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Det låter lite egendomligt att bli vald 
till ordförande i oktober 2008 och 

avgå vid årsmötet i april 2009. Det var 
klart när jag accepterade ordförandeposten 
att jag bara skulle vara kvar till året därpå 
då Lars-Gunnar Wallin skulle ta över. Jag 
sitter kvar i styrelsen som vice ordförande 
då jag känner varmt för Repslagarbanan och 
jag var en av initiativtagarna till bevarandet 
av banan.

En förening som till större delen lever på 
bidrag och sponsorer kan få ekonomiska 
problem, så också vi, men tack vare goda 

givare och eldsjälar i föreningen har det 
alltid blivit ett gott resultat. En av de största 
ekonomiska smällar som föreningen har åkt  
på var en elräkning på ca 160 000,- kronor 
från Ale El i mitten av 90-talet, något år 
efter föreningens tillkomst. Någon avbetal-
ning till Ale El gick inte att få, utan ström-
men skulle stängas av på förfallodagen. Ale 
kommun betalade räkningen och föreningen 
skulle betala 20 000,- kronor i början av 
varje år i 8 år. För det mesta klarade vi av 
detta med viss förskjutning på betalnings-
dagen. Samtidigt utsågs jag till föreningens 
förlängda arm vad gäller ekonomin.

Till sist önskar jag er alla en god fortsätt-
ning på det nya året 2010.

Vid årsmötet den 22 april 2009 val-
des undertecknad till ordförande och 

Hugo Wallberg till vice ordförande för 
föreningen.

2009 var ett intensivt år där fören-
ingen deltog i ett stort antal externa akti-
viteter, störst av dem var kanske delta-
gandet på båtmässan i Göteborg, som 
har blivit en tradition. På Turmässan och 
kulturkalaset kunde man också hitta oss. 
I Fredrikshamn deltog vi tillsammans 
med SOIC i Tordensköldsfestivalen som 
också gästades av skeppet Ostindiefararen 
Götheborg, Halmstad marinfestival som 
besöktes av skepp från flera länder i Europa 
bland andra Tyskland, Holland, Frankrike 
och ett flertal från Sverige hade naturligtvis 
deltagande från oss där vi slog rep inför en 
stor publik.

På hemmaplan hade vi vår obligatoriska 
repslagardag, då vi även firade föreningens 
15 års jubileum.

Våra knopkurser som Christoffer Åström 
leder är mycket populära och välbesökta av 
våra medlemmar.

Den traditionella julmarknaden med del-
tagande av ett flertal hantverkare och hand-
lare från Älvängen besöktes som vanligt av 
en stor publik.

Inom ramen för vårt regionala uppdrag 
har vi genomfört ett antal seminarier och 
konferenser som uppskattats och varit väl-
besökta. 

2010 planerar vi förutom de aktiviteter 
som redan nämnts ett flertal utställningar 

på museet.
En utställning som skall beskriva samar-

betet med SOIC , framtagning och leverans 
av tågvirke, resor och andra gemensamma 
aktiviteter kommer att visas.

Föreningens framtidsvision är att kunna 
förverkliga tillverkningen av ytterligare pro-
dukter som PA Carlmark hade i sitt sorti-
ment under 50 talet.

Jag vill framföra ett stort tack till fören-
ingens medlemmar och museets personal 
samt alla övriga som bidragit till att vi kun-
nat ha en bred och givande verksamhet.

Lars-Gunnar Wallin
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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

HUGO WALLBERG
Vice ordförande

Omslagsfoto: Allan Karlsson, Kristin Hamdan, Viking 
Nilsson och Kwok-Keung Cheng.

Avgående ordförande Hugo Wallberg överlämnar ordförandeklubban till Lars-Gunnar Wallin.

Som tecknare av illustrationen på sidan 24 i 
Repslagaren 2009, hade namnet av misstag 
blivit fel. Det korrekta namnet skulle natur-
ligtvis vara Lars Gillis.
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BÖRJE JOHANSSON
b.johansson@repslagarbanan.se

SURTE        BOHUS        NÖDINGE        NOL       ALAFORS        ÄLVÄNGEN        SKEPPLANDA        ALVHEM

ALE KOMMUN

Ale. En stark del av Göteborg
Ale kommun, 449 80 Alafors, tel: 0303-33 00 00, e-post: kommun@ale.se, internet: www.ale.se

Råseglarhuset, Skeppsholmen, 111 49 Stockholm
Tel. 08-611 01 44, Fax 08-611 53 08

Riggverkstad • Tågvirke • Schacklar • Block • Vantskruvar mm.

Även tillverkning av
Inredningsdetaljer såsom trappräcken,

Spärrlinor m.m.

Gediget kunnande och ett hett humör!  Välkomna!

Stödjer kulturen i 
Västra Götaland

www.vgregion.se

Nu har ännu ett verksamhetsår gått för 
Repslagarmuseet. Åren går bara for-

tare och fortare. Det var år 1996 som museet 
invigdes, men det känns som i går. 2009 har 
varit ytterligare ett innehållsrikt och spän-
nande år. Ett år med utmaningar och föränd-
ringar.

Det gångna året har varit arbetsamt, bl a be-
roende på de förändrade villkoren för perso-
nal i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har 
dock genomfört året på ett bra sätt, framför 
allt beroende på våra duktiga medarbetare 
och medlemmar.  

Det var länge tveksamt 
om vi skulle kunna fort-
sätta att hyra Carlmarks 
gamla kontor. Men tack 
vare ett stort tillmötes-
gående från uthyraren 
Lars Jönsson har vi 
kommit igenom den vär-
sta tiden. Ett nytt avtal 
är nu på gång.

Inför år 2010 är förutsättningarna bättre. 
Det ser ljusare ut. Genom de nya åtgärderna 
inom arbetsmarknadspolitiken, det så kallade 
fas-3-steget, är det enklare att få personal till 
museet igen. 

Budgeten för år 2010 visar på ett litet över-
skott. Programmet för året är som vanligt 
fyllt med aktiviteter och evenemang. Det ser 
positivt ut!

Vår nye ordförande, Lars-Gunnar Wallin, 
har tillträtt och föreningen har firat 15-årsju-
bileum. Vi har högtidlighållit minnet av kom-
munens store konstnär Ivar Arosenius, det 
var 100 år sedan han avled.
 
Vårt regionala uppdrag har inte förlängts, 
men vårt nybildade nätverk NAV, Nätverk 

för Arbetslivsmuseer i 
Västra Götalandsregio-
nen, har i stället fått ett 
uppdrag. Kansliet för 
NAV kommer att fin-
nas på museet och syf-
tet är att stärka samar-
betet mellan regionens 
arbetslivsmuseer. 

 Själv drabbades jag av 
sjukdom i somras. Ef-
ter en operation, som 

gick bra, är det full fart igen. Men det var en 
jobbig sommar.

Jag är ju ansvarig för Glasbruksmuseet i Sur-
te och för kommunens Kulturarvsplan, utö-

ver arbetet på Repslagarmuseet. Arbetet med 
att utveckla Glasbruksmuseet från ett kom-
munalt till ett ideellt museum, likt Repslagar-
museet, har tagit en hel del kraft, men nu är 
det mesta klart. Från den 1 januari 2010 drivs 
Glasbruksmuseet i föreningsregi.

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 hjälpa till.    

Ett riktigt Gott Nytt År!     
   

MUSEICHEFEN HAR ORDET

"
Budgeten för år 2010 

visar på ett litet 
överskott. Programmet 
för året är som vanligt 
fyllt med aktiviteter 

och evenemang. Det ser 
positivit ut. 

Börje Johansson
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Orden ”Ikke godt nok” kan man fortfa-
rande nästan höra på banan. En god 

vän och en otroligt duktig repslagare har 
lämnat oss alldeles för tidigt. Som tur är 
fick vi chansen att lära känna honom som 
yrkesman och som privatperson under några 
års tid.

Som yrkesman var han en perfektionist, inget 
fick lämna banan utan att det var riktigt sla-
get. Var han inte nöjd med repet så var det 
bara att slå upp det och börja om. Han var 
skeptisk till utdragningsmaskinen i början,  
men det var för att han aldrig tidigare jobbat 
med en sådan. Det tog inte lång tid innan 
han var vän med den och dukterna drevs 
ut med hjälp av maskinen. Hopslagningen 
skedde med hjälp av beting. Ole kom oftast 
en vecka när det var dags för hopslagning 
och med sig hade han lärare och elever från 
Vikingaskibsmuseet i Roskilde. De senare 
åren följde även Annette med, Oles fru. 
Fast det var mycket att göra så uppskattade 
Ole fika, ofta en kaffe, en glass och en Grape 
tonic. Under tiden man fikade så talade man 
om repslagning så även om man satt en 
timme som det kunde bli ibland så lärde man 
sig alltid något. Den tid man förlorade på 

dagen tog man igen på kvällen. 
En gång glömmer jag aldrig. Vi hade hållit 
på hela dagen och långt in på kvällen och 
klockan började närma sig tio. Då undrade 
Ole om vi skulle ta oss en Pizza, självklart 
var vi sugna på det. Pizzan åt vi upp och 
sedan fortsatte vi till runt ett-tiden på nat-
ten. När vi lämnade banan satte Ole sig vid 
datorn och skrev ner det som hade gjorts 
under dagen. Klockan åtta på morgonen var 
det igång igen. 

