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Båtmässans regenter tillhör 
numera inventarierna
GÖTEBORG. Repslagarna från 
Älvängen tillhör numera Båt-
mässans inventarier.

De har regerat och tillhört 
publikfavoriterna sedan 1994.

– Det här är den enskilt vik-
tigaste aktiviteten för Repsla-
garbanan. Här knyts värdefulla 
kontakter, konstaterar eldsjälen 
Kurt Flodin.

Fredagens VIP-kväll för sponsorer, ut-
ställare, kunder, leverantörer och sär-
skilt inbjudna till Båtmässan är en ce-
leber tillställning. Repslagarmuse-
et missar inte tillfället att bjuda in till 
montern. Där avlöser den ena talaren 
den andra. Lennart Thorstensson, i 
år ackompanjerad av Lars-Eric Frend-
berg, underhöll både före och under 
kvällen. Programmet är fullmatat.

För andra året i rad placerades rep-
slagarna i den så kallade V-hallen, Ve-
teranbåtshallen. Den ligger lite avsi-
des och är inte helt självklar att hitta. 
Nu spelar det inte så stor roll eftersom 
doften av tjära är mer eller mindre 
omöjlig att gömma...

Det blev till sist åter en välbesökt 
VIP-kväll för repslagarna.

Lars-Gunnar Wallin, ordförande 
i Föreningen Bevara Repslagarbanan, 
hälsade alla välkomna.

Årets höjdpunkt
– Invigningen av Båtmässan är en av 
årets höjdpunkter. Vi har varit med här 
sedan 1994 med undantag för några år 
och anses väl numera tillhöra inventa-
rierna. Vi ser det som ett bra tillfälle att 
marknadsföra oss själva och inte minst 
Ale kommun, sa Lars-Gunnar Wallin.

Kommunstyrelsens ordförande Jarl 
Karlsson (S) firade 60 år och fick 
därför lämna över ansvaret för kom-
munens tal till kommundirektör Stig 

Fredriksson som definitivt inte klaga-
de över det uppdraget.

– Båtmässan ligger mig väldigt varmt 
om hjärtat. Jag är väl som ett barn 
inför jul. Jag går inte till Båtmässan, 
jag springer. Sen stannar jag här tills 
de släcker ljuset och kör ut mig. Jag har 
seglat sedan 1975 och livet på havet är 

min stora passion, avslöjade Stig Fre-
driksson och berömde sedan Repsla-
garmuseets alla entusiaster.

Stolta och glada
– Från Ale kommuns sida är vi både 
stolta och glada över er insats. Ni utför 
ett kulturhistoriskt mycket värdefullt 
arbete.

Kurt Flodin, mångårig ordförande 

i Föreningen Bevara Repslagarbanan, 
stod också bland talarna.

– Få föreningar har en sådan unik 
möjlighet att tacka sina sponsorer och 
partners som vi har. Att kunna bjuda 
in till Båtmässan är en fin motpresta-
tion från vår sida, men den är ni alla 
värda. Utan er hade vi aldrig kunnat 
stå här. Det är så fantastiskt många som 
gör betydelsefulla insatser för vår för-
ening, inte minst alla ni generösa före-
tagare som sponsrar vår verksamhet, sa 
Kurt Flodin.

Västra Götalandsregionen har 
länge varit en viktig samarbetspartner 
för Repslagarmuseet i Älvängen. Lars 
Nordström från Kultur & Turism i 
Västra Götaland representerade regi-
onen under fredagskvällen.

Härligt fräcka
– Våra museum likt Repslagarmuseet 
är viktiga och värda inte bara nationell,  
utan även internationell uppmärksam-
het. Tyvärr har vi inte varit jättebra på 
att bevara industrihistorien i Västra 
Götaland så därför måste vi vara rädda 
om det vi har, sa han och fortsatte.

– Repslagarmuseet är mycket speci-
ellt och ni som är engagerade där är väl-
digt speciella, inte minst Kurt Flodin. 
När han ringer vet man vad som gäller. 
Antingen ska man komma och inviga 
något eller så behövs det pengar. Ni är 
fräcka, men på ett härligt sätt.

Kvällen rundades av med ytterligare 
tal, repslagning, mingel och repslagar-
na passade samtidigt på att presentera 
sin senaste utgåva av Tidningen Rep-
slagaren.

Museichef, Börje Johansson, berättade om den utåtriktade 
verksamheten som är mycket omfattande.

Michael Svensson, kulturchef i Ale kommun, syntes bland 
besökarna på Båtmässan.

Lars-Eric Frendberg och Lennart Thorstensson svarade för 
den musikaliska underhållningen under fredagens VIP-kväll. 
En och annan sjömansvisa blev det passande nog.

– Repslagarna drar folk oavsett var de placeras

Kommundirektör Stig Fredriksson talade för Ale kommuns 
räkning och berömde repslagarna för sina insatser som är av 
stor vikt inte minst ur marknadsföringssynpunkt.
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Lars-Gunnar Wallin, ordförande i Föreningen Bevara Repslagarbanan, hälsade alla varmt välkomna till Veteranbåtshallen 
dit Repslagarmuseet har förpassats de senaste åren. Även om den ligger avsides fylldes den snabbt under VIP-kvällen.

Lars Nordström representerade re-
gionen och Kultur & Turism i Västra 
Götaland.


