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En ganska ovanlig rubrik som tarvar en 

förklaring. Jag har varit ordförande 

i nästan 15 år och har under den tiden 

fungerat som arbetande ordförande med 

många uppgifter. Inför årsmötet 2008 hade 

jag informerat valberedningen att jag inte 

skulle ställa upp för omval med avseende på 

föreningens bästa och av personliga skäl. 

Vid årsmötet fanns dock ingen kandidat till 

ordförandeposten, vilket resulterade i att 

valberedningen och årsmötet bad mig ställa 

upp i ytterligare högst 6 månader, så att de 

under den tiden skulle kunna lösa proble-

met, vilket jag accepterade.

Under denna förlängda mandatperiod har 

jag som ordförande fördelat och delegerat 

ett flertal av mina arbetsuppgifter. Bengt 

Pettersson ställde upp som vice ordförande 

under denna tid.

Vid styrelsemötet i början av oktober 

skedde en ny konstituering av styrelsen. 

Hugo Wallberg valdes till ordförande och 

Lars-Gunnar Wallin till vice ordförande. 

Jag lämnar styrelsen och Bengt Pettersson 

kvarstår som ledamot.

Jag utsågs vid samma tillfälle till hedersord-

förande, vilket jag är mycket tacksam för. 

Som hedersordförande arbetar jag bland 

annat med Ostindiefararprojektet och en 

del utåtriktade projekt. Jag har även kon-

takter med sponsorer, annonsörer o.d. med 

avsikt att på lämpligt sätt lämna över dessa 

uppgifter efter hand.

För att kunna fortsätta att ge ut vår 

medlemstidning Repslagaren kommer jag 

enligt önskemål att vara redaktör och ansva-

rig utgivare för tidningen. Till min hjälp 

har jag duktiga medarbetare, samt en väl 

fungerande redaktion med stor samlad erfa-

renhet.

Vi har haft många visioner genom åren. 

En del har vi uppnått, men inte alla. Vi 

har samlat på oss mycket kunskaper och 

erfarenheter som vi vill föra över till nästa 

generation. Carlmarks gamla repslagar-

bana i Älvängen har vi lyckats bevara och 

dessutom lyckats komplettera den med ett 

gammalt tjärverk, en unik kombination. 

Repslagarbanan är byggnadsminnes-förkla-

rad, vilket garanterar att byggnaden med 

tillhörande utrustning kommer att bevaras 

för framtiden. Min önskan är att kommande 

generationer skall kunna se hur man slog 

rep förr i tiden i en autentisk miljö. Vårt 

goda samarbetet som vi har haft sedan 1993 

med Ostindiefararen Götheborg hoppas jag 

skall förstärkas och fördjupas.

Jag vill framföra ett stort tack till fören-

ingens medlemmar för ert förtroende samt 

alla övriga som har bidragit till att vi har 

lyckats så bra som vi har gjort med museets 

verksamhet. Tack för att Ni finns!

Vid styrelsens sammanträde den 9 okto-

ber 2008 valdes undertecknad till 

ordförande och Lars Gunnar Wallin till vice 

ordförande fram till årsmötet i april 2009.

När man tänker tillbaka i tiden, närmare 

bestämt till 90-03-23, då fastighetsägaren 

AB Göteborgs Betongindustri inkom med 

en skrivelse till Bygg- och Miljönämnden 

med ett förslag om ändring av dispositions-

plan för fastigheten Starrkärr 15:1 som 

skulle medföra rivning av repslagarbanan. 

Olika instanser föreslog att endast bevara 

cirka 30 meter av banan för att vid utvalda 

tillfällen visa verksamheten. 

Det råder ekonomisk kris i landet och 

i företagen under första hälften av 1990-

talet, och så var det också för ägarna av 

Carlmarks industriområde som ej kunde 

behålla området. (“Tack och lov”)

Under 1993 förvärvade AB Alebyggen 

hela området och då var det lättare att 

agera.

Älvängens kommundelsnämnd, där jag 

var ordförande, drev aktivt frågan om beva-

randet av repslagarbanan.

Fritidsintendenten Anders Helsing fick i 

uppdrag att kontakta statliga organ såsom 

Länsantikvarien och Statens Kulturråd jämte 

Landstingets Kulturnämnd och Länsmuséet. 

Fick vi bidrag från ovanstående var kom-

munstyrelsen villiga att skjuta till medel. 

Detta lyckades och en handfull personer 

anställdes, vilka visade sig vara riktiga “eld-

själar” som har bidragit till att vi har ett fint 

museum och en repslagarbana i full längd. 

God fortsättning på det nya året!

HUGO WALLBERG
Ordförande
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AVGÅENDE ORDFÖRANDEN HAR ORDET

NYA ORDFÖRANDEN HAR ORDET

 Redaktionsansvarig: Maj-Lis Carlsson

 Redaktionsmedarbetare: Berith Hammarström, Fredrik Arvidsson, Bernt Larsson, Roy  

  Larsson, Gunnel Wahlström och Ingemar Olsson.

 Telefonnummer: Repslagarmuseet 0303-74 99 10, fax 0303-74 99 15 

 Adress: Tågvirkesgränd, 446 37 ÄLVÄNGEN

 Hemsida: www.repslagarbanan.se

 Produktion: ALEkuriren AB

 Tryck: Ale Tryckteam

 Upplaga: 4 000 ex.

Repslagaren är en medlemstidning för alla medlemmar i 
Föreningen Bevara Repslagarbanan.
Tidningen kommer ut med ett nummer per år.
Ansvarig utgivare: Kurt Flodin 0303-74 06 22, 
k.flodin@repslagarbanan.se

KURT FLODIN,
k.flodin@repslagarbanan.se

Omslagsfoto: Allan Karlsson

Avgående ordförande Kurt Flodin överlämnar ordförandeklubban till Hugo Wallberg och Gunnel Wahlström 
överlämnar blommor till Kurt.
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Även tillverkning av
Inredningsdetaljer såsom trappräcken,

Spärrlinor m.m.

Gediget kunnande och ett hett humör!  Välkomna!

Stödjer kulturen i 
Västra Götaland

www.vgregion.se

Ännu ett verksamhetsår lider mot sitt slut. 

Det har varit ett innehållsrikt och spän-

nande år i Repslagarmuseets korta historia. 

Ett år med utmaningar och förändringar.

De förändrade villkoren för personal i arbets-

marknadspolitiska åtgärder har slagit hårt 

mot museiverksamheten. Som vi befarade, 

fi ck vi ekonomiska svårigheter för museet, 

beroende på kraftigt minskade bidrag. Även 

om det ekonomiska resultatet för 2008 ännu 

inte är klart, vet vi att det blir en rejäl förlust. 

Som tur är, fi nns det en liten reserv från tidi-

gare goda år, så någon kris är det inte.

Den fastställda budge-

ten för år 2009 visar på 

ett litet överskott. För 

att åter komma i ba-

lans har vi tyvärr varit 

tvungna att säga upp 

hyresavtalet för Carl-

marks gamla kontor. 

Vi vill absolut inte bli 

av med kontoret, så för 

närvarande arbetar vi 

med olika förslag för 

fortsatt verksamhet i 

byggnaden. 

Vi har under året fått ett fl ertal maskiner till 

museet, bland annat en dukt- och en slag-

ningsmaskin, vilka vi fått i gåva från Timms 

repslageri, med huvudkontor i Oslo och fa-

brik i Slovakien. Dessa maskiner fanns ur-

sprungligen hos Carlmarks i Älvängen, men 

köptes vid konkursen av Timms. Via stort 

tillmötesgående från Tore Strand, vd för 

Timms, fi nns nu maskinerna åter i Älvängen. 

Mer om detta kan du läsa i en egen artikel. 

En utvecklingsplan för det maritima och in-

dustriella kulturarvet i Västra Götalandsre-

gionen har under året utarbetats. (Om denna 

fi nns en kort artikel.) Allan T Nilsons artikel 

i årets tidning handlar 

om industrihistoria, en 

artikel som har fl era 

författare.

Det intressanta samar-

betet kring repslagning 

och skapandet av ett 

Centrum för Repsla-

geri i Älvängen liksom 

Repslagarmuseets re-

gionala uppdrag är två 

fantastiska projekt som 

vi kommer att vidareut-

veckla och arbeta mycket med under 2009. 

Visionen om att exponera en 1950-talsepok 

på museet håller även på att växa fram.

Som vanligt har museet ett digert program 

för det kommande året. Mycket går i beprö-

vade hjulspår, men en del är nytt och en del 

är på planeringsstadiet, t.ex. högtidligheter 

kring 100-årsminnet av Ivar Arosenius bort-

gång. 

Vi är fortfarande i stort behov av hjälp från 

våra medlemmar. Bland annat för den viktiga 

utåtriktade verksamheten. Kontakta oss gär-

na om du har möjlighet att hjälp till.    

Jag ber att få önska er alla – ett riktigt Gott 

Nytt År!     

MUSEICHEFEN HAR ORDET

"
Dessa maskiner fanns 

ursprungligen hos Carl-
marks i Älvängen, men 
köptes vid konkursen av 
Timms. Via stort till-

mötesgående från Tore 
Strand, vd för Timms, 
fi nns nu maskinerna 

åter i Älvängen. 



I början av 2008 avled en av förening-

ens hedersmedlemmar, Ivar Fredriksson, 

plötsligt. Vi lärde känna Ivar och hans hus-

tru Vera för mer än tio år sedan. Vid flera 

tillfällen besökte vi Ivar i hans hus i Växjö. 

Han överförde en stor del av sin kunskap 

om repslagning. Under många år hade han, 

som hobby, tillverkat tågvirke och tågvir-

kesprodukter av lindbast. Ivar utvecklade 

även vindor och andra redskap, som han 

hade användning av. Repslagarmuseet har 

som gåvor fått ett flertal produkter och 

redskap av Ivar.

Ivar deltog även i några projekt på 

Repslagarmuseet, bland annat tillverkning 

av halmrep, då även personal från Halmens 

hus i Bengtsfors deltog.

