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Skepplanda församlingshem

lördag 8 nov kl 9-11

Walking back to happiness

Birgitta Olsson från Hålanda berättar om 
verksamheten på Fistulasjukhuset i 
Addis Abeba

Välkomna!

Frukostcafé
för kvinnor

Yytterligare information: 
0303-33 81 36
www.skepplandaforsamling.nu
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Kurt Flodin har svårt att släppa taget
Men efter 15 års engagemang för Repslagarbanan har han åtminstone släppt klubban
ÄLVÄNGEN. Efter 
nästan 15 års engage-
mang har Kurt Flodin 
lämnat över ordföran-
deskapet i Föreningen 
Bevara Repslagarba-
nan.

Uppdraget är slut-
fört, banan är definitivt 
räddad.

– Ja, den och museet 
känns tryggat. Sedan 
är det alltid svårt att 
få ekonomi i allt annat 
som vi försöker göra. Vi 
har ett fantastiskt stöd 
från våra sponsorer, 
men det är inget man 
får ta för givet, säger 
Kurt Flodin.

Sedan årsmötet i oktober är 
det Hugo Wallberg som 
svingar ordförandeklubban i 
Föreningen Bevara Repsla-
garbanan. En roll som Kurt 
Flodin haft sedan starten 
1994.

1993, Sverige var mitt i 
en lågkonjunktur. Kurt hade 
lämnat BPA efter 23 år, där 
han bland annat hade ansva-
rat för inköp, kalkyl och 
planering. Han hade också 
haft förtroendeuppdraget 
som SIF-ordförande i 20 år. 
Plötsligt hörde arbetsför-
medlingen av sig och und-
rade om han kunde åta sig att 
göra en förprojektering av att 
bevara Carlmarks gamla rep-
slagarbana i Älvängen. Till-
sammans med Rolf Carlsson 
genomfördes uppdraget och 

de konstaterade redan efter 
halva tiden att byggnaderna 
var i ”renoveringsskick”. AB 
Göteborgs betongbyggen 
som ägde fastigheterna gick i 
konkurs och Alebyggen blev 
ny ägare.

– Samtidigt presenterade 
staten ett stimulanspaket för 
byggsektorn. Det fanns 190 
miljoner kronor att söka för 
olika renoverings- och bygg-
projekt. Anders Helsing, 
fritidsintendent i dåvarande 
Älvängens kommundels-
nämnd, var duktig på att hitta 
rätt vägar i bidragsdjungeln. 
Med hjälp av Länsstyrelsen 
och Ale kommun lyckades vi 
iordningställa lokaler samt 
maskinerna. För att få ta del 
av ekonomiska bidrag star-
tade vi en förening, berättar 
Kurt Flodin som valdes till 
ordförande.

Där har han sedan blivit 
kvar och tillsammans med 
många eldsjälar medverkat 
till en fantastisk utveckling 
av Repslagarbanan. Redan 
1995 utsågs den till Årets 
industriminne.

– Det var väldigt stort. 
Landshövdingen Bengt KÅ 
Johansson och 1200 perso-
ner var på plats, minns Kurt.

Ett år senare var det dags 
igen. Denna gång kom folk-
massorna för att få uppleva 
invigningen av Repslagar-
museet samt att få bekräftat 
att banan nu var ett bygg-
nadsminne. Upprustningen 
sysselsatte många och verk-
samheten runt Repslagar-
banan har växt. I skrivande 
stund har över 700 personer i 
arbetsmarknadsåtgärder haft 
sin sysselsättning i och runt 
Repslagarmuseet.

– Av alla dessa tror jag bara 
vi har haft fem som inte har 

trivts, säger Kurt och syftar 
på den goda och sociala 
stämning som har omgivit 
verksamheten.

Trots att han är visionären 
och en stor idéspruta som har 
varit inblandad i nästan allt 
som har hänt på banan vill 
han ogärna tala om sig själv.

– Jag har många gånger fått 
stå längst fram, men bakom 
finns det personer som har 
betytt minst lika mycket. Ta 
Rolf Carlsson som var med 
från början och lärde sig 
hantverket, Gunnel Wahl-
ström som har skött alla 
papper genom åren, Börje 
Johansson som har utvecklat 
museet, Hugo Wallberg som 
banade väg för föreningen då 
han var ordförande i Älväng-
ens kommundelsnämnd och 
sedan har stöttat oss på olika 
sätt. Allan T Nilsson, fors-
karen som har öppnat alla 
akademiska dörrar, Anders 
Helsing som var behjälplig 

med alla bidrag, Rune Bör-
jesson som var arbetsledare 
under renoveringsåren, Sven 
Pettersson, kommunalråd 
med stort hjärta för att rädda 
industrikulturen i kommu-
nen, Bernt Larsson som på 
senare år basat över repslag-
ningen till Ostindiefararen. 
Listan kan göras hur lång 
som helst, menar Kurt.

