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HALMSTAD. Repslagarmu-
seet fanns förra helgen med 
i Halmstad, som då var mål-
hamn för världens största 
havskappsegling för segel-
fartyg; The Tall Ships Races. 
Vi var inbjudna att för tredje 
året i rad visa upp hur man 
slog rep förr i tiden. 

Det är inte första gången 
vi deltar i den har typen av 
arrangemang. Redan 1997 
deltog vi i The Tall Ships 
Races med Göteborg som 
målhamn. Vi var inbjudna av 
Göteborg & Co och arrang-
emanget ingick i Göteborg-
skalaset.  Det var för cirka 15 
år sedan och vi har hunnit 
utveckla våra kunskaper 
sedan dess. Vi har slagit 
tågvirket till Ostindiefararen 
Götheborg och även deltagit 
i en del hamnstopp världen 
över. Dessutom har vi slagit 
rep till en mängd olika pro-
jekt, med skiftande krav av 
utförande som tillfört oss 
mycket viktig erfarenhet och 
kunskap.

I Halmstad håller vi till i 
hamnområdet på Maritime 
Square, vilket är en mycket 
bra placering. Vi är mycket 
stolta över att vi är inbjudna 
utan att det är förenat med 
några kostnader. Vår ambi-
tion är att ge besökarna en 
minnesrik upplevelse över 
hur man slog rep på gam-
malt sätt, vara goda ambas-

sadörer för Repslagarmuseet 
och Ale kommun samt i 
detta internationella sam-
manhang även för Sverige. 
Vår verksamhet stämmer 
väl in med de gamla impo-
nerande segelfartygen och 
tågvirket i deras riggar.

Bemanningen bestod 
av Bernt Larsson, Kurt 
Flodin, Xhvdet Hoxha och 
Xhevrije Hoxha, som var på 
plats i fyra dagar tillsammans 
med Bengt Manfredsson 
och Marianne Ramfelt. 
Dessa båda sålde lampor 
och lampetter, med skärmar 
hantverksmässigt tillverkade 
av gamla sjökort. Vi dispone-
rade två stora tält och en stor 
yta på kajen framför tälten 
för repslagning. I tälten 

skedde en mindre utställ-
ning där vi informerade våra 
besökare om vår verksamhet. 
Många intressanta kontakter 
skapades som i en förläng-
ning kan bli positiva för Rep-
slagarmuseet.

Vi slog rep på ett 
Geschere varje hel timme 
och det drog en stor och 
intresserad publik.  Det var 
många ungdomar som var 
med och slog rep. Ett trev-
ligt inslag var när vi slog rep 
med scouter från olika delar 
av landet.

Repslagarmuseet kommer 
också att finnas represen-
terade på Kulturkalaset i 
Göteborg som äger rum 
16-21 augusti.

Kurt Flodin

Alla tiders folkfest i Halmstad
– Repslagarmuseet visade upp sin verksamhet

Bernt Larsson inviger en ungdom i repslageriets hemligheter.            Foto: Kwok-Keung Cheng

En av många skönheter på 
The Tall Ships Races.

Foto: Kwok-Keung Cheng

Kurt Flodin låter besökarna kontrollera kvaliteten på repet.

Foto: Kwok-Keung Cheng

Bengt Manfredsson och Marianne Ramfelt sålde lampor och 
lampetter.
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HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

mecaalvangen.se

Boka service 
och beställ 
reservdelar 
på vår nya 
hemsida!

Ä L V Ä N G E N

Märkesverkstad 
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