Både Bernt och jag har ofta talat om Oles 
händer, man kan tänka sig ett par grova 
arbetarhänder när man håller på med sånt 
här jobb men Ole har ett par smala smidiga 
händer. Ole har sagt flera gånger att det inte 
bara är styrka utan teknik också. Ibland var 
man lite skeptisk till vissa saker som han sa 
men när han förklarade och visade så var det 
så självklart, detta bevisade vilken skicklig 
yrkesman han var. Lära ut jobbet var en sak 
som jag tror att han tyckte var väldigt roligt 
och han var väldigt duktig på det. Var det så 
att man inte förstod så förklarade han tills 
man gjorde det. 
Som vän lärde vi oss känna Ole också, för 
det var obligatoriskt att gå och äta lunch på 

Rosa Huset och där var det inte så mycket 
prat om repslagning. Han delade gärna med 
sig om sina upplevelser som han hade varit 
med om. Han berättade bland annat om 
sin båt som han led av sjösjuka ombord på 
och att han ville förlänga den. Känns skönt 
att veta att han fick uppleva att båten blev 
längre, med hjälp av många vänner.

Både jag och Bernt saknar Ole väldigt myck-
et för hans besök på banan var något som vi 
såg fram emot väldigt mycket. Man kommer 
aldrig att glömma honom. När man jobbar 
med ett rep ibland så tänker man på vad Ole 
hade sagt om det, kanske ikke godt nok.

Anders & Bernt

Till minne av Ole Magnus – vän och repslagare

Efter några års sjukdom och ett fantastiskt 
kämpande, har vår käre vän och duk-

tige hedersmedlem lämnat oss. In i det sista 
visade Ole en oerhört stor geist för sitt stora 
intresse, repslagning. Med Ole försvann ett 
mycket stort kunnande och vi har mist en 
riktigt god vän. Ole har varit en mycket stor 
tillgång för Repslagarmuseet och vid till-
verkningen av tågvirket till Ostindiefararen 
Götheborg. Vi kommer alltid att bära minnet 
av Ole Magnus med oss och är glada att vi 
fått lära känna honom. 
Annette Seeberg, Oles fru, uttrycker sin 
upplevelse av dagen när Ole gav sig ut på sin 
sista seglats, på följande vis: 

Søndag den 18. oktober opfyldte vi Magnus` 
ønske om at få evig fred på havet. Det hav, som 
han altid fandt ro på.
Klokken 11.45 sejlede vi ud fra Studstrup. Vi 
havde fået følge af en storfembøring fra Århus. 
Det er en Åfjordsbåd på 53 fod. Den er bygget 
i Stadsbygd i Norge og er som bådtype en stor 
udgave af den båd, som Magnus og jeg har vin-
terfisket fra på Lofoten og som den båd, der fulgte 
med på sejladsen til Færøerne. En bådtype, som 
Magnus holdt meget af og som han gennem livet 
lavede metervis af tov til. 
På det vedhæftede billede fra 1986, står Magnus 
til rors på en mindre fembøring. At Blaaheia 
ville følge Magnus på hans sidste sejltur, var en 

ubeskrivelig glæde for mig.
 Klokken 12.50 bandt vi de to både sammen, så 
vi alle kunne gå over på Blaaheia. Det var næs-
ten havblik, solrigt og varmt. Vi så marsvinene 
til styrbord for båden. Deres finner slog smut på 
vandoverfladen og de sorte rygge blinkede som 
sølv i solen. 
Smukkere kunne efterårsvejret ikke blive.
 Vi lå på position 56 N 14,2 og 10 Ø 22,7. 
Her stedte vi Magnus til hvile. Mikkels tjærede 
tovværkskrans ligger nu på havbunden og viser 
positionen. Vi havde medbragt blå asters, roser 
og lindegrene. De flød, som et blomsterhav, 
medens Sofie sang: Amazing Grace.

Jeg kunne kun sige: Svøm videre, min ven. 
Efterfølgende kørte vi hjem til Borupvej. Her 
havde Jette holdt grønsagssuppen varm. 
 
Det blev en rigtig fin dag. Jeg havde frygtet den, 
men det føles rigtig, at Magnus nu er på havet. 
Medens han var syg og ude af stand til at sejle, 
tænkte jeg, hver gang jeg så ud over havet: Nu 
skulle Magnus være der, i sin båd. 
Dengang havde jeg stadig håbet om, at han igen 
ville blive så rask, at det kunne lade sig gøre. Det 
håb har jeg ikke længere. Nu kan jeg blot tænke: 
Nu er det der, Magnus er. På havet.

Kærlig hilsen Annette

Ole Magnus har lämnat oss
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Thore Berghamn, vice ordförande i Utbildnings- och 
kulturnämnden, talade.

Föreningen Bevara Repslagarbanan 15 år

Föreningen Bevara Repslagarbanans ordförande, Lars-Gunnar Wallin, uppvaktades 
och gratulerades av kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson.

1994 bildades Föreningen Bevara Repslagarbanan i Älvängen.
Carlmarks fullängdsbana på 300 meter kunde räddas.

2009 firade föreningen 15-årsjubileum.

Museichef Börje Johansson, gav sin syn 
på 15 fantastiska år på banan.

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

Gratulationer från Linföreningen och Birgitta Bernhardsson.

Kent Carlsson från kulturföreningen 
Teatervinden skojade friskt. Sten Swedlund från repslageriet i Karlskrona uppvaktade. De 100 gästerna lät sig väl smaka av mat och dryck.

Föreningens förste ordförande (1994-2007) Kurt Flodin fick självklart ordet på jubileumskvällen.

Tel 0303-74 51 26 • Fax 0303-74 51 30 • Mob 070-573 83 59, 070-416 31 72 • E-post info@uspastorp.com   Hemsida www.uspastorp.com

KLURIGA AKTIVITETER 
I SKOG OCH MARK.

FEMKAMP.
KONFERENS OCH UTBILDNING 

I SEPARAT KONFERENSHUS.

BASTU • BADTUNNA 
STOR POOL ÅRET RUNT.

LOGI – BED AND BREAKFAST.
FESTARRANGEMANG.
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Kärnverksamheten vid Repslagarmuseet
Under år 2010 kommer vår kärnverk-

samhet att fortsätta som tidigare. Eller 
kanske inte riktigt som tidigare... Vi fortsät-
ter naturligtvis med repslagning. Alldeles i 
början av året kommer vi att tillverka trossar 
till renoveringen av mastkranen i Köpenhamn 
och direkt därefter blir det tillverkning av 
kompletterande tågvirke till ostindiefararen 
Götheborg med mellan 1000 och 2000 kg. 
Förhoppningsvis blir det mycket mer repslag-
ning under året.

Vi hoppas att få tag i en bra kvalitet av 
syntethampa, så att vi kan starta egen 
tillverkning av trossar och kablar i konst-
material. Efterfrågan är stor på rigg- och 
förtöjningsgods till de seglande skutorna. 
Även om dessa borde använda tjärad hampa, 
är det ytterst få som använder naturmaterial. 

Huvudanledningarna är att syntetmaterial 
inte behöver skötas med samma omtanke 
som hampan och det är dessutom säkrare 
och håller längre. Priserna däremot är lik-
artade.

En annan produkt vi vill nå ut med till 
framförallt museer och renoveringsprojekt 
är, tågvirke i olika äldre material. Lindbast, 
hästtagel, lin, hudar är några exempel på 
material som borde användas mer. Vi tänker 
marknadsföra oss som ett ”Resursmuseum” 
för hela landet. Kanske kan vi bli huvudleve-
rantör till det nya Fartygsvärnscentrum, som 
håller på att skapas. 

Arbetet med Västra Götalandsregionens pro-
gram för Natur- och kulturturism fortsätter. 
Här gäller det främst att paketera regionens 

produkter på ett bättre sätt och bättre nå ut 
med marknadsföringen.

Vi planerar att under året fräscha upp våra 
basutställningar och åter skapa en ny utställ-
ning om museets arbete med tågvirke till 
Ostindiefararen Götheborg.  

Repslagarbanan kommer att delvis renove-
ras. Först är det byggnadens norra del som 
måste stabiliseras. Det är annars stor risk att 
delarna vid Grönån kommer att rasa ner i ån. 
Detta arbete påbörjas i januari. Under våren 
kommer den södra gaveln att putsas och 
målas om. En behövlig ansiktslyftning.

