
GÖTEBORG. När skep-
pet Götheborg når hem-
mahamn i juni är ett 
fantasiskt äventyr för 
Repslagarmuseet i 
Älvängen över. 

Men Aleborna, som 
slagit alla rep till skep-
pet, har förhoppningar 
om ett fortsatt samar-
bete med Ostindiefara-
ren.

– Götheborg har inne-
burit en enorm mark-
nadsföring för museet 
och nu ska vi skörda 
frukterna, säger fören-
ingen Bevara Repsla-
garbanans ordförande 
Kurt Flodin.

I helgen ställer Repslagar-
museet ut för första gången 
på TUR-mässan i Göteborg. 
Besökarna kan känna doften 
av tjära och rep från långt 
håll och montern domine-
ras av bilder från repslagar-
nas äventyr med Ostindiefa-
raren. Nu hoppas Kurt Flodin 
att museet ska får hjälp för att 
kunna fortsätta dra nytta av 
arbetet med skeppet.

– Vi förväntar oss att kunna 
göra mycket med båten nu när 
den kommer tillbaka, säger 
han. Och vi vill ha stöttning 
från Ale kommun och Göte-
borgsregionen med att lära oss 
ta emot turister, som kommer 
till oss via Ostindiefararen, på 
rätt sätt.

Man vill också utbilda en 

ny, yngre repslagare som kan 
ta över verksamheten. 

– Vi har lagt ner så mycket 
jobb på det här och vi rep-
slagare blir äldre, säger Kurt 
Flodin. Vi vill utbilda fler så 
att det gamla hantverket be-
varas.

Repslagarmuseet har ställt 
ut på Båtmässan sedan 1994. I 
år fick man TUR-mässan som 
ny sponsor och hade därför 
möjlighet att ställa ut även 
där. Utan sponsorerna hade 
det inte gått. 

Enastående bra
– Det går enastående bra 

för oss, det är bara pengar som 
behövs, skrattar Kurt Flodin.  

Mässan är ett ypperligt 
tillfälle att knyta nya kontak-
ter och givetvis visa upp vad 
museet har att erbjuda. Ute i 
världen har repslagarna redan 
visat vad de kan för tusentals 
människor som kommit för 
att välkomna Götheborg i 
Cadiz, Spanien och Kanton 
i Kina. 

– Kineserna var hel saliga 
över arbetet som repslagarna 
utförde, berättar Nils Theslöf 
som fungerat som en allt-i–
allo för skeppet. Det var fan-
tastiskt att se dem slå rep i 40 
graders hetta i Kanton.

Nästa steg för repslagar-
na i Älvängen blir att åka till 
London i mitten av maj och 
möta Ostindiefararen där. 
Självklart ska de också vara 
på plats i Göteborg då skep-
pet kommer hem igen den 9 

juni. 
– Vi är populära för att folk 

gillar att se andra i arbete, 
säger Kurt Flodin.
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TUR-mässan Repslagarnas nya sponsor

Tur-mässan är ny sponsor för Repslagarmuseet i Älvängen. Gunnel Wahlström, Berith Hammarström och Kurt Flodin över-
räckte en tavla från Repslagarmuseet till TUR-mässans chef Johan R Lundberg.     Foto: Allan Karlsson

De båda kommunalråden, Göran Johansson (s) i Göteborg och Jarl Karlsson (s) i Ale, talar 
månne om repslageri med repslagarna Kurt Flodin och Bernt Larsson.           

Foto: Allan Karlsson
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