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ÄLVÄNGEN. I Ale är 
minnena från svunna 
tider aldrig långt borta.

Hittar man bara rätt 
avtagsväg från E45 vid 
Häljered fi nner man Ale 
vikingagård där både 
bågskytte och spjut-
kastning hör roliga 
sommardagar till.

I vackra vikingatida kläder 
hälsar Gun-Britt Antons-
son, Marcus Thörnblom 
och Tina Friis Hallgren 
besökare välkomna till en 
alldeles speciell resa i tid och 
rum. 

Ale vikingagård har blivit 
något av ett signum för turis-
men i kommunen, men visst 
finns det alebor som fortfa-
rande inte upplevt hövdinga-
gården i Häljered. 

Gården är en autentisk 
rekonstruktion av hur en 
vikingatida hövding hade 
kunnat bo och är baserad på 
ett verkligt fynd från 900-
talet på Tissö i Danmark. 

Från receptionsbyggna-
den som syns på vägen löper 

en träbrygga över slänten 
och ner mot älvsidan till. 
Mitt i en vacker lövskogs-
dunge alldeles i närheten av 
den plats där man funnit Sve-
riges enda vikingatida skepp, 
Äskekärrsskeppet, ligger den 
lilla bebyggelsen. 

Hövdingahuset färdig-
ställdes våren 2007 och man 
hoppas på att en dag kunna 
bygga även en stor gilleshall 
på gården.

S o m m a r v e r k s a m h e -
ten på Ale vikingagård har 
varit igång sedan i slutet av 
juni och pågår fram till 11 
augusti. 

– Man kan prova på lite 
annorlunda aktiviteter, som 
bågskytte, yxkastning, bröd-
bak över öppen eld, ulltov-
ning, täljning, spjutkastning 
och säckhäst. Vi slungar 
även kompisband och ordnar 
hinderbanor. Tanken är 
att det ska finnas något för 
alla. Både barnfamiljer, par 
och kompisgäng ska kunna 
komma hit och ha en rolig 
dag, kanske köra en fem-
kamp eller prova på olika 

aktiviteter, säger Tina Friis 
Hallberg. 

Önskar bättre skyltar
I Vikingagårdens kök hittar 
man i sommar bland andra 
Gun-Britt Antonsson, som 
ser till att det finns hembakat 
till besökarna. Våfflorna, har 
de märkt, är en klar favorit 
och något som lockar fika-
gäster till gården.

Ett byalag med olika 
intresserade personer hjälper 
till med lite av varje, bland 
annat vid olika aktiviteter på 
gården.

– Under sommaren finns 
alltid kunnigt folk här att 
prata med och som kan 
berätta en och annan histo-
ria från vikingatiden, säger 
Marcus Thörnblom. 

I samband med att motor-

vägen byggdes fick Vikin-
gagården nya avfarter och 
därmed också ny skyltning. 
Personalen är orolig att 
turister inte ska hitta och 
har önskat få tydligare anvis-
ningar.

– Inte förrän man kommer 
av motorvägen står det skyl-
tat till vikingagården. Det är 
synd om folk bara åker förbi 
en av Ales största turistatt-

raktioner, menar Tina.
Av den anledningen 

bestämde sig Gun-Britt för 
att tillverka en stor viking i 
trä som sedan sattes upp ute 
vid parkeringsplatsen. 

– Vi hoppas att den ska dra 
uppmärksamheten till sig.

NOL. Sven-Ingvar och 
Andzelika Johanssons 
dörr står alltid öppen 
för den som önskar ett 
semesterboende med 
lantlig charm.

På Svensgården i 
Björbäck erbjuds turis-
ter och andra en rofylld 
vistelse med kohagar 
och röda ladugårdar 
som närmsta granne.

Gården är inte speciellt stor, 
med det är däremot familjen 
Johanssons gästvänlighet. 

Året om erbjuder de sig att 
hyra ut rum i huset och som 
mest har de haft långt över 
1000 gästnätter på ett år, 
även om efterfrågan minskat 
en del på senare år. 

– Några gånger har vi haft 

grupper på 10-12 personer 
här. Det blir lite trångt, men 
det går, säger Sven-Ingvar. 

Familjen har haft turister 
från bland annat Frankrike, 
Australien, Tyskland, USA, 
Brasilien och Polen boende 
hos sig.