Ett annat spännande projekt är, att sätta fler 
av de maskiner som vi har i museets ägo i 
driftsdugligt skick, så att vi kan visa dessa 

Jotun Coatings 
är Sveriges ledande 

leverantörer av 
fartygs färger

Att föra vidare repslagartraditionen till nästa generation är ett huvuduppdrag i kärnverksamheten. Här är det Bernt Larsson som demonstrerar repslagning för barn och 
föräldrar. Repslagarbanan har också många studiebesök från skolor.



för våra besökare. Det är en fråga om var 
maskinerna skall kunna placeras. För närva-
rande arbetar vi med några olika lösningar.

I början av 1960-talet sålde Carlmark sin 
utrustning för beredning och spinning av 
hampafibrer. Denna utrustning exporterades 
till Nordafrika. I Ungern, hos det företag 
museet besökte 2007, fanns motsvarande 
maskiner i drift tills i höstas. Vi kommer 
att resa till Ungern i januari, för att se vad 
som kan räddas undan en skrotning och för-
hoppningsvis transporteras till Älvängen för 
att ingå i museets produktion. Efterfrågan 
på spinning och förädling av hampa är stor. 
I år har fler än 200 lantbruk odlat hampa 
i Sverige, men nästan allt har använts till 
energi.
 
Att få igång en utökad museal beredning och 

kanske enklare forskning, är en vision för 
museet. Lokaler finns inom området. I den 
projektgrupp, som arbetar med frågan ingår 
Trad Wrigglesworth, Christoffer Åström 
och undertecknad. Blir detta verklighet, blir 
det större än när vi återbördade tjärverket 
till Repslagarbanan.

Börje Johansson 
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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.comVår produktkatalog hittar du på

www.swedishrope.se

Caféet hade många gäster på julmarknaden. Det var full fart från tidig förmiddag.

Xhevrije Hoxha jobbar med vår viktiga souvenirtill-
verkning.

Xhevdet Hoxtha gör knopar och knoptavlor som 
är populära souvenirer att köpa med sig från 
Repslagarbanan.

Tomten kom på besök när årets stora julmark-
nad arrangerades i början av december på 
Repslagarmuseet.

Timo Saarinen en av våra duktiga snickare på 
banan.
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Repslagardagen – en kär tradition
De kom från alla håll. Repslagardagen i 

Älvängen lockade inte bara utställare 
från när och fjärran – även besökarna kom 
i flock. Det rådde en hjärtlig trängsel under 
större delen av dagen.
Ett 60-tal hantverkare, vissa med hemadress 
i Skåne, Stockholm och Gotland. De lång-
resta gästerna bidrog defintivit till att göra 
Repslagardagen 2009 till något alldeles 
extra. Senare på kvällen firade Föreningen 
Bevara Repslagardagen 15 år och redan tidi-
gare under dagen erhöll styrelsens ordföran-
de, Lars-Gunnar Wallin, en blomma av Ale 
kommuns kulturchef, Michael Svensson.

Tjärverket spred som vanligt en härlig doft 
över området. I repslagarbanan stod utställar-
na utspridda och sällan har det varit sådant 
liv i den 300 meter långa lokalen.

Försäljning av närproducerad mat, getost 
och honung, var ett nytt spännande inne-
håll.

Text: Alekuriren. Foto: Allan Karlsson

Fullt hus – eller full bana – rättare sagt. Repslagardag och 15-årsjubileum föll väl ut.

Kulturchef Michael Svensson överlämnade en blomma 
till Föreningen Bevara Repslagarbanans Lars-Gunnar 
Wallin.

Annelie Segerlöf, Romelanda, och Dennis Hedarp, 
Lindome, fick hjälp av Ingemar Olsson att slå rep.

Årets välbesökta Repslagardag hade ett stort antal utställare. En av dem var Inga-Lotte Andreasson, Solgläntan, 
som visade upp sin samling med vättar.

Janne demonstrerar en av många maskiner på Rep-
slagarbanan i Älvängen.

Framtidens cykelbud?

Gör som 
Repslagarbanan
– Kom ut till Brännö Värdshus

www.brannovardshus.se
tel 031-97 04 78 

Älvängen Nödinge
Glasmästeri

0303-74 67 00 jourtel. 0303-74 67 00
Hålstensvägen 22, 446 37 Älvängen



r e p s l a g a r e n   |   s i d  9

Årets Turmässa
25-28 mars 2010 • Svenska Mässan Göteborg

Att repslagarbanan en gång lokalisera-
des till Älvängen berodde på de goda 

förutsättningarna för kommunikation. Här 
fanns älv, väg och järnväg bokstavligt talat 
på några meters avstånd vilket gav möjlig-
heter till effektiva transporter på både väg, 
järnväg och båt.

Genom det stora infrastrukturprojektet 
BanaVäg i Väst förbättras nu åter Älväng-
ens kommunikationer med omvärlden. Den 
nya dubbelspåriga järnvägen med ny pen-
deltågstation kommer att finnas på bekvämt 
avstånd för besökare och den nya fyrfälts-
vägen innebär att även bilisterna lättare och 
snabbare kan ta sig till museet.

Kurt Flodin, som är en av eldsjälarna bak-

om Repslagarmuseet, hoppas att BanaVäg i 
Väst kan innebära ett lyft för museet. 

– Vi vill gärna profilera oss på något sätt 
vid den nya pendeltågstationen när den är 
klar. Vi vill att Älvängen även i framtiden 
ska förknippas med repslagartraditionen i 
det allmänna medvetandet, säger han.

Det är BanaVäg i Västs deletapp Nol-
Älvängen som närmast berör Repslagarmu-
seet. Det är en av de deletapper där man 
arbetar med både fyrfältsvägen och dubbel-
spåret i en gemensam projektorganisation. 
Den södra delen av denna etapp, mellan 
Nol och Älvängen Syd vid Jysk, byggstar-
tade våren 2008. Nu, vintern 2009-2010, 
startar byggnationen av den norra delen från 

Älvängen Syd och förbi Älvängen Centrum.
Inne i Älvängen centrum ska en ny trafik-

plats byggas och pendeltågstationen förbinds 
via en gångbro med ett resecentrum.

Det nya dubbelspåret är redan klart och 
öppnat för trafik hela sträckan mellan Bohus 
och Älvängen. I december 2009 startade 
byggnationen av järnvägsetappen norr 
därom, mellan Älvängen och Hede. Den 
etappen omfattar 7,6 kilometer dubbelspår, 
varav 1,8 kilometer är tunnel genom Kattle-
berg norr om Älvängen.

Lennart Mossberg
BanaVäg i Väst

PROVTRÄNA GRATIS 
I TVÅ VECKOR

Gäller mot uppvisande av denna annons, en gång per person,
hos Sportlife i Älvängen. T o m 30/8 2010www.sportlife.se

Älvängens norra trafikplats söderifrån.                  Illustration: BanaVäg i Väst

BanaVäg banar väg för museet

Carlmarks Repslagarbana 
hade redan dubbelspår 
från cirka 1920.
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6 -14 februari 2010
www.batmassan.se

Över 30 000 har sett repslagning

Hantverksdagarna i Tollereds Öfvre Kraftstation.

Souvenirförsäljning på Kulturkalaset i Göteborg. Kvalitetskontroll av Bernt Larsson när Halmstadborna fick se repslagning på nära håll..

Repslagning framför Brännö Värdshus.

Laxarby Medeltidsmarknad med Joakim Pholke från Berlin

   
31/1-8/2 Båtmässan   
19-22/3 Turmässan   
26-28/6 Fredrikshamn   
11-12/7 Taubespelen
18-19/7 Träbåtsfestivalen   
24/7 Halden  
29/7-2/8 Halmstad  
5/8 Brännö   
8/8 Ödenäs   
9/8 Herrljunga   
15/8 Tordenskjöld  
11-16/8 Kulturkalaset i Göteborg  
15-16/8 Laxarby Marknad   
13-14/8 Karlskrona  
Augusti Bondens dag, Backamo 
14-15/11 Tollereds Öfvre Kraftstation

Totalt besöktes våra utåtriktade arrangemang av ca 30 000.

REPSLAGNING LOCKAR PUBLIK

Repslagarna från Älvängen har som 
vanligt rest runt och visat upp den ädla 

konsten att slå rep, inte bara i vårt avlånga 
land utan även utanför rikets gränser. Såväl 
danskar som norrmän har fått ett besök. 
De utåtriktade verksamheterna har lockat 
inte mindre än 30 000 människor. Lägg 
därtill cirka 10 000 som har besökt Repsla-
garmuseet i Älvängen.
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Älvängen 0303-74 86 60

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

Hålstensvägen • Älvängen

Repslagarnas deltagande på Båtmässan har 
sitt ursprung i samarbetet med Svenska Ost-
indiska Companiet.

– Det var på deras initiativ som vi kom med 
1994 och sedan har det rullat på med undantag 
för något år då det var lite osäkert kring SOIC 
och Ostindiefararen, berättar Kurt Flodin.

I år är de placerade i Jubileumshallen till-
sammans med Västkustens Träbåtsförening.

Under fredagens VIP-kväll gästades mon-
tern av flera namnkunniga, däribland region-
råd Johnny Nilsson (S), Richard Thornan-
der, vd SOIC och Båtlivs Bengt Wallin som 
alla höll tal. Föreningen Bevara Repslagar-
banans ordförande, Hugo Wallberg, invig-
ningstalade.

Publiken fick också ta del av musik- och his-
toieunderhållning signerad Leif Randers och 
Lennart Thorstensson. Störst intresse till-
drog sig ändå, likt tidigare år, repslagning-
en. Vid ett tillfälle fick de rutinerade repsla-
garna hjälp av SOIC:s Richard Thornander. 
I samband med detta undertecknades ett avtal 

mellan SOIC och Repslagarbanan.
– Det innebär att vi kommer att vara huvud-
leverantör av tågvirke till Ostindiefararen till 
och med 2010. Vi ska komplettera med cirka 
1 ton rep, säger Kurt Flodin.

Hittills har Repslagarbanan levererat 25 
ton tågvirke till Götheborg, något som SOIC 
utttryckte sin stora tacksamhet över.

– Det kändes bra att Richard Thornander 
fick känna på hur hantverket fungerar, säger 
Flodin efter fredagens repslagning.
Nya huvudsponsorer till föreningen, LB:s 
Mekaniska med vd Magnus Brogren i spet-
sen och privatpersonen Björn Leiditz, fick ta 
emot unika knoptavlor som bevis och tack-
samhet för deras insatser.

– Våra sponsorer blir allt viktigare för oss 
och därför är vi måna om att lyfta fram dem 
under Båtmässan. Att synliggöra dem i sam-
band med våra utåtriktade verksamheter är ett 

bra sätt att betala tillbaka, menar Kurt Flodin 
som hoppas att många alebor tar sig ner till 
årets Båtmässa.

Artikeln är hämtad ur Alekuriren vecka 6, 2009.
Text: Per-Anders Klöversjö

Foto: Allan Karlsson

GÖTEBORG. Sedan 1994 har Fören-
ingen Bevara Repslagarbanan med-
verkat på Båtmässan i Göteborg.

De tillhör numera inventarierna 
och är en av mässans stora publi-
kattraktioner.

– Båtmässan är en av våra 
huvudsponsorer och här har vi 
knutit många värdefulla kontakter, 
säger eldsjälen, Kurt Flodin.

Repslagarna regerar på Båtmässan

Båtmässan invigdes enligt tradition med en VIP-kväll och Föreningen Bevara Repslagarbanan som i år medverkade 
för femtonde året var en av många publikattraktioner. Repslagning med ingen mindre än Richard Thornander, ny vd för 
Svenska Ostindiska Companiet, stod självklart på programmet.

Margit och Sigvard Törnqvist från Marstrand köpte rep av Roy 
Larsson i Repslagarbanans monter på Båtmässan.

Richard Thornander, vd för Svenska Ostindiska 
Companiet, skrev på ett nytt avtal som gör Repsla-
garbanan leverantör av tågvirke till Ostindiefararen 
Götheborg till och med 2010. Kurt Flodin tackade 
och tog emot.

Ale Torg
0303-973 01

Sportbutiken i Ale
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En given attraktion på TUR-mässan

Det var första gången någonsin! Regalskep-
pet Vasa, Ostindiefararen Götheborg och 
Briggen Tre Kronor inom en radie av några 
meter. 1600-, 1700- och 1800-talsskepp i 
samma vågskvalp! Repslagarmuseet i Älväng-
en var där och visade hur tampar, rep och 
trossar blir till. 

1994 fanns Repslagarmuseet med på Båt-
mässan för första gången. Året därpå gjorde 
man sin debut på TUR-mässan. Allt sedan 
dess är Repslagarmuseet en given attraktion 
på båda dessa publika tillställningar i Svenska 
Mässan.

– De första åren på TUR-mässan var vi en 
del av Göteborg & Co och Bohusläns monter. 

Det här är tredje året som vi har en alldeles 
egen utställning och det är tack vare ett spon-
soravtal som vi har med arrangören, säger 
Börje Johansson.

TUR är Skandinaviens största resemässa 
och att kunna marknadsföra Repslagarmuseet 
i ett sådant forum är naturligtvis oerhört vär-
defullt.

– Det ger oss en fantastisk möjlighet att 
sälja in Ale och Repslagarmuseet. Vi knyter 
många nya kontakter samtidigt som vi under-
håller gamla etablerade kontakter. Förhopp-
ningsvis får ännu fler upp ögonen för vår 
verksamhet samtidigt som vi försöker få 
bussarrangörer att se Repslagarmuseet som 
ett givet besöksmål, säger repslagare Bernt 
Larsson.

En gång i timman underhölls mässbesö-
karna med gammaldags repslagning. Intres-
set var stort och många stannade till för att 
beskåda hantverket.

– Självklart tar vi också tillfället i akt att 
saluföra våra produkter. Det är ett sätt att 
få in pengar till verksamheten, säger Bernt 

Larsson.
I samband med TUR-mässan passade Rep-

slagarmuseet på att dela ut en knoptavla till 
Ale kommun, som överlämnades till kommu-
nalrådet Jarl Karlsson (S).

– Vi är oerhört tacksamma för det samar-
bete som vi har med Ale kommun. Vi vill visa 
vår uppskattning med denna gåva, förklarade 
Kurt Flodin.

Artikeln är hämtad ur Alekuriren vecka 13, 2009.
Text och bild: Jonas Andersson

Som ett bevis på sin 
tacksamhet för det fina 
samarbetet med Ale 
kommun passade Rep-
slagarmuseet på att 
dela ut en knoptavla 
till kommunalrådet Jarl 
Karlsson. Museet repre-
senteras här av Gunnel 
Wahlström, Börje Jo-
hansson och Kurt 
Flodin.

GÖTEBORG. De är stolta ambassa-
dörer för Ale kommun i allmänhet 
och Repslagarmuseet i synnerhet.

I förra veckan fanns de vana 
mässrävarna på plats på TUR  
2009.

– Precis som Båtmässan har 
TUR-mässan blivit en kär tradi-
tion för vår del, säger museichef 
Börje Johansson.

Den som ville pröva lyckan i Repslagarmuseets lotte-
ri fick hjälp av de här glada damerna. Från vänster: 
Maj-Lis Carlsson, Berith Hammarström och Gunnel 
Wahlström.
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Föreningen Bevara Repslagarbanan  har 
sedan flera år tillbaka, varit tvungna att 

tacka nej till tidigare inbjudningar att deltaga 
i festligheterna i Halmstad. 

Först i år har vi skapat de ekonomiska 
resurserna att vara med, ett beslut vi inte 
ångrar. 

Vårt besök blev mycket uppskattat och 
lyckat, hoppas det blir fler tillfällen att upp-
leva den fina stämning och atmosfär som vi 
upplevde under Festivalen. Speciellt gjorde 
de medverkande gamla segelfartygen ett 
genuint intryck. Vårt boende var lite speci-
ellt, vi bodde på Hotell Gula Briggen, det 
gamla stadsfängelset, som man byggt om 
på ett förträffligt sätt. Ett lugnt och säkert 
ställe. 

Placeringen inom festivalområdet vid kajen 
med segelfartygen kunde inte vara bättre.

Repslagarna visade upp sig i sina nya 
tidstypiska 1700-tals kläder. De användes 
första gången under Tordenskiöldsdagarna, 
vid Ostindiefararens Götheborgs besök i 
Fredrikshamn i slutet av juni månad. När 
man visar hur man slog rep under Ostindie-
fararepoken, känns det rätt att vara klädd i 
tidstypiska kläder. Vi fick mycket beröm och 
positiva reaktioner på vår nya utstyrsel. Spe-

ciellt av den yngre generationen som frågade 
om vi var sjörövare, sjömän eller scouter etc. 
Vi fotograferades av många besökare tillsam-
mans med barn och ungdomar.
Medialt fick repslagarna stor uppmärksamhet 
i lokalradion, Hallandsposten och Marinfes-
tivalbloggen. Framför allt uppskattade vi våra 

arrangörers, allmänhetens och våra besöka-
res positiva synpunkter och reaktioner. Det 
var populärt att vi slog rep på gammalt sätt 
och att publiken fick fortlöpande information 
på vad vi gjorde och varför. De fick även  vara 
med att slå rep och känna på materialen.
Under festivalen har vi knutit ett flertal vär-
defulla kontakter, både nationellt och inter-
nationellt, vilket resulterat i att vi fått flera 
inbjudningar till maritima arrangemang.

Gävle i augusti, månad. Flensburg, Tysk-
land i maj 2010, Kampen i Holland i april 
2010. Intressanta besöksmål, men tyvärr har 
vi inte tillräckliga resurser i nuläget.

Tyvärr var Ostindiefararen Götheborgs 
besök försenat på grund av hårt väder. Hon 
skulle ha anlänt fredag kl 12.00, men kom 
först på söndag kl 10 00. När Götheborg 
väl kom gjorde hon ett mycket pampigt och 
populärt intryck.

Kurt Flodin

Halmstad Marinfestival

Ostindiefararen Götheborg kom till sist fram till Halmstad efter att ha hamnat i hårt väder. Väl där fick den 
ett varmt välkomnande.

Stort intresse bland Halmstadborna för den ädla konsten att slå rep. Kurt Flodin och Bernt Larsson demonstre-
rade fllitigt.

Eldsjälen, Gunnel Wahlström, sålde lotter och souve-
nirer i mängder.

www.trabat.se



Sommaren 2009 gjorde 
Ostindiefararen Götheborg en 
turné i Skandinaviska vat-
ten. 12 hamnstopp i Danmark, 
Norge och Sverige fanns med på 
turnéplanen. 
Återkommande var historiska 
evenemang, som levandegjorde 
de skandinaviska ländernas 
gemensamma historia.

Efter den lyckade turnén i Östersjön 2008, 
då framförallt svenska hamnar besöktes, 
kastade Ostindiefararen den 13 juni loss för 
en 2 månader lång turné i Skandinaviska 
vatten. Arendal i Norge var det första 
norska hamnstoppet och där tog man emot 
skeppet under den årliga, historiska folk-
festen ”Kjaempestaden”. Syftet är att väcka 
intresse för den egna stadens och regionens 
historia och identitet genom att under några 
dagar försätta Arendal 200 år tillbaka i 
tiden. Staden sjuder under dessa dagar av 
historiskt klädda människor och musiker, 
marknad, arrangemang och upptåg. I år var 
arrangemangets höjdpunkt Ostindiefararens 
besök. 

Under Scandinavian Tour fick besättningen 
möta en man ur historien mer än andra, näm-
ligen Tordenskiöld. I Sverige kanske inte lika 
välkänd som i våra grannländer Danmark 
och Norge. I Danmark står denne man i 

centrum när 1700-talet levandegörs under 
Tordenskiöldsdagarna i Frederikshavn. I år 
spelade Ostindiefararen en huvudroll, om 
än förklädd till ett svenskt linjeskepp. Ett 
liknande sjöslag som den sista kvällen i 
Frederikshavn, med Ostindiefararen i bak-
grunden på väg ut ur hamnen, lär aldrig ha 
skådats under Tordenskiöldsdagarna. 

Även i norska Stavern har Tordenskiöld för 
evigt skrivit sig in i historien. Det var hit han 
drog sig tillbaka för att planera sina aktio-
ner. Detta uppmärksammas varje år genom 
iscensättandet av ”Slaget vid Dynekil”, som 
sägs vara Tordenskiölds mest berömda slag. 
Detta var sommarens andra sjöslag för 
Ostindiefararen. 

Den mest djupgående konfrontationen med 
Tordenskiöld fick Ostindiefararen mellan 
Halmstad och Risör. Då tog skeppet sitt för-
sta steg in i filmens värld, då en dokumentär 
om Tordenskiöld och det förlista skeppet 
Hedvig Sophia spelades in ombord. 

Den som närvarade vid Göteborgs kultur-
kalas den 13 augusti fick bevittna en av 
Ostindiefararens kraftfullaste kanonsalvor 
någonsin. Den här gången försvarade skep-
pet hemstaden från de angripande danskarna 
under ett iscensatt sjöslag. Och äntligen fick 
Ostindiefararen gå vinnande ur striden!

Totalt 30 000 besökare gick ombord på skep-
pet i de 12 hamnarna som besöktes under 
sommaren.
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Scandinavian Tour 2009:

Ostindiefararen 
ger liv åt historien

Kungen var på plats.

Vid kajen hände det alltid mycket för besö-
karna. Här i Sandefjord. 
Foto: Nina Lindhe Tell.

Filminspelning ombord mellan Halmstad 
och Risör. Foto: Viking Nilsson.



Ostindiefararen besökte under Scandinavian Tour 2009 följande hamnar:
Marstrand (Volvo Ocean Race), Arendal, Frederikshavn, Sandefjord, Stavern, Ålesund, 
Stavanger, Farsund, Halden, Lysekil, Risör och här i Halmstad.     Foto: Roland Dahlström

Expeditionens första del omfattar en del 
hamnstopp i Danmark och Sverige.

Diskussioner om vilka stopp pågår.
Det är glädjande för göteborgare och turister 

som nu får möjlighet att besöka Ostindiefararen 
Götheborg på central plats i dess hemmahamn 
Göteborg. Skeppet skall ligga vid Stenpiren 

från den 28 juni till den 14 augusti. Den sista 
veckan sammanfaller med Kulturkalaset.

Fartyget lämnar Göteborg den 14-15 augusti 
för destination Bremerhaven i Tyskland. Fler 
stopp planeras i Tyskland, men även i Holland 
och Danmark.

SOIC räknar med att hela färdplanen för 

Ostindiefararen Götheborg skall vara klar i 
början på februari. Information kommer att ges 
vid Båtmässan 2010.

Besök gärna SOICs och Repslagarmuseets 
montrar för ytterligare information under båt-
mässan.

Kurt Flodin

Ostindiefaren Götheborg  Tour 2010 

Ale Torg • Nödinge • 0303-966 41
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Föreningen Vi som byggde Götheborg
Föreningen Vi Byggde Götheborg bildades i 
början av 2005 i samband med avslutnignen 
av bygget av skeppet. Föreningen är helt fristå-
ende men har ett bra samarbete med Svenska 
Ostindiska Companiet (SOIC), som på många 
sätt stöttar vår verksamhet. Meningen är att 

vi ska fungera som ett kontaktnät för oss som 
verkat inom projektet Ostindiefararen Götheborg. 
Vi vill också vara ett forum för bevarandet av 
Götheborg.

Mer info: www.vi_byggde_götheborg.se



Foto: Kwok-Keung Cheng
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I samband med Ostindiefararen Götheborgs 
medverkan i Fredrikshamn under Tordens-

kioldsdagarna, 26-28 juni, var repslagarna 
från Repslagarmuseet i Älvängen med och 
visade upp sina hantverk och färdigheter.

Repslagarna utgjorde ett trevligt och 
intressant inslag på festivalen i sina tidsty-
piska dräkter. Ett flertal arrangörer sade sig 
vilja anlita Repslagarmuseet vid andra tillfäl-
len.

Tordenskioldsdagarna är ett sjökulturellt 
arrangemang som tar oss tillbaka till 1700-
talet och som varar i tre dagar. Evenemanget 
lockar cirka 40 000 besökare.

– Det är ett utmärkt tillfälle att informera 
om och att marknadsföra Västra Götalands-
regionen.

Vi vill samtidigt framföra ett stort tack till 
alla bidragsgivare som gjorde detta möjligt, 
säger Kurt Flodin från Repslagarmuseet.

Kurt Flodin

Slaget om Fredrikshamn

I Fredrikshamn fick Ostindiefararen stor upp-
märksamhet. Det utbröt till och med ett sjöslag i 
hamnen. På kajen fanns Repslagarmuseet självklart 
på plats.

Repslagning fascinierar alla, även de allra minsta medborgarna. 
Åtminstone var det så i Fredrikshamn där repslagarna från Älvängen med-
verkade för första gången i somras.

Foto: Kwok-Keung Cheng

Kurt Flodin i samtal med nordiska kollegor.               Foto: Kwok-Keung Cheng

Precis som förr i tiden.

Jörgen Mortensen visar sina konster när han går på lina eller snarare på rep. Minst sagt imponerande!
Foto: Kwok-Keung Cheng
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Nätverk

Ytterligare ett händelserikt år går mot 
sitt slut – här följer en kort rapport 
från repslageriet på Lindholmen i 
Karlskrona.

Verksamhetsåret 2009 har varit händelserikt 
så det förslår. Året inleddes med deltagande 
i båtmässan ”Allt för sjön” i Stockholm. 
Under närmare två veckor slog vi rep för 
glatta livet för tusentals glada mässbesökare. 
Det var en premiär som gav mersmak! Vi 
räknar med att komma tillbaka våren 2010.
Under året har vi arbetat intensivt med 
utvecklingen på repslagarbanan. Inledningsvis 
har vi i samarbete med Litorina båtbyggar-
skola fått ett nytt effektivt betingsystem för 
slagning av längre och grövre rep. Systemet 
används främst för slagning av rep för leve-
rans till olika kvalificerade köpare. 

En stor beställare är Marinmuseet för den 
pågående renoveringen av fullriggaren 
Jaramas och för det löpande underhållet av 
de unika barkarna. Vi upplever också hur 
antalet privata beställningar blir allt fler. 

Samarbetet med båtbyggarskolan bygger på 
byte av tjänster. Snickeriarbeten byts mot 
utbildning i repslagning och segelmakeri.
En nyhet för året är att vi fått ett rejält 
geskär, som vi nu håller på att trimma in. Vi 
har också byggt en liten försöksanläggning 
för att kunna prova ut och demonstrera 
metoder för tjärning av garn.   

