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Den lilla butiken med den 
personliga servicen

Butik BellaDonna 
Fashion
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. (23/2 stängt pga mässa) • Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se

Köp 2 plagg 
och få 

10% 
rabatt 

på båda

Köp 3-4 plagg 
och få 

15% 
rabatt 
på hela köpet

Köp 5 eller fler 
plagg och få 

25%
rabatt 
på hela köpet

Sugen på vårnyheter?Sugen på vårnyheter?
Kläder för dig tjej, kvinna, dam eller tant!

Passa på nu när Du får MändgrabattMändgrabatt
på vårens nyheter!

ÄLVÄNGEN. Repslag-
ning med Bernt.

Numera en klassiker 
på såväl höst- som 
sportlov.

–  Det har blivit några 
repslagningar genom 
åren, säger huvudper-
sonen själv.

Bernt Larsson kan omöjligt 
säga hur många barn han 
har undervisat i repslagning 
under årens lopp. Repslagar-
museets lovaktivitet är lika 
traditionsfylld som den är 
populär.

Fullt hus var det på torsda-
gen med ett drygt 40-tal barn 
som intog museet. Under 
tiden som deltagarna väntade 
på sin tur bjöds det saft och 
bulle.

– Det bildades kö här inne, 
men alla var oerhört nyfikna 
och intresserade av det som  
hände, berättar Bernt.

På fredagen kom något 
färre barn till museet, kanske 
beroende på nattens myckna 
snöande. Två entusiastiska 
deltagare var i alla fall sysko-
nen Ellen, 6 år, och Matteus, 
4 år, från Skårs Lid. Lillebror 

snurrade kronhjulet medan 
Bernt hjälpte storasyster 
Ellen med att få repet fär-
digt.

– Repet ska jag använda 
till en inomhusgunga, strå-
lade Ellen som också fick 
sig en lektion i olika sorters 
knopar.

– Det är kul att kunna föra 
traditionen vidare till nästa 
generation, avslutar Bernt 
Larsson.

Repslagning på sportlovet – en tjär tradition

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bernt Larsson instruerar Ellen i hur repslagning går till.

Här är det Lea, ett och ett Här är det Lea, ett och ett 
halvt år från Älvängen, halvt år från Älvängen, 
som njuter av fikastunden.som njuter av fikastunden.

– Lustfylld aktivitet på Repslagarmuseet
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