– Vi gillar att prata och 
tycker att det är roligt att 
träffa människor. Det är inte 
alla det passar med den här 
typen av boende, men det 
brukar visa sig ganska direkt 
om det inte stämmer. Det 
vi erbjuder är ett enkelt och 
mysigt boende där man får 
lugn och ro, säger Andzelika.

Nära stan
Det är hon som står för mat-
lagningen, såväl till familjen 
som till besökare och mixar 

gärna traditionella svenska 
rätter med mat från hemlan-
det Polen. 

Många som hyr sin sig 
på Svensgården är ute efter 
lugnet, kanske prova att 
mjölka kor, mata grisar eller 
ta en tur på hästryggen. 

– De flesta sommarturis-
ter stannar kanske en eller 
två veckor, men en del hyr ett 
rum bara över ett par nätter, 
säger Andzelika och Sven-
Ingvar tillägger:

– Närheten till Göteborg 
är en stor fördel för oss. Från 
gården här mitt ute på landet 
är man nere vid Ullevi på 30 
minuter.
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Gun-Britt Antonsson, Marcus Thörnblom och Tina Friis Hallgren hälsar välkommen till Ale vikingagård i sommar.

– Annorlunda sommardagar 
på Ale vikingagård 

Semestra
som en viking

På Svensgården i Björbäck bortanför Ryd hyr man ett boende med naturen som närmsta 
granne.

– Rofyllt och lantligt boende på Svensgården 

Idyll för turister
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Övernatta:
- Prässebo vandrarhem
- Svensgården, Björbäck
-  Älvbackens bed and 

breakfast
- Thorskogs Slott
- Hotell Surte
- Uspastorp konferens- och   
    äventyrscenter
- Edet Värdshus & Hotell
- Uxås Krukmakeri

Äta husmanskost: 
-  Backa Säteri krog och 

catering
- Kungsgården, Alvhem
- Evas Matglädje, Nol
- Grönnäs Kök & Bar
- Folkets Hus, Lilla Edet
- Edet Värdshus, Lilla Edet
- Restaurang Älvkanten, Göta
- Köpmans hytta, Surte
-  Vadbacka gästgiveri,

 Skepplanda
– Klädkällarens restaurang i 
   Stora Viken Bohus
– Restaurang Rosa Huset 
   Älvängen
– McDonalds Ale Torg
– Pizzerior på nästan alla orter...

Vandra: 
- Ranneberget, Älvängen
- Kvarnsjöarna, Risveden
- Verleskogen, Risveden
-  Stugåsberget (hällristning), 

Skepplanda
- Rapenskårs lövskogar
- Prästalund, Starrkärr
- Vinningsbo dalar, Bohus
- Alvhems Kungsgård, Alvhem

Bada:
- Hultasjön, Kilanda
- Hälltorpssjön, Alafors
- Surtesjön, Surte
- Vimmersjön, Nödinge
- Hålsjön, Hålanda
- Bodasjön, Prässebo
- Stora sandsjön, Sandsjödal
- Borydsjön, Lilla Edet
- Lille Väktor, Hjärtum

Gå på museum:
- Repslagarmuseet, Älvängen
- Glasbruksmuseet, Surte
- Lödöse museum, Lödöse
-  Skepplanda hemvärns-

museum, Skepplanda

Uppleva:
- Ale Vikingagård, Älvängen
-  Uspastorp konferens- 

och äventyrscenter, Nol
- Fågeldammarna, Surte
- Ahlafors Bryggerier, Alafors

Handla i gårdsbutik:
- Skiltorp kvarn, Skiltorp
- Witchsystrar, Västerlanda

Spela golf:
- Ale golfklubb
- Nödinge golfklubb
-  Bangolfklubben Laxen, 

Lilla Edet
- Bangolf på Sjövallen, Alafors

Fiska:
- Göta älv
- Stora Kroksjön
- Aborresjön
- Mollsjön
- Tinnsjön
- Böljesjön
- Ottersjön
- Hälltorpssjön
- Vimmersjön
- Sandsjön

– Din guide till sommaren i Ale och Lilla Edet

Semestra på hemmaplan

ALE/LILLA EDET. Charterresor, campingliv och storstadsweekends

i all ära, men varför inte istället semestra på hemmaplan? 

Vacker natur, fi na fi skevatten, spännande historia, charmiga värdshus 

och unika aktiviteter gör Ale och Lilla Edet till 
föredömliga sommarparadis. 

Alekuriren har samlat de bästa tipsen för en lyckad semester 
– alldeles runt knuten.

Har kan du.
....