Lika lång skulle listan bli 
om han fick ta med alla stora 
ögonblick under de 15 åren 
som Föreningen har varit 
verksam.

– Förutom det vi redan har 
pratat om blir allt som hänt 
runt Ostindiefararen starka 
minnen. När hon sjösattes 
och vi bjöds in till kunga-
middagen. Avfärden till Kina 

och även jungfrufärden till 
Stockholm där vi stod och 
tog emot på piren. Vi visade 
huvudstaden hur repslagning 
gick till och succén visste 
inga gränser. Det gav oss råg 
i ryggen att även ge oss av 
utomlands under Ostindie-
fararens resa. Dagarna i Kina 
är självklart oförglömliga, 
säger Kurt.

Verksamheten är idag 
omfattande på Repslagarba-
nan. Här finns inte bara ett 
levande museum med egen 
tillverkning av souvenirer, 
utan också en teater där 
bland annat Birgit Carlsten 
agerat regissör för kulturför-
eningen Teatervinden.

– Allt vi gör här gör mig 
stolt, men det är ändå kärn-
verksamheten som känns 
viktigast. Att vi har lyckats 
bevara kunskapen om ett 
unikt hantverk innebär att 
kommande generationer 
också kan få uppleva repslag-
ning, anser Kurt Flodin.

KURT FLODIN
Ålder: 72.
Familj: Gift med Gun, sönerna 
Lennart , Kenneth och Jan med 
familjer.
Yrke: Pensionär. ”Jag har gjort 
mycket inom byggsektorn, bland 
annat var jag murare i tio år.”
Fritid: Stuga i Olofstorp samt 
trädgården i Alafors.
Andra intressen: ”Jag är fot-
bollsintresserad, Manchester 
United är favoritlaget.”

Kurt Flodin har efter 15 år som ordförande för föreningen Bevara Repslagarbanan lämnat 
över klubban till Hugo Wallberg. Kurt behåller dock en del uppdrag för föreningen.

Nytt badrum i höst?

Badrumsmöbler Vedum Basic i valnöt, vitt eller ek. Vår stor- 
säljare. Lagervara, omgående leverans. Vi säljer 9 olika bad-
rumsmöbler från välkända fabrikat. Även allt övrigt VVS-materiel. 

Butik, utställning och hämtlager utmed väg 118 mellan Kristianstad/
Åhus och på Hedenstorp i Jönköping. Öppet måndag-fredag 7-17 
Solid postorderkatalog 
Fax 044/22 50 62 
Bekväm internethandel 
www.rinkabyror.se

Butiker   Postorder   Webbutik   Fraktfritt   180 dagars returrätt

- Sköna 1000-lappar att spara -

Masterelever från Hög-
skolan för Design och 
Konsthantverk i Göteborg 
visar textil, smycke och kera-
mik på Glasbruksmuseet i 
Surte från den 6 november. 

Konsthantverksstudenter 
från HDK har fått en spe-
cialuppgift under sitt första 
år på Masterprogrammet. 
I ett samarbete med Glas-
bruksmuseet har de arbetat 
med att göra en utställning 
med textil-, smycke- och 
keramikkonst framtaget 
speciellt för höstens utställ-
ning. Tolv konsthantverkare 
visar framtidens design och 
konsthantverk. Deltagande 
konsthantverkare är Elisa-
beth Billander, Amy Bon-
desson, Margit Brundin, 
Malin Ekman, Oscar Gard 
Montán, Jenny Klemming, 
Malin Lövgren, Jennie 
McMillen, Sara Pilström, 
Ida-Lovisa Rudolfsson, 
Kajsa Sognell och Matilda 
Svensson. 

Vid invigningen finns stu-
denterna på museet och kan 
berätta mer om hur unga 
konsthantverkare arbetar. 
Monica Samuelsson från 
Utbildnings- och kultur-
nämnden inviger utställ-
ningen. Unga musikanter 
från Ale musikskola framträ-
der dessförinnan.
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Utställning av 
framtidens design

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar

E-post: folkets.hus@telia.com

Den magiska 
leksaksaffären

Söndag 9/11 kl 15.00
Matiné. Entré 60:-

Välkomna

Kommande

www.alefolketshus.se

Söndag 16/11 kl 18.00

Rallybrudar

Hellboy 2
Söndag 9/11 kl 18.00

Från 11 år. Entré 70:-

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

3 för 2
på allt i butiken*

Den billigaste varan på köpet

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra 
erbjudande. *Gäller ej våra externa varumärken Bamse, Høie, 
Klippan, Almedals, Iittala, Johanna Lundqvist, Boda Nova, 
Rörstrand,  Arabia Finland, Kirsch, More of Scandinavia, 

Gardinia och U.S. Polo Assn. www.hemtex.se

Gäller 
endast t.o.m 

söndag 
9/11

Mixa och matcha 
som du vill!