Arbetet med att utveckla vår utställning går 
vidare. Under hösten har vi färdigställt ett 
skalenligt utdrivningssystem med en ori-
ginal betingbräda från 1700-talet. Arbete 
pågår också med det mekaniska system som 
användes under 1800-talet. Från detta sekel 
disponerar vi två utdrivningsmaskiner, som 
nu skall kopplas ihop med en drivlina över 
befintligt kapstansystem. Nästa år räknar vi 
med att vara klara med den etappen.

Redan nu söker vi med ljus och lykta efter 
en drivanläggning, som är representativ för 
mitten på 1900-talet då de sista maski-
nerna anskaffades till repslagarbanan på 

Lindholmen, där den ursprungliga driften 
upphörde år 1960. Högst på önskelistan står 
en duktmaskin, men givetvis skulle en kom-
plett Cristola vara en riktig ”höjdare”!
Samarbetet inom repslagerinätverket fortsät-
ter att utvecklas på ett bra sätt. Kontakterna 
med Älvängen är ett stort glädjeämne. Vi 
värdesätter särskilt det fina stöd vi får i 
vår kunskapsuppbyggnad och vårt fortsatta 
utvecklingsarbete. Här tänker jag givetvis i 
första hand på lärlingsutbildningen och vårt 
spännande utställningsprojekt – se ovan. 
En verklig höjdpunkt under året var rep-
slagardagen då Älvängen också firade sin 
femtonårsdag med mycket stor anslutning 
av repslagare och hantverkare från när och 
fjärran. Det var en riktig repslagarfest! 
Avslutningsvis vill jag nämna ett trevligt 
besök, vid det verkligt fina repslageriet i 
Mellanfjärden. Här borde vi gemensamt i 
nätverket hjälpa till att säkra den långsiktiga 
utvecklingen. Det brådskar!

Sten Swedlund
Projektsamordnare

En rapport från kollegorna på 
repslageriet på Lindholmen i Karlskrona

Repslageriet på Lindholmen i Karlskrona.

Självscanning och manuell delikatess i Älvängen 

Öppet 
alla dagar 

kl 8-22
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Museets
öppettider
Öppettider Repslagarmuseet 
7 jan – 13 juni
tisdag – fredag och söndag 10.00 – 15.00
Guidning 13.00 och 14.30

15 juni – 22 augusti
Tisdag – fredag 10.00 – 15.00
Guidning 12.00 och 14.00

Söndag 12.00 – 16.00
Guidning 12.30 och 14.00

18 augusti – 12 december
Tisdag – fredag och söndag 10.00 – 15.00
Guidning 12.30 och 14.00

Även andra tider för bokade grupper
Stängt 13 december – 6 januari samt
Påsk, pingst och midsommar

Museibutiken/
cafeets öppettider
Butiken och caféet är öppet när museet är 
öppet och alltid 
tisdag – fredag 10.00 – 16.00

Utställningar, 
museet
Knyppling a la Nutid, med Iris Löws  
knyppelgäng, 17 jan – 14 feb
Vernissage söndagen 17 jan kl 13.00. 
Fri entré.

Måla är livet
Konstutställning med
Carina Franzen och Ulla Jakobsson,  21 feb 
-  21 mars. Vernissage söndagen 21 feb kl 
13.00. Fri entré

Arosenius för alltid i våra hjärtan
Teckningstävling för Ale kommuns grund-
skolor,  26 mars – 24 april. 
Vernissage fredagen 26 mars kl 13.00. Fri 
entré

Maden Forever
Konstutställning med Karoline Lenhult, 
2 maj – 9 juni.
Vernissage söndagen  2 maj kl 13.00. Fri 
entré.

Konst som värmer
Konstutställning med Göran Landahl, 13 
juni – 11 juli.
Vernissage söndag 13 juni kl 13.00 Fri 
entré.

Levande Industriarv
Industrimuséer i Västra Götalandsregionen, 
NAV
18juli – 22 aug 
Höstutställningarna är ännu ej fastställda.

Aktiviteter
Sportlovsaktiviteter 18 - 19 februari

Kursverksamhet, knopkurs onsdag jämn 
vecka, våren, samarbete med ABF

Musikaftnar/café, våren vid tre tillfällen
Spinnmöte i Västgötalins regi, 1 maj

Vårmarknad, maj?

Aroseniusdagen, lördag 24 april

S/S Bohuslän, sensommartur på älven
29 augusti, kl 13.00 – 15.00

Musikaftnar/café, hösten vid tre tillfällen

Kursverksamhet, knopkurs onsdag jämn 
vecka, hösten, samarbete med ABF

Repslagardagen 18 september 

Höstlovsaktivitet, 4 – 5 november

Julmarknad, 27 november

Utåtriktad 
verksamhet med 
repslagning
Båtmässan, 6 - 14 februari, VIP-kväll 
5 februari.
Turmässan, 25 – 28 mars
Kilanda Marknad, 13 maj
Träbåtsfestivalen, juli 
Taubespelen, 17 - 18 juli
SOIC – Diverse hamnar ?
Halmstad Marinfestival, 29 juli – 
1 augusti
Kulturkalaset, 10 – 15 augusti
Sail Karlskrona, 11 – 14 augusti
Jönköping, 10 – 12 september

Förenings-
verksamhet
Tidningen Repslagaren, januari
Medlemskvällar
Informationsbrev Vår, Kallelse till 
Årsmötet.
Årsmöte 14 april? 
Prästalund, Nationaldagen, 6 juni
Informationsbrev, Höst
Julfest, 6 december, samarrangemang 
med Västgötalin
Lussefirande, 13 december

Med reservation för ändringar.

Ny säsong med många spännande evenemang

Preliminärt program för 2010

Sluta aldrig drömma – hos oss får du råd!

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



Sydvästra Götaland

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

Kungälv, tel. 0303-161 55
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Repslagarmuseets 
Huvudsponsorer

Alekuriren
Båtmässan
Claessons Trätjära
Ica Supermarket
Jotun
LB:s Mekaniska
Turmässan
Björn Leiditz

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 Bygg-
nadsminne, det första i Ale kommun. 
    

1997  Diplom för förtjänstfull insats. Älväng-
ens Företagarförening   
   

1998  Årets Turistmål i Västergötland. Väster-
görtlands 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 Kultur-
nämnd:

•  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. Nilsson • Gunvor Hultqvist • 
Hans Öhman • Pille Repmakar’n • “Syskonen
Carlmark”: Ann-Marie Hansson, Eva Carlmark
Karin Rydén • Rolf Carlsson • Nils Gustavsson 
• Gunnel Wahlström • Kurt Flodin • Hugo 
Wallberg • Bernt Larsson • Sten Gidlöf • Ing-
emar Olsson • Marianne Olsson • Roy Larsson

Utmärkelser och uppdrag

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

Vi har skapat ett levande museum
– Men vi behöver din hjälp för att driva och förbättra verksamheten!

Bli medlem, sponsor eller annonsör i vår tidning.
Årsavgift, enskild medlem: 100 kr

Familj: 150 kr
Företag, föreningar, institutioner: 300 kr

Postgiro: 92 78 77-1
Betalningsmottagare: Föreningen Bevara Repslagarbanan

www.repslagarbanan.se

Föreningen Bevara Repslagarbanan



Det gångna året har varit ett händelserikt 
år med många utställningar och evene-

mang. Det som har präglat hela året har varit 
100-årsminnet av Ivar Arosenius. Det var 
höstens stora begivenhet och innan dess hann 
vi med en hel del.

Året inleddes med Kontraster; en finstämd 
fotoutställning av Börje Rydén. En utställning 
i svartvitt där den gamla fototekniken kom till 
heders. Den följdes av ytterligare en fotout-
ställning  Djupets Hemligheter En västsvensk 
undervattenresa med  foton av Tobias Dahlin 
(regerande mästare i undervattensfoto). 
Utställningen producerades av Gymnasieele-
ven Olle Brask.

Olle Brask valde att göra sin APU (arbets-
platsförlagd utbildning) på Repslagarmuseet. 
Som uppgift valde han att utifrån en ung 
persons referensramar välja ut sex objekt ur 
skriften Kultur i arv. (Ale kommun utarbetade 
en kulturarvsplan 2006 och 2007 som presen-
terades i skriften Kultur i arv 2008). 
Olle fotade de utvalda objekten bl.a. Vikinga-

gården, idrottsplatsen Surte, Blå kyrkan m.fl. 
och presenterade fotografierna i enkel skärm-
utställning, men på ett mycket tilltalande 
sätt. Olles stora fotointresse och kunnande 
avspeglades i utställningen. Det var trevligt 
för mig att ha en elev som var så intresserad 
och duktig. När han hade avslutat sin APU 
kom han till oss på sin lediga tid för att utställ-
ningen skulle bli klar. På Olles Studentdag 
kom det ett glädje SMS till mig från Olle:. 
Jag har fått ett kulturstipendium!!!  Det var 
han väl värd.
Kulturarv i Ale, i mina ögon ställdes ut i slutet 
på våren på Glasbruksmuseet och visades hos 
oss under sommaren. 

Våren avslutades med dunder och brak med 
utställningen Skyttel och Pensel. Systrarna 
Ann-Marie Hansson och Eva Carlmark gjorde 
en gemensam utställning på sin fars gamla 
Tågvirkesfabrik. Färgsprakande mattor och 
finstämda akvareller i en harmonisk bland-
ning. Vernissagen var otroligt välorganiserad 
av systrarna, som bjöd på kaffe med hembakt. 
Många besökare strömmade till och allt som 
hade tillverkats såldes. Systrarnas generositet 
visade inga gränser då de skänkte all behåll-
ning från försäljningen till museet.

Under sommaren kunde vi njuta av  Smides-
konst. Smeden och metallkonstnären Martti 
Risku hade byggt upp en mycket vacker 
utställning, allt ifrån spiksmide, otroliga med-
eltida ljuskronor till avancerad smideskonst i 
den högre skolan.

Sjömaning en knoputställning med Ewa 
Thormählen och repslagarmuseets knopar-
gäng inledde hösten. Besökarna kunde njuta 
av knop och makramékonst i alla möjliga 
format såsom en meterstor dörrmatta i tjärad 
hampa, små dockskåpsstora klädda flaskor, 

diverse olika knopar, stora fendrar m.m. På 
Repslagardagen den 19 september var Ewa 
och många av de andra knopslagarna närva-
rande och demonstrerade hantverket.

En skarv i mitt hjärta avslutade utställningså-
rat. Keramikern Sanna Nilssons kärleksför-
klaring till Skarven resulterade i en underbar 
fågelutställning med bara skarv.

Höstens stora utmaning: Aroseniusdagen 
den 10 oktober. Det var 100 år sedan Ivar 
Arosenius gick bort och detta hedrade vi med 
Aroseniusdagen. För mig var det ett mycket 
stort projekt som innebar mycket planering 
och arbete. Utan hjälp från Ewa Ljung i 
inledningsskedet  och mina arbetskamrater på 
museet hade jag inte klarat av det.  

Vi hade ett gediget program den dagen med 
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Alltid öppet till 22

Älvängen • Tel 0303-74 60 85

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.

Uppskattade utställningar

Undervattensfotografen, Tobias Dahlin, hade en 
sevärd utställning på Repslagarmuseet i början av 
året. 

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

Alevägen 2 • Nol • 0303-74 06 52

Öppet till 22
Bil- och släputhyrning

Tvätt • Video • LivsFråga någon 
som vet!



utställningar, teater, parad, musikuppträ-
dande, bokpresentationer, förläsning, café, 
korvgrillning med mera. InspirArosenius  
(den största utställningen); 12 lokala konst-
närer gjorde en gemensam utställning inspi-
rerade av Ivar Arosenius. Utställningen 
invigdes av Björn Fredlund f.d chefen för 
konstmuseet i Göteborg. Utställningen  som 
var mycket välbesökt hängde en hel månad. 
Förutom InspirArosenius  hade vi en teck-
ningsutställning  med de bästa bidragen från 
de gångna årens tävlingar, broderiutställning, 
serieteckningsutställning och animation från 
Ale Gymnasium med mera. Själva dagen var 
som en enda stor happening, men att berätta 
om den kräver en egen artikel. Slutsumme-
ring blir dock att det var en lyckad dag med 
bra väder och många besökare och värt allt 
jobb.

Vår vandringsutställning Hampa- en kultur-
växt i tiden har också vandrat runt precis som 

tanken var. Under våren visades den på Ulri-
cehamns museum i samband med att de hade 
en trädgårdsutställning.
Dalarö utanför Stockholm visade utställ-
ningen i det gamla Tullhuset under somma-
ren.

Planerna för nästa år är att utställningen ska 
visas centralt i Stockholm och sedan eventu-
ellt  på Mossagården i Veberöd. Till Utställ-
ningen hör ju alltid en föreläsning av Git 
Skoglund om Hampa.
Git höll föreläsningen om hampa här på 
museet i oktober för ”Trådräknarna” ett gäng 
som hade valt att förlägga en studiedag hit. 
Många utav personalen på museet tog chan-
sen att lyssna på föreläsningen.

Under året som gått har utställningsgruppen 
i princip bestått av undertecknad. Vilket har 
betytt att det inte har funnits någon tid att 
producera några egna utställningar. Från och 

med november har jag fått en medarbetar i 
Kaija Martikainen.  Så nästa år kan vi för-
hoppningsvis göra en egen utställning.

Lotta Berglöw
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Knyppling a la Nutid
med Iris Löws  knyppelgäng 
En spännande Knyppelutställning, så långt ifrån 
mormors spetsar man kan komma. 
Gammalt hantverk i ny design, kläder, smycken, 
bilder etc.
Repslagarmuseet 17/1-14/2. Vernissage sönda-
gen 17.1 kl 13.00. Fri entré.

Måla är livet
Konstutställning med
Carina Franzen och Ulla Jakobsson
Repslagarmuseet 21/2-21/3. Vernissage sönda-
gen 21/2 kl 13.00. Fri entré
Mor och dotter i en gemensam utställning 
inspirerade av vår omgivning. 
En spännande blandning av akryl- och akvarell-
måleri, samt en del experiment på andra mate-
rial t.ex. lampetter och barnmöbler.
I samband med utställningen anordnas 2 work-
shops: Prova på akvarell och akryl. Tider: Se 
senare annonsering.

Arosenius för alltid i våra 
hjärtan
Teckningstävling för Ale kommuns grundsko-
lor.

Repslagarmuseet 26/3-24/4, vernissage fredagen 
26/3 kl 13.00. Fri entré

Aroseniusdagen  
Lördagen 24/4
Ivar Arosenius hyllas på flera sätt. Vinnare i 
teckningstävlingen presenteras.

Maden Forever?
Konstutställning
med Karoline Lenhult
Repslagarmuseet 2/5-9/6 Vernissage söndagen  
2/5 kl 13.00. Fri entré.
Karoline: ”Första gången jag åkte förbi det 
gyttriga radhusområdet Maden i Älvängen, 
proklamerade jag med eftertryck- Aldrig skulle 
jag kunna bo så där.
Idag är jag bosatt i ett av de oändligt många 
’Maden-husen’ och trivs faktiskt riktigt bra....
eller? Det här är en hyllning till Sveriges alla 
radhusområden. Älskade – Hatade.

Konst som värmer
Konstutställning med Göran Landahl.
Repslagarmuseet 13/6-11/7 Vernissage söndag 
13/6 kl 13.00.  Fri entré.

Färgsprakande, lekfulla oljor och akvareller. 
Konst som både värmer och gör en glad.
Målningarna med västkustmotiv är det som 
först fångar ögat men snart upptäcker man de 
fantastiska finstämda akvarellerna i vått i vått.. 
Favoritblomman tulpan återkommer hela tiden i 
olika skepnader.

Levande Industriarv
Repslagarmuseet
18/7- 22/8 

Det finns många spännande industrimuseer 
att besöka i Västra Götaland. Vi har inte bara 
Glasbruksmuseet och Repslagarmuseet utan 
även Melltorps såg, Medicinhistoriska museet, 
Göteborgs Remfabarik, Hillefors Grynkvarn 
med flera. Kom och låt dig inspireras vilket ditt 
nästa turistmål ska bli. Besök vår vandrings-
utställning som presenterar industrimuseer i 
Västra Götaland på ett lekfullt informativt sätt.

Program våren 2010

Lotta Berglöw var hårt engagerade i årets största utställning 
InspirArosenius som arrangerades till minne av den forne 
konstnären och författaren.

Foto: Per-Anders Klöversjö, Alekuriren

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. 
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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

Lördag den 21 mars anordnade 
Repslagarmuseet ett intressant semi-

narium för arbetslivsmuseerna i Västra 
Götalandsregionen. Som tidigare hade 
vi förmånen att få hålla till i Göteborgs 
Remfabriks lokaler som ligger på gångav-
stånd till Svenska Mässan. Vi ville denna 
gång ta upp ”Arbetslivsmuseernas situation 
inom Västra Götalandsregionen”. Jonas 
Dahl från Västsvenska Turistrådet berät-
tade om kulturturismen och dess betydelse 
för våra museer. Från Innovatum Science 
Center i Trollhättan hade vi besök av Lisa 
Jonsson som informerade om hur museerna 
bl a kan presentera sig på ”industrihistoria.
se” och vad Västra Götalandsregionen 
kan göra. Naturligtvis presenterades även 
årets upplaga av ArbetSams museiguide 
”Arbetsamma museer” – en viktig publi-
kation för att visa upp arbetslivsmuseerna 
som besöksmål. På Remfabriken pågick en 
konstutställning som våra seminariedelta-
gare kunde ta del av innan det blev dags 
att besöka TUR 2009 och vår monter.