Fram till hustrun Veras död för något år 

sedan, var både Ivar och Vera kärt sedda 

gäster på Repslagarmuseet, framför allt 

på repslagardagarna. Vi har gjort några 

timmars intervju med Ivar på video, som 

finns bevarade.

Ivar och Vera Fredrikssons ljusa minne 

kommer länge att finnas kvar hos oss, som 

hade förmånen att lära känna detta triv-

samma och generösa par.

Börje Johansson
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Uppvaktningar och avtackningar

Föreningen Bevara 
Repslagarbanan upp-
vaktar Hugo Wallberg 
på högtidsdagen den 19 
december. En piggare 
85-åring får man leta 
efter.

En av de sista repslagarna har gått ur 

tiden.Wilhelm Törnqvist, en av de sista 

”riktiga” repslagarna i Sverige avled i som-

ras. Han skulle ha fyllt 95 år under hösten. 

Under hela sitt yrkesverk-

samma liv arbetade han på 

Herman Gotthardts tågvir-

kesfabrik i Arlöv. Totalt blev 

det i mer än 50 år. Han 

arbetade tidigt med fackligt 

arbete och kommunpolitik. 

Wilhelm Törnqvist var en 

eldsjäl, som efter sin pensio-

nering etablerade och drev Repslagerimuseet 

i Arlöv. Han värnade om att Herman 

Gotthards gamla fabrik inte skulle rivas 

och ge plats för nyare bebyggelse. Vid pås-

ken 2003, drabbades Repslagerimuseet av 

en brand, som helt ödelade anläggningen. 

Numer har Burlövs kommun byggt ett 

Hantverks- och industrimuseum i källaren 

på Arlövs bibliotek. Här finns resterna av 

vad som kunde räddas i sam-

band med branden

Under mitten och den senare 

delen av 1990-talet besökte 

vi Wilhelm vid flera tillfällen. 

Vi dokumenterade då rep-

slagarbanan och intervjuade 

”Wille” ganska noggrant. 

Resultatet blev några tim-

mars videoupptagning och ett flertal foton. 

Under de senaste åren var det inga direkta 

kontakter med Wille.

Börje Johansson

Till minne av 
Ivar Fredriksson

Kommunstyrelsens 
ordförande i Göteborg 
Göran Johansson 
avtackades den 19 
december av represen-
tanter för Föreningen 
Bevara Repslagarbanan 
i Älvängen.
Foto: Anna Jolfors

Till minne av Wilhelm Törnqvist

"
Wilhelm Törnqvist 
var en eldsjäl, som 

efter sin pensionering 
etablerade och drev 
Repslagerimuseet 

i Arlöv. 

Alltid öppet till 24

Statoil Älvängen, Göteborgsvägen 92, tel. 0303-74 60 61

Blommor för 
alla tillfällen
Göteborgsvägen 72, Älvängen • Tel: 0303-74 90 30



Under det gångna året har det som van-

ligt genomförts ett antal aktiviteter i 

Repslagarmuseet. 

I år var åter dags för Kulturföreningen Te-

atervinden att framföra en teateruppsättning, 

som den gången hade det underfundiga nam-

net RÄVFÄLLAN.  Det var ett folklustspel, 

skrivet av Kent Carlsson och Christel Ols-

son-Lindstrand och som hade premiär den 

17 maj. Handlingen utspelade sig år 1945 

med musik från perioden. Det var en krimi-

nalhistoria med förvecklingar, förväntningar 

och skumma planer, som kanske inte blev vad 

de inblandade tänkt sig. Hemvärnet och ärt-

soppa spelade en roll i det hela. Totalt gavs 

det 18 bejublade föreställningar.

Annars fl öt våren som vanligt, med 

sportlovsaktiviteter och med Västgötalins 

spinnmöte 1 maj. Under hösten skulle s/s 

Bohuslän besökt museet, men beroende på 

ett maskinfel fi ck årets resa ställas in. En 

sedvanlig lovaktivitet: Slå Rep med Bernt; 

genomfördes under höstlovet. 

Varannan vecka under våren och hösten 

var det knopkurs på museet, ett populärt ar-

rangemang. 

Som vanligt var det annars Repslagardagen 

20 september och Julmarknaden den 29 no-

vember, som var de mest besökta. På Repsla-

gardagen var det många hantverkare på plats 

och dagen avlöpte väl, som vanligt. Drygt 

600 besökare hade lockats till museet.

Julmarknaden var en stor succé, med fl er 

än 40 deltagande hantverkare och ett fl ertal 

Älvängenbutiker på plats. Dagen började 

med att Skepplanda Hemvärnsmuseum sköt 

salut. Musikunderhållning var det på museets 

café. Först spelade blåsorkestern Larmet, se-

dan var det skönsång av Starrkärrs fl ickkör. 

Avslutningsvis sjöng Leif Sunesson fi nstämda 

julsånger. 

Julpyssel, sagoläsning samt fi skdamm var 

vad som bjöds den yngre publiken. Julstäm-

ningen låg tät över museet och även tomten 

var på plats. Glögg, grillad korv och repsla-

garbakelser serverades till hugade besökare. 

Fler än 1 000 personer besökte julmarkna-

den, vilket var ett prydligt nytt rekord.  

Stora Hellevigsgatan 4, 451 40 Uddevalla. Tel. 0522-13460
Vi har öppet hela året, vardagar 11-16, lördagar 11-13. Söndag stängt.
Vår hemsida är www.sjomanshusmuseum.org
Vår e-postadress: sjomanshusmuseum@telia.com 
Fri entré! Välkomna!                                   

Sveriges Sjömanshusmuseum, de sjöfarandes arbetslivsmuseum.
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STIFTELSEN
SVERIGES SJÖMANSHUS

FAKTA RÄVFÄLLAN
Rävfällan hade premiär den 17 maj på 
Garnevind, Repslagarbanans egen teaterscen. 
En farsartad uppföljare till Fröken Anderssons 
äventyr, som utspelade sig på Solberga pen-
sionat sommaren 1945. Makarna Fritzon-
Jönsson har åkt på bröllopsresa och lämnat 
pensionatet i grannflickan Heddas händer 
så att hon kan vattna blommorna och hålla 
tjuvarna borta.
Hedda, som är en vänlig själ, bjuder in sin 
syster och sina gamla fastrar för en veckas 
lugn och ro på landet. Men plötsligt stövlar 
major Gladiolus in och rekvirerar pensionatet 
å Kronans vägnar. Samtidigt smids planer 
på att stjäla den värdefulla gula diamanten 
Rävögat som lär befinna sig på Solberga 
pensionat, sedan blir det bara värre...ja det 
var handlingen i ett nötskal.
Lägg där till musikaliska örhängen från tids-
epoken, glada skådespelare från Teatervinden 
och en entusiastisk publik så blev det sam-
mantaget en njutningsfull upplevelse.
Trogen tidsandan serverade Hemvärnet ärt-
soppa i pausen och till publikens glädje 
spelades 40-talsmusik på en gammal 78-
varvare. Det blev 18 härliga, tjärdoftande 
föreställningar. Rävfällan skrevs av Christel 
Olsson-Lindstrand och Kent Carlsson. 
Dhan Hector var kapellmästare och för regin 
stod Vanja Nilsson.

Aktiviteter på Repslagarmuseet under 2008

Årets julmarknad slog publikrekord. Över tusen 
personer gästade Repslagarmuseet.
Foto: Jonas Andersson, Alekuriren

Gunnar Bergevald och Johanna Hector i Teatervindens 
succéföreställning Rävfällan om diamantsmuggling på 
40-talet. Pjäsen blev en stor framgång och bjöd på 
stor underhållning med sång och vassa repliker.
Foto: Per-Anders Klöversjö, Alekuriren

Nya pensionärer från Tekniska Kontoret i Ale Kommun Runar Elverlind och Bert Evertsson.
Föreningen Bevara Repslagarbanan tackar för flerårigt gott samarbete. 

Fler uppvaktningar...



r e p s l a g a r e n   |   s i d  6

Besök på Thorskogs slott
Kvällen den 11 september, åkte personalen till Thorskogs 

slott för att äta en god middag. När vi kom upp för back-

en till det vackert belägna slottet hälsade oss tända marschaller 

välkommna. Vi satt i ”patrons matsal”. Vi blev serverade en 

trerättersmeny. Några provade även några viner från slottets 

vinkällare. Kaffet och en hemgjord chokladtryffel smakade fint 

efteråt. Ett stort tack till  Thorskogs Slott som är en av våra 

huvudsponsorer och som gjorde detta möjligt. Slottet är beläget 

i Lilla Edets kommun, 22 km norr om Kungälv. 

Det är väl värt ett besök!

Eva Carlbrand

Jotun Coatings 
är Sveriges ledande 

leverantörer av 
fartygs färger

Under ledning av Christoffer Åström 

träffas en grupp medlemmar med ge-

mensamt intresse, onsdagar, jämn vecka kl 

18.30 för att förkovra sig i framställning av 

dekorativa knopar och andra sjömansarbe-

ten. Alla medlemmar är välkomna, träffarna 

är avgiftsfria, var och en arbetar på sin nivå 

och Christoffer guidar oss på individnivå så 

att alla får det stöd som krävs för att kunna 

träna på det som man själv är intresserad av. 

Inga krav förutom medlemskap, öppet hus, 

ingen anmälan man kommer när det passar, 

träffarna rullar på hela året med ett kort up-

pehåll under sommaren och vid jul.

Kom en onsdag och pröva på om gruppen 

passar Dig. Välkommen!

Roy Larsson

Föreningsaktivitet på Repslagarmuseet

Chistoffer Åström lär oss hantera knopar.

Chistoffer Åström guidade intresserade medlemmar bland maskiner som vittnar om en spännande industri-
historia.

Maskindemonstrationtration

Medlemsmötet i november kröntes 

med en demonstration av gamla 

maskiner som inte ingår i Repslagarmu-

seets ordinarie miljö. Christoffer Åström 

guidade intresserade deltagare. Idag fi nns 

en mindre maskinpark som vittnar om en 

spännande industrihistoria. Således behöver 

du inte längre vara intresserad av rep-

slagning för att hitta något av intresse på 

Repslagarmuseet i Älvängen. Tanken är att 

samtliga maskiner ska tas i bruk i framtiden 

så att även dessa kan ingå i det levande 

museet. Flera av maskinerna är en gåva 

från Slovakien, vilket ni kan läsa mer om på 

annan plats i årets medlemstidning.

