, 14/7-18/8, 25/8-
15/9 och 22/9-22/10 2012.

OBS: Turistskatt ca. 1-5 EUR per 
person/dygn

Pristillägg: 
9/6-13/7 & 25/8-21/9: 900:-

14/7-24/8: 1.400:-

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 89:- 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

I år är det 100 år sedan Titanic 
förliste. Katastrofen var den första 
globala nyheten, en händelse som 
påverkade både sin samtid och fram-
tiden. Ombord på Titanic fanns folk 
från hela världen och från alla sam-
hällsklasser. 123 var svenskar, 89 
omkom. Många var från Västsverige, 
en var från Trollhättan.

I utställningen på Lödösehus som 
öppnar 14 april berättas två gripan-
de historier från Trollhättan, en om 
döden och en om livet. Trollhättan 
ligger långt ifrån platsen där Tita-
nic sjönk, och där skeppet vilar fyra 
kilometer ner på Atlantens botten. 
Men Trollhättan påverkades djupt 
av katastrofen. Ombord på Titanic 
fanns en ung Trollhättebo, Henrik 
Kvillner. Han var en begåvad in-
genjör som jobbade på Trollhätte 
Kanalverk och hade fått ett stipendi-
um för att studera vidare i Amerika. 
Henriks öde under Titanics förlis-
ning vävdes samman med tre andra 
unga västsvenskars öden som han 
hade träffat ombord. Endast en av 
dessa fyra skulle överleva natten.

Fängslat världen
– Titanic har fängslat världen ändå 
sedan förlisningen. Det kändes vik-
tigt att uppmärksamma 100 årsda-
gen och i samband med den ta till-
fället att visa upp och berätta om 
den lokala koppling till Titanic som 
finns i Trollhättan och närområdet, 
säger Esther O´Hara som arbetar 
med utställningen.

Trollhättan har en stolt och väl-
känd industrihistoria. Trots detta är 
det få som känner till att en del av 
Titanics utrustning kom från Troll-
hättan, och att just denna utrust-
ning spelade en avgörande roll i hur 

många liv som kunde räddas under 
förlisningen.

Dävertarna som användes för 
att sjösätta livbåtarna var av en ny 
design och monterades ihop på Ny-
dqvist & Holm i Trollhättan. Fö-
retaget hade fått det prestigefyllda 
uppdraget av White Star Line, re-
deriet som ägde Titanic. Dävertar-
na ritades av den svenske uppfinna-
ren och affärsmannen Axel Welin. 
När dävertarna skeppades iväg från 
Trollhättan för att monteras på Ti-
tanic i Belfast var det ingen som 
trodde att de skulle behöva använ-
das. Titanic sades vara osänkbar. Dä-
vertarna höll och räddade över 700 
liv. Hade det bara funnits livbåtar 
för alla ombord hade alla kommit 
tryggt iväg.

Tragisk påminnelse
– Under arbetet med Titanic-utställ-
ningen har tankarna även gått till 
Costa Concordia. Det var en kuslig 
och tragisk påminnelse om att sjösä-
kerheten kanske inte har förbättrats 
så mycket efter Titanic-katastrofen. 
Trots att det fanns livbåtar för alla 
ombord var evakueringen kaotisk 
och det var några som miste livet, 
fortsätter Esther.

Världen är liten. En ganska okänd 
industristad långt borta från olycks-
platsen – Trollhättan – hjälpte till att 
rädda många liv under den dramatis-
ka natten. Dävertarnas historia har 
varit bortglömd länge, men som är 
viktig att lyfta fram då det är en av 
få ljusa berättelser som finns om Ti-
tanic.

❐❐❐

Ny utställning
på Lödösehus
– Gripande historier om Titanic

En ny utställning tar sin början på Lödösehus den 14 april.
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Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren


