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

– Det var på deras initia-
tiv 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, berät-
tar Kurt Flodin.

I år är de placerade i Ju-
bileumshallen tillsammans 
med Västkustens Träbåtsför-

ening.
Under fredagens VIP-

kväll gästades montern av 
flera namnkunniga, däribland 
regionråd Johnny Nilsson 
(S), Richard Thornander, 
vd SOIC och Båtlivs Bengt 
Wallin som alla höll tal. För-
eningen Bevara Repslagar-
banans ordförande, Hugo 
Wallberg, in-
vigningstalade.

Publiken fick 
också ta del av 
musik- och his-
toieunderhåll-
ning signerad 
Leif Randers och 
Lennart Thor-
stensson. Störst 
intresse tilldrog 
sig ändå, likt ti-
digare år, rep-
slagningen. Vid 
ett tillfälle fick 
de rutinerade 
repslagarna hjälp av SOIC:s 
Richard Thornander. I sam-
band med detta underteckna-
des ett avtal mellan SOIC och 
Repslagarbanan.

Huvudleverantör
– Det innebär att vi kommer 
att vara huvudleverantör av 
tågvirke till Ostindiefara-
ren till och med 2010. Vi ska 

komplettera med cirka 1 ton 
rep, säger Kurt Flodin.

Hittills har Repslagarba-
nan levererat 25 ton tågvir-
ke till Götheborg, något som 
SOIC utttryckte sin stora 
tacksamhet över.

– Det kändes bra att Ric-
hard Thornander fick känna 
på hur hantverket fungerar, 
säger Flodin efter fredagens 
repslagning.

Huvudsponsorer
Nya huvudsponsorer till för-
eningen, LB:s Mekaniska 
med vd Magnus Brogren i 
spetsen och privatpersonen 
Björn Leiditz, fick ta emot 

unika knoptav-
lor som bevis 
och tacksamhet 
för deras insat-
ser.

– Våra spon-
sorer blir allt vik-
tigare för oss och 
därför är vi måna 
om att lyfta fram 
dem under Båt-
mässan. Att syn-
liggöra dem i 
samband med 
våra utåtriktade 
verksamheter är 

ett bra sätt att betala tillba-
ka, menar Kurt Flodin som 
hoppas att många alebor tar 
sig ner till årets Båtmässa.
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Repslagarna regerar på Båtmässan
– Samtidigt undertecknades ett nytt avtal 
med Svenska Ostindiska Companiet
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Richard Thornander, vd för 
Svenska Ostindiska Compa-
niet, skrev på ett nytt avtal 
som gör Repslagarbanan le-
verantör av tågvirke till Ost-
indiefararen Götheborg i yt-
terligare tio år. Kurt Flodin 
tackade och tog emot.

Storartade underhållning med Leif Randers och Lennart 
Thorstensson

Margit och Sigvard 
Törnqvist från Mar-
strand köpte rep av 
Roy Larsson i Repsla-
garbanans monter på 
Båtmässan.

Regionråd, Johnny Nilsson 
(S), i samspråk med Kurt 
Flodin, om Kultur och Turism 
i Västra Götaland.

GÖTEBORG. Sedan 1994 har Föreningen Bevara 
Repslagarbanan medverkat på Båtmässan i Göte-
borg.

De tillhör numera inventarierna och är en av 
mässans stora publikattraktioner.

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

Repslagning är en stor pubilkattrak-Repslagning är en stor pubilkattrak-
tion på Båtmässan som i år fick fin-tion på Båtmässan som i år fick fin-
främmat från Svenska Ostindiska främmat från Svenska Ostindiska 
Companiet. Hugo Wallberg (infälld), Companiet. Hugo Wallberg (infälld), 
ordförande i Föreningen Bevara Rep-ordförande i Föreningen Bevara Rep-
slagarbanan, invigningstalade.slagarbanan, invigningstalade.

Kurt Flodin"
Våra sponsorer 

blir allt viktigare 
för oss och därför 
är vi måna om att 

lyfta fram dem 
under Båtmässan.