– Nytt inslag i 
Repslagarmuseet
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År 2007 fick Glasbruksmuseet peng-

ar från Riksantikvarieämbetets årliga 

fördelning av statliga medel till Sveriges 

Arbetslivsmuseer. Målet var att utveckla en 

enkel och flexibel databas för arbetslivsmuse-

ernas behov. Vidare krav var att inga inves-

teringar skulle behöva göras i programvara 

och årsavgiften skulle vara låg. 

En arbetsgrupp bildades med bland annat 

personal från Glasbruksmuseet, Statarmuseet 

och Repslagarmuseet. Flera befintliga system 

gicks igenom, men antingen var de för kost-

samma eller för avancerade. Då träffades 

avtal med PositionEtt, ett Stockholmsföretag 

med bland annat flera standardsystem och 

med stor erfarenhet av installationer för 

olika museer.

Efter diverse diskussioner och genomgångar 

bestämde vi oss för ett nätbaserat system, 

där hela driftansvaret ligger på PositionEtt. 

Systemet utvecklades och testades under 

det gångna året. För närvarande är det 

Glasbruksmuseet och Statarmuseet som har 

börjat använda systemet skarpt.

Den utrustning som behövs är en enkel PC 

med bredbandsuppkoppling och en digi-

talkamera för att fotografera föremålen. 

Driftskostnaden är preliminärt något över 

1 000 kronor per år för 5 000 föremål, 

inklusive en bild. Någon övre gräns för 

antal föremål finns ej. All registrering sker 

via Internet. Möjlighet att överföra befintlig 

databas eller föremålsregister finns även i 

systemet. Under 2009 kommer PositionEtt 

att börja sälja systemet på marknaden.

Vi hoppas att vi på Repslagarmuseet skall 

kunna avsätta resurser, för att köra igång 

registreringen av våra samlingar under året. 

Systemet är förberett för moduler för foto, 

film, ljud och arkiv.

Börje Johansson

Ett komplett program
av tågvirke som tillverkas av:

AB Knut Westerbergs
Repslageri i Norrköping

tfn: 011-14 90 37, fax: 011-14 90 27
e-mail: westerbergs.repslageri@telia.com

Ny föremålsdatabas för arbetslivsmuseer

Under året har vi provslagit en hel 

del tågvirke på den högra banan 

(Christola maskinen), vi är mycket nöjda 

med maskinen. Den är lätt att använda, 

men framförallt är den i mycket bra 

skick och alla delar som behövs finns. 

Tyngdpunkten har dock inte varit repslag-

ning utan underhåll, befintliga maskiner har 

fått mycket underhåll. Årets höjdpunkt var 

när dukt- och slagnings- maskinerna kom 

tillbaka från Slovakien (Gåva från Timms 

Reperbane As). Vi har provstartat duktma-

skinen och den fungerar, slagningsmaskinen 

får vi återkomma till när vi har en perma-

nent plats att ställa den på.

Maskinarbetet har varit inriktat på under-

håll av högra banan, provdragningsmaskiner 

för garn och tågvirke, upptagningsmaskiner, 

twistmaskinen från Westerbergs. Senaste 

projektet är att renovera en liten Italiensk 

twistmaskin som inte är använd på över 15 

år.

Vår förhoppning är att vi ska kunna demon-

strera maskinerna för besökare inom en 

överskådlig framtid, men då behöver vi 

ytterligare lokaler.

Rapport från banan

Twistmaskin från Slovakien har skänkts till 
Repslagarmuseet.

Christolamaskinen är kort och gott en repslagnings-
maskin.

Nytillverkat garnställ för små rullar på 
Repslagarmuseet.

Vår produktkatalog hittar du på
www.swedishrope.se
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Repslagardagen 2008 – given succe

Repslagning som sig bör när Repslagardagen firas.

Sylvia Fritzon mäter upp rep för en av knopslagarna på besök.

ÄLVÄNGEN. Det var pampigt värre 
när Repslagardagen invigdes.

Skepplanda Hemvärns- och Kul-
turförening sköt salut och med-
lemmar ur Lerum Surte Sympho-
nic Band stod för musikunderhåll-
ningen.

– En fantastisk dag, konsta-
terade Kurt Flodin, ordförande i 
Föreningen Bevara Repslagarba-
nan, och åsyftade inte enbart det 
vackra höstvädret.

Klockan var exakt elva när kanonen ljöd 
och Repslagardagen förklarades invigd i 
lördags. Gott om besökare var på plats 
redan från första stund för att ta del av de 
aktiviteter som bjöds.

– Verkligen roligt med den goda upp-
slutningen. Att solen skiner är ingen nack-
del med tanke på att vi har programpunk-
ter såväl utomhus som inne i museet, för-
klarade Bernt Larsson.

Besökarna fick se diverse olika hant-
verkare i arbete. Inne i museidelen skedde 
repslagning på kronhjul och på maskin 
från 1920-talet. Visningen av tjärverket 
var också av intresse för många.

– Det är roligt när det händer något i 
kommunen och en sådan här tilldragel-
se vill man inte missa, sade den välkän-
de körledaren Jack Svantesson, som hade 
åkt från Surte till Älvängen för att uppleva 
Repslagardagen.

Text hämtad ur Alekuriren vecka 39, 2008
Jonas Andersson

Möhippa för Helena Karnebratt gladde inte bara 
henne själv...
Foto: Jonas Andersson, Alekuriren

PROVTRÄNA GRATIS 
I TVÅ VECKOR

Gäller mot uppvisande av denna annons, en gång per person,
hos Sportlife i Älvängen. T o m 30/8 2009www.sportlife.se
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Kulturkalaset i Göteborg 12-17 augusti 2008.

Hantverksdag i Ödenäs augusti 2008.

Kulturkalaset i Göteborg 12-17 augusti 2008.

Herrljunga Hembygdsdag, augusti 2008.

Repslagare på 
lyckad turné...

Träbåtsfestivalen Skärhamn  20 juli 2008. Foto Kurt Weber.

   Antal besökare vid vår monter
2-10/2 Båtmässan   12 000
13-16/3 Turmässan   3 000
13/3 Seminarium   40
17-19/4 Alemässan   400
1/5 Kilanda Marknad   50
30/5-1/6 Stockholm, Vasamuseet  2 000
4-6/6- Stockholm, Skeppsbrokajen  30 000
12-13/6 Taubespelen   800
19-20/7 Träbåtsfestivalen   3 000
2-3/8 Karlskrona sail   200
Augusti Ödenäs Hantverksdag  500
Augusti Herrljunga Hembygdsdag  200
12-17/8 Kulturkalaset   1 000
7/9 Trävattna Hembygdsdag  1 500
18/10 Tollereds Öfvre Kraftstation, Konf 45

REPSLAGNING LOCKAR PUBLIK

Årets Turmässa
19-22 mars 2009 • Svenska Mässan Göteborg



Repslagarna tilldelades ännu en gång en 

lämplig plats på Båtmässan i Göteborg, 

denna iordningställdes under några hektis-

ka dagar av frivilliga, under ledning av Sten 

Gidlöf som garanterade att byggnationen ge-

nomfördes planenligt. 

Fredagskvällens invigningsprogram starta-

de med repslagning och fortsatte direkt däref-

ter med underhållning till enkel förtäring och 

något lätt att dricka. 

Ett överraskande stort antal gäster hade 

anammat vår inbjudan och minglade i träng-

seln till medryckande musik av ”Rolett’s”. 

Därefter hälsade ordföranden Kurt Flodin 

välkommen och gjorde en summering av det 

gångna året. 

Conny Brännberg, som representerade Kul-

turen i Västra Götaland, talade om vikten av 

samverkan av myndigheter, föreningslivet och 

det privata näringslivet. Han använde ishotel-

let i Jukkasjärvi och hummersafari i Bohuslän 

som exempel på hur sådan samverkan, när alla 

inblandade brinner för uppgiften, kan resulte-

ra i ökad upplevelseturism och därmed ge nya 

arbetstillfällen. 

Västra Götaland vill binda ihop hantverks-

kulturen utefter Göta älv med det maritima 

arvet och därmed skapa en miljö som ger tu-

ristindustrin nya möjligheter. Conny betonade 

att repslagarna med repslagarbanan, sitt kul-

turhistoriska hantverk, sin optimism och or-

ganisation har sin naturliga plats i detta pro-

jekt och han önskade oss det bästa inför fram-

tiden.

Rune Dahlstrand, en av stiftarna (som i år 

fyller 90 år) till projektet ”Ostindiefararen 

Götheborg” berättade om repslagarnas insat-

ser under byggandet och seglingen till Kina 

samt den ambassadörsroll som repslagarna 

haft genom att representera svenskt hantverk 

i ett flertal hamnar i samband med Ostindiefa-

rarens besök, han menade dessutom att skep-

pet inte hade fått en så tidsenlig rigg och utfö-

rande om inte repslagarna kunnat ställa upp.

Biträdande museichefen Bernt Larsson be-

rättade om vad som är på gång vad det gäller 

repslagning och utbildning.

Huvudsponsorerna Stefan Wennberg, ICA 

Supermarket, Älvängen och Stellan Bernsro, 

TTS Ships Equipment AB, Göteborg, upp-

märksammades.

 Vid pennan  Roy Larsson
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31 januari – 8 februari
www.batmassan.se

VIP-kväll invigde Båtmässan

Huvudsponsorer uppvaktas. Stefan Wennberg från ICA Supermarket i Älvängen och Stellan Bernsro, TTS 
Ships Equipment AB, fick ta emot blommor och knoptavlor av Föreningen Bevara Repslagarbanans representan-
ter Bernt Larsson, Gunnel Wahlström och Kurt Flodin.

Rune Dahlstrand, en av stiftarna till projektet Ostindiefararen Götheborg.

