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I torsdags öppnades 
portarna för Turmäs-
san på Svenska Mässan 
i Göteborg. Resebolag 
lockade med spännande 
lyxkryssningar och 
solsemestrar i exotiska 
länder. På övervåningen 
spred sig däremot en 
välbekant doft – Tjära 
och nyslagna rep. 

- Det är jättetrev-
ligt att vara här igen 
och se alla välbekanta 
ansikten, men också 
att träffa nya män-
niskor, sa Kurt Flodin 
från Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Redan första dagen var det 
tjockt med besökare i gång-
arna på Svenska Mässan. I 
Repslagarmuseets monter 
rådde full aktivitet i form av 
reptillverkning inför en nyfi-
ken publik. 

- Vi har haft en jämn ström 
av besökare under hela för-
middagen och mycket blan-
dat folk, men mest är det äldre 
personer som kommer och 
tittar, sa Kent Wahlström. 
I en liten röd träbod snurrade 
Gunnel Wahlström lotteri-
tunnan och vinsterna delades 
ut i form av reptavlor eller 
nyckelringar med repknopar. 

På mässan passade Rep-
slagarmuseet på att hjälpa till 
att marknadsföra ett nytt pro-
jekt, En resa i tiden. 

- Projektet syftar till att 
marknadsföra Ale och Lilla 
Edet genom att samla olika 
besöksmål och de som jobbar 
med turistnäringen. Genom 
att vi jobbar ihop kan man 
uppnå en symbioseffekt, sa 
Börje Johansson som är en 

av de aktiva ledarna.
Genom en hemsida 

som lanseras den 10 april 
kommer man kunna få en 
överblick över vilka historis-
ka kulturresemål som finns 
att göra i kommunerna. 
Initiativtagare är Bo Larsen 
på Nols Företagarcenter och 
projektet finansieras med 
hjälp av EU-bidrag från 
Leader-fonden.

Ostindiefararen
Bakom försäljningsbordet i 
montern stod Bernt Lars-
son och sålde allt från äkta 
hamparep till böcker om 
repslageri. Han har en teori 
om varför folk lockas av den 
starka doften av tjära.

- Det påminner om 
sommar, båtar och bryg-
gor och det måste ha funge-
rat för försäljningen har gått 
förvånandsvärt bra. 
Ett stort dragplåster för 
Repslagarmuseet är själv-
klart ostindifararen Göt-
heborg som gjorde museet 
känt då de repen slogs på 
banan i Älvängen. I mon-
tern hängde fotografier från 
den långa resan till Kina och 
det finns ingen tvekan om 
att personalen på museet är 
mycket stolta över sin insats.
- Det var en fantastisk upp-
levelse att komma till Kina 
och visa hur vi slog rep. Där 
respekterar man ålderdom 
och vishet. Eftersom vi alla 
uppnått en mogen ålder var 
det en annorlunda erfaren-
het. Det blev en sådan upp-
ståndelse att de till och med 
hade kravallstaket, berätta-
de Kurt Flodin och log nos-
talgiskt.

- Ja, vi fick till och med 
skriva auto-
grafer, tillade 
Kent Wahl-
ström.

Fullbokat 
schema

Personalen 
från Repsla-
garmuseet är 
vana utställa-
re och har ti-
digare deltagit 
i både Tur-
mässan och 
Båtmässan. 
Börje Johans-
son tycker att 
båda mässor-

na är givande men i synner-
het Turmässan. 

- Resebranschen är den 
snabbast växande sektorn. 
Även om man är intresse-
rad av att åka till Sydameri-
ka eller Mellanöstern så är 
det upplevelser man söker, 
och då finns vi här och er-
bjuder ett annorlunda turist-
mål. Vi når också ut till nya 
besökare på ett annat sätt än 
på båtmässan eftersom det 
ofta är samma folk där varje 
år, sa Börje Johansson. 

Efter Turmässan kommer 
Repslagarmuseet inte att dra 
sig tillbaka. Tvärtom är siktet 
redan inställt på nästa mål: Slå 
rep på Skeppsholmen i Stock-
holm under kronprinsessans 
bröllop den 14-20 juni. Vill-
koret är att de får bidrag för 
att kunna finansiera resan. 

Därefter planeras turer 
till både Kulturkalaset i Gö-
teborg och Halmstads ma-
rinfestival, men även Sjö-
historiska i Jönköping.
- Det är alltid kul att vara ute 
och visa upp vad vi gör. Det är 
också kul att kunna ge något 
tillbaka till våra sponsorer 
som får chansen att synas, sa 
Kurt Flodin.

JOHANNA ROOS

Exotiska resor i en doft av tjära

Kurt Flodin trivdes i Repslagarmuseets monter på Turmässan i Göteborg och pratade gärna med nyfikna besökare.

Väggarna pryddes av unika reptavlor.

Sylvia Fritzson visade upp de fina souvenirerna och försäljningen gick oväntat bra.

Äkta hamparep, nyckelringar med knopar och böcker lockade många besökare att handla.De mysiga små borden i montern bjöd in till många intressanta samtal.

– Repslagarmuseet, en given attraktion på TUR-mässanattraktion på TUR-mässan