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 i samband 
med Turmässan i Göteborg

Värdinnorna för konferensen, Maj-Lis Carlsson och 
Berith Hammarström.

Vårt regionala uppdrag

Temat för vårens seminarium var "Arbetslivsmuseernas situation i Västra Götalandsregionen". Det blev många 
intressanta diskussioner.

Engagerade åhörare på årets seminarium för arbets-
livsmuseerna i Västra Götalandsregionen. Seminariet 
hölls i samband med Turmässan 2009.
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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?

Under våren 2009 bildades en arbets-
grupp, bestående av representanter 

från Repslagarmuseet, Göteborgs Remfabrik, 
Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand, 
Hillefors Grynkvarns Museiförening, 
Bohuslins Linverkstad, Tollereds Öfvre 
Kraftstation, Bengtsfors Bilsätesveteraner, 
Skåpafors Servetthistoria, Ramsågen i 
Melltorp samt Innovatum Science Center, 
för att gemensamt förbereda årets höst-
konferens som bestämdes till 3 oktober 
2009. Eftersom det Kulturpolitiska uppdrag 
som Föreningen Bevara Repslagarbanan har 
upphör i dess nuvarande form vid årsskiftet 
förlades konferensen till Repslagarmuseet i 
Älvängen. 

Arbetsgruppen hade sin första träff den 
2 juni 2009 på Repslagarmuseet och då 
bestämdes att temat för konferensen skulle 
vara ”Förbättra ekonomin i Ert arbetslivs-
museum”. Ytterligare en träff bestämdes 
till den 11 september 2009 hos Bohuslin 
Linverksta'n, Kville, då programmet finslipa-
des och föredragshållarna bestämdes.

Konferensen började med att museichef 
Börje Johansson hälsade deltagarna väl-
komna och presenterade Tomas Olsson 
från Västra Götalandsregionen som talade 
om vad Västra Götalands Kultursekretariat 
kan göra för arbetslivsmuseerna i regionen. 
Eftersom temat var hur arbetslivsmuseerna 
kan förbättra sin ekonomi hade vi bjudit in 
Per-Anders Klöversjö från AleKuriren, en 
av Repslagarmuseets huvudsponsorer, som 
berättade varför han sponsrar museet.

Därefter avåts en mycket god lunch som 

hade lagats av Mias Catering, Uspastorp.
Maja Göransson, Unga entreprenörer, 

Råbäcks Stenhuggeri, en mycket frisk fläkt,  
berättade hur hon och hennes vänner, 4 st, 
under hela sommaren hade guidat och hållit 
Råbäcks Stenhuggeri öppet för besökare och 
även öppnat glassförsäljning. 

Jonas Dahl från Västsvenska 
Turistrådet talade om Attraktionskraft 
och Utvecklingspotential, checklista för 
arbetslivsmuseer. Därefter redogjorde Ola 
Wirtberg från ABF för samarbetet med 
bildningsförbunden. Anna Johansson från 
Arbetsförmedlingen i Uddevalla informe-
rade om hur Arbetsförmedlingen och muse-
erna kan samarbeta vad gäller personal. 
Börje Johansson hade en del goda råd att 
komma med i fråga om samarbete med 

Arbetsförmedlingen och passade även på 
att till föredragshållarna som tack över-
lämna boken om Ivar Arosenius skriven av 
Sigun Melander. Antagligen var det temat 
”Förbättra ekonomin i Ert arbetslivsmu-
seum” som gjorde att deltagarantalet denna 
gång var över förväntan. Samtliga deltagare 
var mycket nöjda och hade en hel del att 
tänka på när de återvände hemåt.

Höstkonferens på Repslagarmuseet

Tomas Olsson från Västra Götalandsregionen föredrog om vilka insatser som kan göras för regionens arbetsliv-
museer.

Vårt regionala uppdrag

Ola Wirtberg från studieförbundet ABF talade 
också på höstkonferensen.

Intresserade deltagare fanns det gott om på årets höstkonferens.

Anna 
Johansson från 
Arbetsförmedlingen 
i Uddevalla gav 
goda råd när det 
gäller personalfrå-
gor i museiverksam-
heten.
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Att få en förfrågan om att vara med 
som en del i styrelse kom oväntat, vis-

serligen hade jag varit medlem sedan ganska 
länge men inte kunnat vara speciellt aktiv 
de senaste åren på grund av mina jobb. 
Så frågan blev, kunde jag tillföra något till 
föreningen? Ja, den frågan får nog någon 
annan svara på. Men en sak hade jag klart 
för mig, något får det bli. Idén att kunna 
utnyttja lokalerna lite mer, samtidigt som det 
kunde utgöra en social verksamhet för både 
medlemmar och samhället vore en bra grej. 
Det kunde ju, om det går bra, bidra till en 
ökad vistelse där likväl som till en plats där 
man kan förena nytta med nöje. Varför inte 
någon slags musikafton där man kan mötas 
över en kopp och få lyssna till musik av olika 
slag. En plats där både kända och mindre 
kända, nära som fjärran aktörer vill visa vad 
de kan. En vision, att kanske kunna ha en 
lördagskväll i månaden, föddes.

Undersökningen om denna vision kunde 

förverkligas påbörjades, flera visade intresse 
och hoppet växte. Idén presenterades på 
nästa styrelsemöte, och godtogs som ett 
försöks- projekt under hösten. Jag fick i 
uppdrag att tillsammans med Stig Alfredsson 
undersöka vidare vilka möjligheter som 
kunde göras för att få igång någonting. Vid 
ett tillfälle träffade jag Kent Carlsson, ja, tea-
ter- och musikmannen ni vet. Vi samtalade 
om mina tankegångar. Kent hade också tänkt 
på samma idé, och börjat arbeta med den. 
Snacka om bananskal, vi bestämde att träffas 
under sommaren tillsammans med ytterligare 
några personer från Teatervinden, som också 
hade haft tanken.

Mötet var givande ur flera synpunkter, och 
till styrelsemötet i augusti kunde jag presen-
tera att vi redan hade planerat inför hösten, 
tre gånger som förslag till projektkvällar. 
Styrelsen godkände det hela och projektet 
var igång. Hittills har det fungerat över 
förväntan, alla inblandade, från personal till 

medverkande har ställt upp helt fantastiskt. I 
skrivandets stund har vi en gång kvar, den 5 
december. Efter detta görs en bedömning om 
det ska fortsätta i någon form under nästa år. 
Jag hoppas att det som gjorts, har varit till 
nytta och kommer att fullföljas i någon form. 
Om medlemmarna har önskemål, idéer, eller 
om hur saker kan förverkligas ytterligare, är 
vi tacksamma om vi får reda på det.

Allan Nilsson

Musikcafé – ett nytt drag 
på Repslagarbanan

Musikcafé på Repslagarmuseet har varit ett trevligt inslag under hösten.

Musikcafé på Repslagarmuseet har varit ett trevligt 
inslag under hösten.



r e p s l a g a r e n   |   s i d  2 5

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 knutpunkt 
för handel och service!

Älvängens
köpcentrum

Repslagarmuseet

E45 mot Göteborg

E45 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.socialdemokraterna.se/ale

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!

0303-
74 62 56

0303-74 03 91

www.alekuriren.se

Om Ert företag 
eller förening också vill 

ha en egen tidning!

Vi har slagit rep för hand sedan 1996.
Med intresse har vi följt utvecklingen på repslagarba-
nan i Älvängen.Välkomna att besöka oss i Fardhem, 

Gotland eller på www.beckorep.com.

e-post: alearbetarekommun@swipnet.se

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 
tolv 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

12:e upplagan



www.cogra.se

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

ALAFORS PLÅTSLAGERI
Allt inom byggnadsplåt
Även försäljning

0303-74 19 40

Nu även
takpapp
Nu även
takpapp
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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

team
Städ

service ab

Thomas Andersson

tel 0520-66 19 60  mob 0709-18 47 46  office@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 ÄL
VÄN

GE
N

AUKTORISERAD

www.hardesjobil.se
Göteborgsvägen 56
446 32 Älvängen

Ale Torg • 0303-962 10
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THORSKOGS SLOTT
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 personligt inredda rum.

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

www.thorskogsslott.se



Årets
snackis?

ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Nu finns det ett nytt smart sätt att inleda din bostadsaffär. 

 Vi kallar det SNACKA BOSTAD, en tjänst som riktar sig till dig som 

funderar på att sälja. Över telefon besvarar vi dina frågor och berättar kort 

om de saker du bör tänka på. Dessutom ger vi dig en snabb bild av hur 

intresset ser ut här i området. 

 Du förbinder dig inte till någonting, däremot kan samtalet betyda mycket 

vid en eventuell försäljning. 

 Ring någon av oss mäklare här i Ale på 0303-74 90 00 och snacka dig till

en bättre bostadsaffär redan idag. 

 Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling!