Bevis för goda och betydelsefulla insat-
ser för Föreningen Bevara Repslagar-
banan överlämnades av ordförande Kurt 
Flodin till nya Hedersmedlemmarna Sten 
Gidlöf, Roy Larsson, Marianne och Inge-
mar Olsson.

BÅTMÄSSAN 1 - 9 FEBRUARI 2008

Besökare på mässan totalt ca 90 000
Besökare i vår monter  ca    9 000 
varav ca 850 barn
Besökare på VIP-kvällen   ca       600

Under mässan visade vi det gamla hantverket genom 
att i montern slå rep, vilket uppskattades mycket 
av våra besökare som fann vägen till vår monter 
bl a genom tjärdoften. Utöver museets verksam-
het i Älvängen samt den utåtriktade verksamhe-
ten informerade vi om vårt uppdrag från kultur-
nämnden i Västra Götaland för att bl a öka kunska-
pen om arbetslivsmuseerna i regionen samt om 
Arbetslivs¬museernas Samarbetsråd – ArbetSam.
Vårt samarbete med SOIC presenterades genom foto-
montage från Stockholm, Cadiz, Kanton, London och 
Göteborg samt i en informationshörna.

Conny Brännberg representerade kulturen i Västra Götaland.
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Älvängen 0303-74 86 60

Vi visade upp det gamla hantverket 

genom att i montern slå rep dit 

besökarna vägleddes genom tjärdoften.

Utöver museets verksamhet i Älvängen 

samt den utåtriktade verksamheten 

informerade vi om vårt uppdrag från 

kulturnämnden i Västra Götaland för att 

bl a öka kunskapen om arbetslivsmuseerna 

i regionen samt om Arbetslivs museernas 

Samarbetsråd – ArbetSam – och delade ut 

årets upplaga av deras museiguide.

Vårt samarbete med SOIC presentera-

des genom fotomontage från Stockholm, 

Cadiz, Kanton, London och Göteborg samt 

i en informationshörna.

Besökare på mässan totalt ca 51 000
Besökare i vår monter                           ca 3 000

Lyckad Turmässa 
även 2008

TURMÄSSAN 1 3- 16 MARS 2008

Repslagarnas monter var välbesökt under Turmässan. Här är det Kurt Weber som tar  hand om gästerna.

Christoffer Åström lär Linn lite knopknep.

Alemässan 2008 
i Ale Arena

Kommunalråd på besök i montern. Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Göran Johansson (s), gjorde sin 
kollega i Ale, Jarl Karlsson (s), sällskap på Alemässan.

Alemässan arrangerades i april för första 

gången i bandyhuset, Ale Arena, i 

Bohus. Mässan blev en stor succé med fyra 

olika delar under ett och samma tak. Besökar-

na kunde få mycket information om närings-

liv, boende, motor och föreningsliv. Totalt 

gästades Alemässan 2008 av 4 800 perso-

ner.

Repslagarmuseet fanns också på plats och be-

rättade om sin verksamhet. Bland annat gästa-

des montern av Göteborgs starke man, kom-

munstyrelsens ordförande Göran Johansson 

(s). Vi hoppas och tror att succén snart får 

en uppföljare.

Det kinesiska konsulatet var särskilt inbjudna till 
Repslagarmuseets monter på Turmässan.

www.lbsmekaniska.se
Tel 0303-33 39 41 • Fax 0303-74 82 16

Hålstensvägen • Älvängen

Älvängen • 075-241 70 50 • www.beijerbygg.se



r e p s l a g a r e n   |   s i d  1 2

Unikt samarrangemang 
med Vasamuseet

Fendertillverkning av Christoffer Åström, ett snyggt 
men tidsödande hantverk som få behärskar. För den 
som inte orkar lära själv kan en beställning göras på 
Repslagarmuseet i Älvängen.

Det var första gången någonsin! Regal-

skeppet Vasa, Ostindiefararen Göthe-

borg och Briggen Tre Kronor inom en radie 

av några meter. 1600-, 1700- och 1800-tals-

skepp i samma vågskvalp! Repslagarmuseet 

i Älvängen var där och visade hur tampar, 

rep och trossar blir till. 

Under tre dagar i början av juni gästade 

Ostindiefararen Götheborg regalskeppet 

Vasa, och 

ti l lsammans 

med Briggen 

Tre Kronor, 

arrangerade 

Vasamuseet 

evenemanget 

Tre seklers 

fl aggskepp. I strålande sommarväder fl ane-

rade tusentals vinterfrusna stockholmare ut 

på Djurgården för att ta del av det unika 

mötet. Ett myller av människor rörde sig 

mellan Vasa, Ostindiefararen och Briggen, 

historieintresserade och båtentusiaster såväl 

som en nyfi ken allmänhet. På gräsytorna 

runt fartygen visades det liv som levdes un-

der de tre skeppens århundraden. Där fanns 

tidsenligt klädda musiker som spelade och 

sjöng och där fanns hantverkare som exem-

pelvis segelsömmare, smeder, tunnbindare 

och populära repslagare från Älvängen! I 

tre dagar visades kunskapen att slå rep på 

gammalt vis för evenemangets besökare. 

Uppskattningsvis passerade ca 80 000 – 90 

000 personer genom evenemangsområdet 

under Tre seklers fl aggskepp.

Sofi e Aspelin
projektledare för Tre seklers fl aggskepp

Traditionell repslagning på Junibacken i Stockholm tilldrog sig som vanligt i huvudstaden stor uppmärksamhet.

Försäljning av hantverk från Repslagarbanan i 
Älvängen.



Efter att Ostindiefararen Götheborg 

deltagit i Tre Århundrades Skepp 

vid Vasamuseet flyttades fartyget till 

Skeppsbrokajen, där låg hon den 1 juni 

– 6 juni. Den stora finalen var själva 

Nationaldagsfirandet. Enligt officiella upp-

gifter deltog ca 900 000 personer i festan-

det, varav den större delen av deltagarna 

höll till vid det kungliga slottet och längs 

kajerna.

Där ett flertal marina fartyg ur den 

Svenska Örlogsflottan deltog tillsammans 

med Ostindiefararen Götheborg för att 

sätta sin prägel på firandet.  

Att åter vara på Skeppsbrokajen i sam-

band med Ostindiefararens Götheborgs 

besök och visa upp vårt gamla hantverk 

kändes bra. Vi har alltid känt oss som 

hemma och bemötts mycket väl och trevligt 

av den Stockholmska publiken.  

Repslagarna har slagit rep och visat upp 

det gamla hantverket på Vasamuseet vid ett 

flertal tillfällen. Vi har även visat repslag-

ning på Sjöhistoriska Museet.

Under 2001 hade vi en mycket uppskat-

tad utställning på Tekniska Museet. Den 

visades under tiden den 17 mars till 26 

augusti. Vi deltog med 6-8 personer vid 

varje veckoslut under 10 veckors tid, vilket 

uppskattades av arrangörerna.  

Att besöka Pille Repmakar'n på 

Skeppsholmen och uppleva den speciella 

miljön och atmosfären är ett kärt nöje. Vi 

har ”Stockholm i vårt hjärta”.

Kurt Flodin

Repslagarna 
åter i vackra
Stockholm

Ostindiefararen Götheborg lockade inte mindre än ca 800 000 besökare till dess arrangemang. Stor del i framgången har 
Föreningen Bevara Repslagarbanan som levererat över 25 ton tågvirke till skeppet.
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Framgångsrik för-
säljning av lotter. 
Attraktiva priser fick 
stockholmarna att ta 
fram plånboken.

Intresset för souve-
nirer var stort på 
Skeppsbrokajen i huvud-
staden.

www.trabat.se



Sommaren 2008 seglade 
Ostindiefararen Götheborg i 
Östersjön. 

Från maj till september besök-
te skeppet 15 hamnar längs 
med Östersjöns kuster. 

Målsättningen var att för-
ankra skeppet i hela Sverige 
och expeditionen blev en succé 
med 140 000 besökare ombord 
och en uppmärksamhet i media 
värd över 12 miljoner kronor.

Ostindiefararen lämnade sin hemmakaj i 

Göteborg den 16 maj för att ge sig ut på 

Baltic Sea Tour. Den tre och en halv måna-

der långa expeditionen i Östersjön innefat-

tade fyra officiella hamnstopp i Stockholm, 

Helsingfors, Tallinn och Visby, samt elva 

kortare hamnstopp. Tre och en halv månad 

senare, den 5 september, kom skeppet åter 

till Göteborg.

– Målsättningen med Baltic Sea Tour var 

att förankra Ostindiefararen som ett svenskt 

flaggskepp. Vi hoppades att 100 000 besöka-

re skulle gå ombord, men intresset var större 

än så. De drygt 140 000 besökarna som 

gick ombord bekräftar att Ostindiefararen 

verkligen har fångat svenska folkets intresse 

och engagemang, säger Emanuel Persson, 

expeditionsledare för Baltic Sea Tour. 

 

Framgångsrika hamnbesök
De fyra officiella hamnstoppen känneteckna-

des av ett större evenemang. I Stockholm var 

skeppet en del av ”Tre Seklers Flaggskepp”, 

ett arrangemang tillsammans med Vasamuseet 

och Briggen Tre Kronor. I Helsingfors var 

besöket den första officiella aktiviteten inom 

ramen för Märkesåret, som uppmärksam-

mar att det år 2009 är 200 år sedan rikena 

delades. Hamnstoppet i Visby förlades till 

Almedalsveckan, där varje parti höll sitt fru-

kostmöte ombord. Besöksrekord slogs dock 

i de mindre städerna, där alla tycktes vara 

på plats för att ta emot den historiska besö-

karen. Ystad, som var expeditionens sista 

hamnstopp, blev en storslagen avslutning 

med 5 000 besö-

kare ombord per 

dag. Bland celeb-

riteterna som gäs-

tade skeppet under 

sommaren åter-

fanns Statsminister 

Fredrik Reinfeldt 

och Prins Carl 

Philip. Och skeppet 

fortsatte väcka stor 

uppmärksamhet i 

press och media. 

Totalt genererade 

turnén närmare 

700 pressklipp med 

ett annonsvärde på 

över 12 miljoner kro-

nor.

 – Att Baltic Sea Tour blev den 

framgång det blev, beror mycket på det 

enorma gensvar och engagemang vi 

mötte hos städerna. Att näringslivs- 

och turistchefer runtom i landet tog till sig 

Ostindiefararen och att skeppet kunde bidra 

till lokala samarbeten och kringarrangemang 

är verkligen roligt, säger Emanuel Persson.
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Baltic Sea Tour 2008:

Hela Sveriges skepp gjorde 
succé i Östersjön

Det var ett stolt ögonblick för alla runt Götheborg, men också stockholmarna 
trivdes med att se Ostindiefararen förtöjd utanför Vasamuseet.
Fotograf: Kristin Hamdan

Statsminiser Fredrik Reinfeldt gästade Skepps-
brokajen och Götheborg.
Fotograf: Kristin Hamdan

Publikinvasion inför avseglingen från Örn-
sköldsvik.      Foto: Kristin Hamdan



Kronprins Carl-Philip var imponerad 
av Götheborg och hade inget emot att 
posera på bryggan.
Fotograf: Adam Lithner

I maj 2008 tog Rikard Thornander ett 
steg 250 år tillbaka i tiden. Det var då 
han tillträdde som ny VD för Svenska 
Ostindiska Companiet (SOIC). Rikard 
har tidigare varit verksam i handelshus-
branschen, en bransch initierad av SOIC 
på 1700-talet.
 

Rikard Thornander var tidigare VD för Roxcel 

Scandinavia. Ett handelshus som handlar med 

papper i framförallt Mellanöstern och Södra 

Asien. Steget till VD-jobbet på SOIC är inte 

så stort som man kan skulle kunna tro.

– Svenska Ostindiska Companiet lade grun-

den till handelshustraditionen i Göteborg. Att 

komma till SOIC var därför som att ta ett steg 

250 år tillbaka i tiden. Att segling och havet 

dessutom är mina största intressen, gjorde att 

uppdraget kändes spännande, säger Rikard.

Utmaningen Rikard står inför är att få skep-

pet att fortsätta uppfylla sin uppgift som repre-

sentant och marknadsförare för svensk kultur 

och svenskt näringsliv. Till sommaren väntar en 

expedition i närområdet med förhoppning om 

att segla vidare på en långresa senare under år 

2009.

Rikard Thornander är ny VD för SOIC

SOIC:s nya vd, Rikard Thornander gästade Repslagar-
banan i Älvängen.

Ystads turistchef Itta Johnsson samtalar med 
SOIC:s expeditionsledare, Emanuel Persson.
Foto: Kristin Hamdan

Ale Torg • Nödinge • 0303-966 41

Larry J Flodin
Global Purchasing Coordinator

tel: +46 (0)31 725 79 78
mobil: +46(0)706 25 56 80
www.tts-se.com 
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Fortsatt förtroende för tågvirke
Full fart i tjärverket. Den nya beställningen från SOIC innebär att ca 1000 kg tjärat garn kommer att levereras från Repslagarbanan i Älvängen.

Samtliga foto på denna sida: Allan Karlsson
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Ostindiefararen Götheborg behöver kom-

plettera sin rigg med nytt tågvirke inför 

kommande seglatser. SOIC vill att vi levere-

rar tågvirke enligt tidigare förutsättningar i 

tillämpliga delar och att vi tillsammans arbe-

tar fram en mer differentierad prissättning. 

Under hösten har underlag tagits fram för 

att nå för båda parter ett så bra resultat som 

möjligt. Vid de samtal som skett har SOIC  

representerats av Rikard Thornander, Björn 

Ahlander och Jens Langert. 

Från Föreningen Bevara Repslagarbanan 

har Kurt Flodin, Bernt Larsson och Christof-

fer Åström deltagit. Vi har nått en muntlig 

överenskommelse som skall konfi rmeras med 

ett skriftligt avtal.

Tjärning av garn har påbörjats vid vårt 

tjärverk.  Vi kommer att leverera drygt 1000 

kg tjärat garn vilket motsvarar ca 30 mil. Le-

veransen av tågvirke är ca 1 ton och består 

bland annat av 40 mm fyrslaget rep, 40 mm 

löst slaget likrep och 20 mm löst slaget lik-

rep.

Tidigare leveranser av tjärat tågvirke till 

Ostindiefararen Götheborg, har varit ca 25 

ton. Det kommer att bli ett intensivt arbete 

och en positiv utmaning att på så kort tid få 

fram allt tågvirke.

Vår förhoppning är att Ole Magnus även 

denna gång skall vara vår mentor.

Kurt Flodin

De färdiga dukterna avstrykes med en coccostamp.Garnen passerar in i klarskivan för att formas till en 
dukt (en del i ett rep).

Rullar i garnstället.
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Nätverk

Ytterligare ett händelserikt år går mot 
sitt slut – här följer en kort rapport.

Ett stort glädjeämne är att antalet besökare 

har dubblerats i år – från 4.000 till drygt 

8.000 personer. Det är ett resultat som över-

träffar våra förväntningar. Nytt för i år är 

att vi kunnat genomföra ett försök med båt-

förbindelse ut till Lindholmen – klart lyckat! 

Vår förhoppning är givetvis att den turen 

skall bli permanentad inför nästa säsong.

Vidare kan vi konstatera att vi lyckats 

få igenom ett stort utvecklingsbidrag från 

NUTEK och Region Blekinge. Det innebär 

att vår ekonomiska situation ser stabil ut 

under den kommande treårsperioden. Det 

får till följd att vi under ordnade former 

kommer att kunna fortsätta att genomföra de 

olika etapperna i vårt planerade utvecklings-

arbete – ett stort steg i rätt riktning.

Under den kommande vinterperioden är det 

meningen att vi skall bygga upp och drift-

sätta en ursprunglig fullskalebeting enligt 

1700-tals modell, med sina olika kringfunk-

tioner. Arbetet bedrivs i projektform – i vil-

ket Repslagarmuseets chef Börje Johansson 

ingår som sakkunnig. Det är genom denna 

typ av samarbete som vi kan säkerställa att 

vi får bästa tänkbara resultat i våra olika 

projekt. 

Glädjande är också att segelmakeriet, som 

också är inrymt i repslagarbanan, nu börjar 

bli allt mera känt som en resurs när det gäl-

ler tillverkning och underhåll av segel till i 

först hand veteranbåtar – Blekingeekor och 

jaktkanoter.

Fler beställningar
Vi får allt fler beställningsarbeten till rep-

slageriet – i synnerhet från Marinmuseum, 

som efterfrågar rep slagna med traditionella 

metoder såväl till HMS Jarramas som till 

barkarna.Vi kan även konstatera att tillverk-

ningen av souvenirer har slagit väl ut under 

året - både i repslageriet och segelmakeriet. 

Som något av ett genombrott vill vi också 

nämna att vi fått det stora förtroendet 

att utbilda två ungdomar som går på lär-

lingslinjen på Fischerströmska gymnasiet i 

Karlskrona. Utbildningen, som är treårig 

har en specialinriktning mot traditionellt rep-

slageri i kombination med världsarvsguid-

ning – ett upplägg som saknar förebild i 

landet, vilket gör det till en extra utmaning. 

Även i den här verksamheten ser vi sam-

arbete med Älvängen som en nyckelfaktor. 

Guideutbildningen, som nyligen påbörjats, 

genomförs i kommunens regi.

I övrigt är vi starkt involverade i det utveck-

lingsarbete som initierats på bred front i 

Karlskrona med inriktning att säkerställa att 

det örlogsmarina världsarvet tas till vara på 

bästa sätt för att stimulera turistnäringen i 

Karlskrona – här finns stora möjligheter!

Sten Swedlund
Projektsamordnare

Repslageriet på Lindholmen i Karlskrona
Repslageriet på Lindholmen i Karlskrona har två lärlingar, Johanna Wallgren och Andreas Svensson.         Foto: Ulf Sennerlin

Självscanning och manuell delikatess i Älvängen 

Vi finns på Göteborgsvägen 89, 446 21  Älvängen

TEAM HAGBERG
Peter Hagberg 
Leg. tandläkare
Telefon: 0303-74 60 51

ALBERT SZEKELY
Leg. tandläkare
Både vuxna och barn
Telefon: 0303-260 970

ELISABET SEGERKVIST
Leg. tandhygienist
Dipl. friskvårdsrådgivare
Telefon: 0303-260 970

Öppet 
alla dagar 

kl 8-22
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Repslagarmuseets 
Huvudsponsorer

Alekuriren

Båtmässan

Claessons Trätjära

Jotun

Thorskogs slott

Turmässan

Älvängens Manufaktur

Ica Supermarket

TTS Ships Equipment

LB:s Mekaniska

Leiditz, Björn

Gynna våra sponsorer, vilka genom sitt stöd 
till Repslagarmuseet gör  en kulturinsats 
inom Ale kommun, till gagn för hela Sverige.

1995 Årets industriminne. Svenska 
Industriminnesföreningen

1996 Repslagarbanan förklaras som 
Byggnadsminne, det första i Ale kommun

1997 Diplom för förtjänstfull insats.
Älvängens Företagarförening

1998 Årets Turistmål i Västergötland. 
Västergötlands Turistråd

1999 Kulturstipendium. Industrifacken i 
Göteborg

2001 Diplom för förtjänstfull insats.
Ale Rotary

2002 Turistutmärkelse. Årets vinnare av 
”Trophy for the year 2002”.
Trade Leaders Club, Madrid, Spain

2002 Kulturstipendium, Industrifacken i 
Göteborg 

2002 Kulturstipendium, Ale kommun

2003 Två Kulturpolitiskt motiverade uppdrag
av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd
 
• Arbeta för att det traditionella repslageriet,
som kulturarv, brukas och bevaras

• Ansvara för en regional organisering av
Arbetslivsmuseerna inom VGR

2004 Hederspris från Svenskt Kulturarv

Föreningens 
Hedersmedlemmar
Allan T Nilson • Gunvor Hultqvist • Hans 
Öhman • Pille Repmakar’n • ”Syskonen 
Carlmark”: Ann-Marie Hansson, Eva Carlmark, 
Karin Ryden • Ole Magnus • Ivar Fredriksson 
• Rolf Carlsson • Nils Gustavsson • Gunnel 
Wahlström • Kurt Flodin • Hugo Wallberg 
• Bernt Larsson Sten Gidlöf • Ingemar och 
Marianne Olsson • Roy Larsson

Utmärkelser och uppdrag

Sluta aldrig drömma – hos oss får du råd!

Älvängen, Göteborgsvägen, Box 154, 446 23 Älvängen, Tel  0303-33 48 50  www.handelsbanken.se/alvangen

Tack vare en fin insats av Ale Rotaryklubb 

har vi lyckats att rädda kvar model-

len av Ostindiefararen på Repslagarmuseet. 

Modellen som är tillverkad i Kina är en 

skalenlig kopia av originalet. Ta gärna en 

extra titt på detta skickliga hantverk nästa 

gång ni besöker museet.
Foto Hugo Johansson

Ale Rotary 
räddade 
skeppet

Stig Alfredsson och Ingemar Larsson björd på 
musikunderhållning i samband med medlemsmötet i 
november.

Viktiga händelser

Årsmöte med finfrämmat

Från vänster: Kurt Flodin, Tore Berghamn, vice 
ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden, Ove 
Ringsby, f d kulturchef, Monica Samuelsson, ordfö-
rande i Utbildnings- och kulturnänden samt Carina 
Abreau, f d förvaltningschef.

Föreningen Bevara Repslagarbanan hade 

fint besök i samband med årsmötet i 

april. Noteras bör att närvarande kultur-

chef, Ove Ringsby, har slutat och ersatts av 

Michael Svensson. Även förvaltningschef, 

Carina Abreau, har lämnat kommunen för 

annat uppdrag. Hennes tjänst är ännu inte 

tillsatt. Vi tackar för den tid som har varit 

och önskar dem lycka till. Michael Svensson 

hälsar vi varmt välkommen och ser fram 

emot ett positivt samarbete.



Sydvästra Götaland

Studieförbundet
med många möjligheter.
Ale, Folkets Hus, Noltorget 10, 449 42 Nol, tel. 0303-74 23 30

Kungälv, tel. 0303-161 55

Museets
öppettider
7 jan – 21 juni

Tisdag, torsdag, söndag 13.00 – 16.00

Guidning 13.30 och 14.30

Onsdag 16.00 – 19.00

Guidning 16.30 och 18.00

23 juni – 16 augusti

Tisdag – fredag 10.00 – 16.00

Guidning 12.00 och 14.00

Söndag 12.00 – 16.00

Guidning 12.30 och 14.00

18 augusti – 13 december

Tisdag – fredag och söndag 12.00 – 16.00

Guidning 12.30 och 14.00

Stängt 14 december – 6 januari samt

Påsk, pingst och midsommar.

Utställningar, 
museet
”Kontraster” 21 januari – 22 februari

Vernissage onsdag 21 januari kl 18.00

Fri entré

”Djupets Hemligheter” 25 februari – 5 april

Vernissage onsdag 25 februari kl 18.00

Fri entré

”Skyttel o Pensel”, 3 maj - 7 juni

Vernissage söndag 3 maj kl 13.00 

Fri entré

”Smideskonst”, 10 juni – 30 augusti

Vernissage onsdag 10 juni kl 18.00

Fri entré

Aktiviteter
Sportlovsaktiviteter 12 – 13 februari

Kursverksamhet, knopkurs varannan 

onsdag 

Samarbete med ABF

Konferens Västra Götalandsregionen

21 mars

Spinnmöte i Västgötalins regi, 1 maj

S/S Bohuslän, sensommartur på älven

30 augusti ??

Repslagardagen 19 – 20 september ?

Konferens Västra Götalandsregionen,

Hösten

Höstlovsaktivitet, 29 – 30 oktober

Julmarknad 28 november

Utåtriktad 
verksamhet med 
repslagning
Båtmässan, 31 januari – 8 februari

Turmässan, 19 – 22 mars

Kilanda Marknad, 21 maj

Träbåtsfestivalen, 18 – 19 juli 

Taubespelen, 11 – 12 juli

SOIC – Diverse hamnar ?

Kulturkalaset, augusti

Laxarby Marknad, augusti

Förenings-
verksamhet
Tidningen Repslagaren, januari

Informationsbrev vår, Kallelse till 

Årsmötet.

Årsmöte, 15 april ?

Prästalund, Nationaldagen, 6 juni

Informationsbrev, höst

Medlemsmöte, 15 november

Informationsbrev, jul

Julfest, 7 december, samarrangemang 

med Västgötalin

Med reservation för ändringar.

Ny säsong med många spännande evenemang

Preliminärt program för 2009
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Föreningen Bevara 
Repslagarbanan firar 

15 år 2009. 
I samband med Repslagardagen 

lördagen den 19 september blir det jubileum.
Vi återkommer med ytterligare information. 
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THORSKOGS SLOTT
Här upplever du det du saknar i vardagen. Känslan 
av stillhet, en gnutta lyx, personlig omtanke och 
starka historiska band. Det är hit du åker när du 
och dina medarbetare vill uppleva en konferens 
som har de bästa förutsättningarna; kreativ miljö, 
ett brett utbud av aktiviteter, god mat och person-

ligt inredda rum. Det är också hit du åker när 
du och din käresta vill komma bort ett tag och 
bara ägna er åt varandra. Här finns tid för en 
stunds eftertanke och avkoppling.

Varmt välkommen!
Tel: 0520-66 10 00 • Fax: 0520-66 09 18
E-mail: info@thorskogsslott.se
www.thorskogsslott.se

Alevägen 2 • Nol • 0303-74 06 52

Alltid öppet till 22 Älvängen • Tel 0303-74 60 85

Uppskattade utställningar
U

nder det gångna året har vi hunnit 

med 7 utställningar varav en egen-

producerad.  Det som har skilt 

detta år från de övriga är att vi har samarbe-

tat med Glasbruksmuseet i två projekt.

Det första handlade om 50-talet, ett decen-

nium fyllt av framtidstro.

Kommunen hade ett 50-tals tema med en hel 

del olika evenemang, vilket inleddes hos oss 

med en fotoutställningen – Jag minns mitt 

50-tal- med kommuninnevånarnas egna per-

sonliga bilder. Bilderna var monterade i fem 

jättelika album. I utställningsrummet fanns en 

hel del 50-tals rekvisita, där vi som upplevt 

50-talet kunde tillåta oss att bli riktigt nos-

talgiska. Fotoutställningen vandrade sedan 

vidare till Ale gymnasium och Surte Glas-

bruksmuseum 

Alesalongen var det andra samarbetspro-

jektet. Kommunens alla duktiga konstnärer, 

både  amatörer och proffs,  fick under en 

knapp månad visa upp sig både på Glasbruket 

och Repslagarmuseet. Hos oss var de konst-

närer boende i norra delen av Ale represen-

terade, medan glasbruksmuseet tog hand om 

de söderut.

Naturligtvis fanns teckningstävlingen med 

även detta år. Där vi fick in otroligt fina teck-

ningar på temat Ivar Arosenius.

Under våren visades Ekoturism – en fotout-

ställning  av naturfotografen Anneli Utter 

från Kungälv – medveten turism bland vilda 

djur i en vild natur!

Under utställningen höll Anneli en mycket 

välbesökt föreläsning om sina spännande 

äventyrliga resor som hon anordnar. Hon 

berättade dessutom vad Ekoturism innebär i 

praktiken.

Våren avslutades med utställningen "Ödenäs- 

Inte bara bastabinne". En utställning om ett 

gammalt unikt hantverk som idag har blivit 

exklusiv konst som bara ett fåtal behärskar.

Utställning var otroligt vacker och mycket 

välbesökt och det hela avslutades med en Bas-

tahappening i augusti, då besökarna både fick 

se, samt prova  bastabinne av gran men även 

lindbasttillverkning. Ingrid Andreasson var 

på plats för att visa bastabinnet och vår egen 

repgubbe Anders Jonsson visade lindbasttill-

verkning. Det blev en stor fest och därmed 

basta

Hösten inleddes med två konstutställningar,

en av dem var "Skikt" av Eleonor Holst. Stora 

skira målningar målade i skikt, där innehållet 

också handlade om skikt, att vara eller icke 

vara. Fjärilar som metafor till liv och död.

"Tillsammans" en samutställning av Åke o 

Marie Sundegren, far och dotter. Det var 

första gången de ställde ut tillsammans Åke 

med små fina akvareller och Marie med 

robusta vackra keramikkrukor glaserade i 

japansk raukteknik.

Green woodworking – av Anders Lindberg 

avslutade hösten. En konsthantverksutställ-

ning med vackra stolar och andra otroligt 

vackra träföremål täljda i färskt trä med hjälp 

av yxa och kniv. Under vår mycket välbesökta 

julmarknad visade Anders green woodwor-

king i praktiken.

Vår vandringsutställning Hampa- en kultur-

växt i tiden har också vandrat runt precis som 

tanken var.

Årets teckningstävling hade tema Ivar Arosenius. Här visar Niklas Karlsson, Ahm Ringholm, Anton Brattberg 
och Caroline Lindberg upp sina mästerverk. Alla fyra utsågs till vinnare i tävlingen. 
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KLURIGA AKTIVITETER 
I SKOG OCH MARK.

FEMKAMP.
KONFERENS OCH UTBILDNING 

I SEPARAT KONFERENSHUS.

BASTU • BADTUNNA 
STOR POOL ÅRET RUNT.

LOGI – BED AND BREAKFAST.
ENGELINS SMÖRGÅSTÅRTOR. 

FESTARRANGEMANG OCH CATERING.

Museets utställningsverksamhet 
är viktig!
• Det ska finnas något nytt och spännande varje 
gång man kommer hit. Det ska inte vara så, att 
har man varit här en gång, har man sett allt som 
museet har att erbjuda.
• Vi vill locka hit nya besökare som därmed upp-
täcker vårt fantastiska museum.
• Vi kan genom våra utställningar förmedla 
kunskap.
• Våra vandringsutställningar sprider information 
om Repslagarmuseet och annat som vi tycker är 
viktigt och på så sätt kan vi nå en större publik..
• Museet ska vara ett lokalt forum för våra lokala 
konsthantverkare och konstnärer.
Utställningarna kan delas in i tre delar.
Permanenta utställningar, tillfälliga utställningar 
och vandringsutställningar.

Den har varit  i Karlskrona hela somma-

ren (på Skärva ekobutik), sedan en månad i 

Mönsterås (hos Kalmarsundshus,  ett före-

tag som bygger hus med hampisolering) och 

nu är den precis hemkommen från Kungälv, 

konsthallen (Mimers Hus).

Utställningsgruppen har ju krympt under 

åren. I princip består den av mig med assis-

tans av Åke Rehnström. Jag dock haft ett 

stort stöd i samarbetet med Glasbruksmu-

seets  Ragnhild Kappelmark och Eva Ljung, 

kanske inte så mycket praktiskt som rent men-

talt. Hur det blir med det i framtiden vet jag 

ej, pga. att de inte vet vad som händer med 

deras jobb. Ett orosmoln till är ju att vi inte 

vet om vi får behålla kontoret och därmed de 

bra verkstadslokaler vi har, som är en förut-

sättning för utställningsarbetet. Men vi får 

hoppas på det bästa. Vi har ju ett stort stöd i 

Tore Berghamn (vice ordförande i  utbildning 

o kultur) som ofta är invigningstalare på våra 

vernissager och gör allt han kan för att lobba 

för kulturen i Ale.

Vårens utställningar är redan planerade, 

se separat artikel . Ett önskemål från min sida 

är att göra om och förnya basutställningen på 

museet som i dagsläget är väldigt sliten, men 

får vi behålla kontoret och har lite pengar 

över kanske det blir verklighet.

Lotta Berglöw

Kontraster

21jan – 22 feb

Fotoutställning i svartvitt med kontraster 

gjorda med gammal teknik av Börje Rydén

Vernissage onsdagen 21.1 kl 18.00

Djupets Hemligheter

25 feb – 5 april
En västsvensk undervattens resa. 
En historisk resa till en spännande väst-
kustvak, en biologisk väg där ni möter den 
glupska havskatten och den hänförande 
röda näckrosen. 
Tobias Dahlin, regerande svensk mästare i 

undervattens-foto, ställer ut sina bilder från 

västsvenskt vatten.   

Vernissage onsdagen 25 februari kl.18.00

Skyttel o Pensel 

3 maj – 7 juni

En utställning med färgsprakande mattor 

och finstämda akvareller.

Systrarna Ann-Marie Hansson och Eva 

Carlmark gör en gemensam utställning på 

sin fars gamla Tågvirkesfabrik, Carlmarks i 

Älvängen. All behållning av försäljning från 

utställningen tillfaller Repslagarmuseet. 

Vernissage söndagen 3 maj kl  kl.13.00

Smideskonst

10 juni – 30 augusti

Martti Risku , Gesällsmed / Metallkonstnär 

visar vägen  från spiksmide  till metall och 

smideskonst  i en ny dimension.

Aktuell information kring våra utställningar 

hittar du på www.repslagarbanan.se

Program vårens utställningar

Systrarna Ann-Marie Hansson och Eva Carlmark gör en 
gemensam utställning på sin fars gamla Tågvirkesfabrik, 
Carlmarks i Älvängen.

En besökare provsitter Anders Lindbergs fina stol.
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Arbetets museum
- ett annorlunda museum

- en mötesplats som ger intryck för alla sinnen.

www.arbetetsmuseum.se

Industrihistoria i Väst, Landsarkivet
Box 19035, 400 12 Göteborg

www.industrihistoriaivast.net • tel. 031-20 65 63

Liksom tidigare år arrangerade vi i 

samband med TUR 2008 ett semi-

narium för arbetslivs museerna i Västra 

Götalandsregionen. Vårt tema denna gång 

var ”Arbetslivs museerna som turistmål”. 

Kurt Flodin hälsade deltagarna välkomna 

och därefter fick Hans Nilsson från 

ArbetSam presentera årets upplaga av kata-

logen ”Arbetsamma museer – Museiguide 

2008” som kom direkt från trycket till 

TUR-mässan. Conny Brännberg från 

Västsvenska Turistrådet, talade om vikten 

av ”Samverkan turistråd, turistbyråer och 

arbetslivsmuseer”. Bo Lagerqvist hade valt 

”Västarvet – Natur- och kulturarv i Västra 

Götaland” som ämne för sin program punkt. 

Därefter var det dags att gå över till mässan 

och se på Repslagarmuseets monter.

Berit Hammarström

SVERIGES ARBETSLIVSMUSEER
Antal museer 1 380  
Byggnader  5 300  
Föremål registrerade 8 000 000  
Utställningsyta 410 000 m² 
Fordon  16 200 st 
Foton  8 700 000 st 
Boksamling 23 700

Vårens seminarium på 
Göteborgs Remfabrik

Berit Hammarström informerar om vårt regionala 
uppdrag.

Vårt regionala uppdrag

Här på Åvägen hittar du Göteborgs Remfabrik.Göteborgs Remfabrik från insidan.
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Det övergripande målet är att fördjupa 

kunskapen om det förgångna för ökad 

beredskap inför framtiden. Ett arbets-

livsmuseum har till syfte att bevara och 

gestalta en arbetsplats kulturhistoriska vär-

den. Dessa värden kan vara såväl fysiska 

som immateriella. Verksamheten kan ske 

inom privat eller offentlig sektor och ska 

vara eller avses bli tillgänglig för allmän-

heten.

ArbetSam (Arbetslivsmuseernas 

Samarbetsråd) är en ideell riksorganisa-

tion med syfte att stödja och utveckla vårt 

industriella kulturarv.

Vad är då ett arbetslivsmuseum?

ArbetSam ska verka för att stärka arbetslivsmuseernas identitet, skapa ett kontaktnät mellan 
medlemmarna och samordna arbetet i gemensamma frågor. 

ArbetSam vill också sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet och på så sätt 
fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtiden. 

ArbetSam är en rikstäckande organisation för arbetet med industrisamhällets kulturarv. Organisationen är i första hand till för arbets-
livsmuseer. Men för att kunna belysa industrisamhällets hela kulturarv vill vi också ha med arkivföreningar, studiecirklar, "gräv där du 
står" verksamhet och andra föreningar och organisationer som sysslar med industrisamhällets historia. 

Arbetslivsmuseernas betydelse för natur- 

och kulturturismen var mottot för 

årets konferens för arbetslivsmuseerna. Den 

gick av stapeln lördagen den 18 oktober 

och hölls på Nääs Fabriker, i samarbete 

med Tollereds Öfvre Kraftstation, ett av 

Sveriges äldsta vattenkraftverk. Efter några 

inledande ord om kraftstationen av Ingvar 

Axelsson - och ett speciellt välkommen till 

Peter Berg, ättling till grundaren av Nääs 

Fabriker - ställde Tomas Olsson från Västra 

Götalandsregionen frågan ”Vad händer med 

det maritima och industriella kulturarvet?” 

En fråga som i allra högsta grad är aktuell för 

arbetslivsmuseerna. Därefter talade Henrik 

Olsson från Innovatum Science Center i 

Trollhättan om ”Natur- och kulturturism i 

Västra Götalandsregionen”, något som kom-

mer att bli av stor betydelse framöver. 

Efter lunch fick deltagarna en guidad tur 

genom fabriksområdet – som numera innehål-

ler företagscenter och hotell - och en del av 

Tollereds samhälle och avslutade med visning 

av kraftstationen. Återkomna till konferens-

lokalen fick vi information om ArbetSams 

arbete av Hans Nilsson. Konferensen avslu-

tades med en diskussion om arbetslivsmuse-

ernas överlevnad under ledning av en panel 

bestående av Rolf Danielsson från Västarvet 

samt Tomas Olsson, Henrik Olsson och 

Nils Nilsson. Som tack för en välarrangerad 

konferens överlämnades en knoptavla till 

Göran Gustafson och Ingvar 

Axelsson.

Berit Hammarström

Höstkonferens vid Tollereds Öfvre 
Kraftstation

Överlämning av knoptavla till Göran Gustafson och 
Ingvar Axelsson.

Konferens i Nääs fabriker om Arbetslivsmuseernas betydelse för natur- och kulturturismen.

Tollereds Öfvre Kraftstation.

Museet i Tollered visar 
prov på hur elen framställ-
des genom vattenkraft från 
tidigt 1900-tal.

Vårt regionala uppdrag
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Göteborg är den svenska stad där prak-

tiskt taget alla industrier som funnits 

och finns i landet har blomstrat (utom gruv-

industri och skogsbruk): mekanisk verkstads-

industri, träindustri, kemisk-teknisk industri, 

textilindustri, livsmedelsindustri (konservin-

dustri, bryggerier, bagerier etc.).

Verkstadsindustrin började med tillverk-

ning av gjutjärnsföremål som spisar, sängar, 

utomhusmöbler, kokkärl, maskiner till andra 

industrier och utvecklades och specialisera-

des till kullager, fartyg och bilar.

I en stad med så omfattande verksamheter 

är kommunikationer givetvis viktiga. Järnväg 

har byggts till staden, spårvägar och busslin-

jer sörjer för närområdets kommunikation, 

en stor exporthamn har etablerats.

Stadens industrihistoria uppmärksammades 

redan vid den stora insamlingsverksamhet 

som kom till stånd inför stadens 300-årsjubi-

leum, som ägde rum 1923.

I dag finns bara rester kvar av äldre tillverk-

ningsindustri: byggnader, ofta ombyggda 

och utnyttjade av andra verksamheter, foton, 

arkivmaterial, som förvaras i t ex landsar-

kivet, Göteborgs stadsarkiv, Stadsmuseets 

arkiv m fl. Maskiner och produkter från till-

verkningen och andra föremål som hör sam-

man med den, har samlats in och finns nu på 

Stadsmuseet, Spårvägsmuseet, Bergslagarnas 

järnvägsmuseum, hos Varvshistoriska fören-

ingen, i olika företags egna museer (bl a 

Volvo).

En ung ingenjör, Thorsten Althin, fick i 

uppdrag att samla in ”minnen av vår indu-

strihistoria”. I utställningen 1923 visades 

de föremål och dokument som var följden 

av detta. 

Svalt intresse
När Althin efter utställningen ville få sta-

dens styrande att etablera ett industrimuse-

um var intresset svalt. Althin lyckades bättre 

i Stockholm där han fick bygga upp Tekniska 

museet. Dit fraktades också en avsevärd del 

av de insamlade föremålen. Resten magasine-

rades i Göteborg. Inte förrän Åke Åberg på 

1950-talet tog sig an samlingen hände något. 

Han byggde upp en utställning i en av de 

kvarvarande lokalerna från 1923 och lycka-

des så småningom med bistånd bl a från 

Historiska museets chef, Allan T. Nilson, 

få möjlighet att flytta samlingarna till f d 

Apotekarnas vattenfabrik i Gårda och bygga 

upp nya utställningar, där industri, kultur, 

teknik, samhällets förändringsprocesser och 

Göteborgs industrihistoria presenterades. 

Museet öppnade 1982.

Göteborgs stadsmuseum bildas
När Göteborgs museer i början av 1990-

talet måste krympa sin verksamhet sam-

manfördes fem olika museer till Ostindiska 

huset och bildade Göteborgs stadsmuseum. 

Hit hörde även Industrimuseet. Ostindiska 

huset är byggt på 1700-talet och det är givet 

att man vid den tiden inte kunde planera 

för byggnaden för att hysa maskiner och 

produkter från 1800-och 1900-talen. Därför 

återstår där bara en liten del av det tidigare 

Industrimuseets utställningar. Man visar 

huvudsakligen ”symbolföremål”.

Göteborg har existerat i 400 år och av dessa 

utgör industrialismen hälften av tiden. Redan 

då staden grundades planerade Gustav II 

Adolf och Axel Oxenstierna en stad som 

skulle bli ”en blomstrande handels- och 

sjöfartsstad”.

Att industrierna haft en stor betydelse för 

Göteborgs utveckling och välstånd är uppen-

bart. Men detta verkar numera vara föga 

uppmärksammat av stadens fäder. Möjligen 

kan det bero på att de flesta som bor här är 

inflyttade, både från andra delar av vårt land 

och från andra länder. Men när man kommer 

som nyinflyttad till en ort, uppryckt från sina 

rötter, gäller det att skaffa sig nya rötter, att 

känna sig hemma på den nya platsen. Då är 

kunskap om den nya hemortens historia vär-

defull. Vi tror att en industrihistorisk utställ-

ning värd namnet i en lokal mer lämpad för 

detta än Ostindiska huset skulle kunna få 

stor betydelse för både infödda och inflyttade 

göteborgare. Det gäller ju inte bara för nya 

göteborgare att skaffa sig nya rötter utan 

också för de infödda att lära sig om staden 

och sin egen historia.

Mångfacetterande historia
I Västa Götaland finns ett stort intresse 

för industrihistoria. Många föreningar och 

mindre museer är aktiva för att förverk-

liga detta och Västra Götalandsregionen 

har presenterat en utredning, ”Förslag till 

program för långsiktig utvecklingsplan för 

det maritima och industriella kulturarvet 

i Västa Götaland”. Nu har vi med glädje 

konstaterat det samarbete som skisseras här 

år på väg att verkställas. På websidan www.

industrihistoria.se kan man läsa mer om vilka 

initiativtagarna är, deras olika samarbetspart-

ner och vilket arbete som pågår. Det är vår 

förhoppning att Göteborgs stad skall ingå 

aktivt i detta genom att lyfta fram sin mång-

facetterande industrihistoria.

Det industriella och maritima 
kulturarvet i Västra Götaland
Synpunkter från förra museiche-
ferna i Göteborg Allan T. Nilson och 
Ingegerd Särlvik samt förre ordföran-
den resp. nuvarande ordförande för 
Industrihistoria i Väst Per Clemensson 
och Börje Johansson.

          Tecknare: Erik Williams
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Noltorget 2, tel 0303-74 12 72

Öppet
Mån-lörd

11-22
sönd 
12-22

Tidsbest 0303-749 685 
0739-746 685

Göteborgsv. 80 (bakom Garn & Textil) Älvängen

Älvängens
Hud- & Friskvård

Tydlighet 
Lyhördhet 
Engagemang
Nytänkande

Älvängen • 0303-74 94 88

Byt dina däck 
i Nol

0303-74 02 88

En knutpunkt 
för handel och service!

En knutpunkt 
för handel och service!

En knutpunktEn knutpunkt 
för handel och service!för handel och service!

ÄlvängensÄlvängens
köpcentrumköpcentrum

RepslagarmuseetRepslagarmuseet

E45 mot GöteborgE45 mot Göteborg

E45 mot TrollhättanE45 mot Trollhättan

Björn Leiditz
Master Mariner

Privat sponsor

10%
rabatt

mot uppvisande av 
annons.

Endast 1 tillfälle per kund
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Ale Arbetarekommun
0303-74 21 13

Vi utför de fl esta inom branschen
förekommande rörarbeten
Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

www.ale.arbetarekommun@swipnet.se

Ale Tryckteam AB är ett modernt offset- och digitaltryckeri 
med kunden i fokus. Vi har i dagarna installerat en ny modern 
tryckpress som tillsammans med vår kemifria reprotryckning 
(CTP) borgar för miljövänlig produktframställning. Vi trycker: bro-
schyrer, böcker, foldrar, affischer m m.

Tel 031-98 35 10
www.tryckteam.se

CHRISTIAN KJELLBERG
Telefon: +46(0)303-74 99 50 Fax: +46(0)303-74 99 60

Hemsida: www.nordisk-rormarkning.se E-post: info@nordisk-rormarkning.se

Rörmärkning • Tejp • Skyltar

Tel: 0303-33 46 90 • Fax: 0303-33 88 20
www.redox.se

Enkelt och snabbt, stort utbud och bra kvalitet! 

Med ett lager om över 80 000 begagnade bildelar 
och med service- och kompetensmedveten perso-
nal lever vi upp till vad en nöjd kund förväntar sig.
Besök vår hemsida och sök direkt i vårt lager!

Redaktionen för 
Repslagaren 2009. 
Från vänster: 
Fredrik Arvidsson, 
Kurt Flodin, Maj-
Lis Carlsson, Bernt 
Larsson, Gunnel 
Wahlström, Ingemar 
Olsson och Roy 
Larsson. Saknas 
på bild gör Berit 
Hammarström.
Foto: Allan Karlsson

Redaktionen för medlemstidningen 

Repslagaren tackar ånyo alla som har varit 

behjälpliga med material i form av foton, 

text och annonser. Vi hoppas att tidningen 

faller er i smaken och att ni hittar mycket 

intressant att läsa. Årets utgåva är nummer 

elva i ordningen. Repslagaren har utveck-

lats från ett kopierat pappersblad till en 

riktig tidning med såväl svartvitt som färg-

glatt innehåll. Framför allt har vi lyckats få 

gehör för vår produkt hos en stor mängd 

annonsörer. Dessa skänker vi en extra stor 

tacksamhet för utan er hade vi omöjligt 

kunnat göra denna medlemstidning möjlig.

Kurt Flodin

11:e upplagan

0303-
74 62 56

0303-74 03 91

www.alekuriren.se

Om Ert företag Om Ert företag 
eller förening också vill eller förening också vill 

ha en egen tidning!ha en egen tidning!



www.cogra.se

tel. +46 303 334140 • fax +46 303 334149

ALAFORS PLÅTSLAGERI
Allt inom byggnadsplåt
Även försäljning

0303-74 19 40

Nu ävenNu även
takpapptakpapp
Nu ävenNu även
takpapptakpapp
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Göteborgsvägen 24-26 • 445 02 SURTE • Tel: +46 31-98 05 80 • Fax: +46 31-98 24 25 • info@hotelsurte.se 

H o t e l S u r t e
Hela familjen för 850:- per natt
Hos oss på Hotel Surte hittar du prisvärd logi bara tio minuters bilfärd från centrala
Göteborg. I familjerumspriset ingår 2 vuxna + 2 barn plus vår stora frukostbuffé och
fri parkering. Enkelrum fr 550 kr. Dubbelrum fr 650 kr. Hjärtligt välkommen!

Lunna vägen 4, Alafors • Tel: 0303-74 06 00

Traktorgatan 7, 442 40 Kungälv
Tel: 0303-22 23 40

Alebornas
bostadsföretag

    Besök oss dygnet runt på: www.alebyggen.se

Älvängen • 0303-74 60 12

Herr • Dam • Ungdom • Arbets- och Profilkläder

Årets Turmässa
19-22 mars 2009 • Svenska Mässan Göteborg

team
Städ

service ab

Thomas Andersson

tel 0520-66 19 60  mob 0709-18 47 46  offi ce@teamstadservice.se

Det lokala elnätföretaget i Ale kommun

www.aleelforening.se
Tel 0303 - 33 24 00

Ale Torg
Tel: 0303-962 72

VOLVO-RENAULT SERVIC
E

0303-74 61 79 • 74 66 57 ÄLVÄNGEN

AUKTORISERAD

www.hardesjobil.se
Göteborgsvägen 56
446 32 Älvängen



I ÄLVÄNGEN – ALE KOMMUN
– ETT UNIKT MUSEUM

Repslagarbanan i Älvängen är unik i sitt slag. Det är en ”fullängds-
bana”, 300 m lång, med två repslagningsmaskiner i användbart skick. 

Här bedrivs verksamhet i form av ett levande museum.

Hösten 2003 återinvigdes Carlmarks gamla tjärverk med anor från 
1930-talet. Efter att under många år ha funnits vid Höga Kusten är 

det nu åter i Älvängen.

Tillverkningen av tågvirke till Ostindiefararen Götheborg har bidragit 
till att museet har uppmärksammats på många ställen i världen.

Föreningen Bevara Repslagarbanan

www.repslagarbanan.se


