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ÄLVÄNGEN. Aktivite-
terna för Repslagar-
museet avlöser var-
andra.

Knappt har man 
hunnit hämta andan 
efter Båtmässan 
förrän det är dags för 
nästa publika arrang-
emang.

22-25 mars är det 
TUR-mässan i Göte-
borg.

I 15 år har Repslagarmu-
seet funnits representerade 
på Båtmässan. Inte fullt 
lika länge, men ändå så 
pass många gånger att även 
TUR-mässan har blivit till 
en tradition för Ales stolta 

repslagare.
– Det var Kurt Flodin 

som banade vägen för oss 
och sedan har vi återkommit 
år efter år. TUR-mässan är 
på många sätt ett jättevik-
tigt arrangemang, förklarar 
Bernt Larsson.

Precis som tidigare 
kommer Repslagarmuseet 
att ha sin monter i den så 
kallade Sverigehallen. Man 
blir granne med Halmstad 
& Co.

– Här har vi ett upprät-
tat samarbete sedan tidigare 
och i Halmstad har vi haft 
en och annan sommarakti-
vitet genom åren, berättar 
Bernt Larsson.

Förutom allmänhetens 

intresse försöker Repslagar-
museet att knyta så många 
kontakter som möjligt med 
bussbolag och researrangö-
rer under mässan.

– Vi ser oss som ambas-
sadörer för Ale kommun i 
allmänhet och Repslagar-
museet i synnerhet. Vi vill 
få bussbolagen att stanna 
till vid museet när de gör 
sina utflykter i Västsverige, 
säger Bernt Larsson.

Noteras bör också att 
Nav – Industrihistoria och 
arbetslivsmuseer i Väst, 
återfinns i Repslagarmu-
seets monter på Svenska 
Mässan.

JONAS ANDERSSON

Ny mässa på tur för Repslagarmuseet
TUR 2012 arrangeras på Svenska Mässan 22-25 mars. Repslagarmuseet kommer i vanlig 
ordning att finnas på plats med en monter.                               Arkivbild: Jonas Andersson

GÖTEBORG. För fyra år 
sedan tog Frida Brax-
ell studenten från Ale 
gymnasium. 

Med sig därifrån fick 
hon mycket kunskap 
och en vilja att lyckas 
inom musiken.

Nu släpper hon sitt 
debutalbum ”Fattiga 
riddare” med visor som 
uppmuntrar till efter-
tanke. 

– Det var på gymnasiet som 
jag började hitta min egen väg 
inom musiken, säger vismusi-
kern Frida Braxell, som släp-
per sitt debutalbum Fattiga 
riddare nu i veckan. 

Efter utbildningen på Ale 
gymnasium höll hon fast 
vid sina musikdrömmar och 
sökte till vislinjen på Nord-
iska folkhögskolan i Kungälv.

– Min kärlek till visor 
grundar sig från början i ett 
stort intresse för att skriva. 
Det handlar om att berätta 
en historia. 

Historierna som Frida Br-
axell förmedlar genom sina 
visor handlar ofta om att våga 
göra det man brinner för och 
se möjligheterna. Mycket av 
inspirationen kommer från 
människor hon träffar genom 
sitt arbete inom funktions-
hinder. 

– Deras drivkraft får oss 

att tro på oss själva. De gör 
så gott de kan med de förut-
sättningar de har och det är 
en stor inspiration för mig.

Releasefest 
Det har blivit ett par livespel-
ningar, mest på mindre stäl-
len och folkhögskolor. Enda 
större spelningen var i somras 
då hon spelade på en visfesti-
val i Finland. 

– Mitt mål är att kunna leva 
på musiken. Det kommer nog 
bli fler spelningar nu när jag 

även har materialet inspelat. 
Jag jobbar även som person-
lig assistent. 

Antingen uppträder hon 
ensam med gitarren eller så 
har hon sällskap av sitt band, 
det är lite olika. De flesta av 
dem medverkar på skivan som 
släpps i samband med en re-
leasefest på Nefertiti i Göte-
borg onsdagen den 14 mars. 

Frida Braxell tackar Ale 
gymnasium för att ha lagt 
grunden till att hon ville fort-
sätta med musiken. 

Släpper inspirerande debutalbum

Genom sitt debutalbum ”Fattiga riddare” vill vismusikern Frida Braxell väcka viljan att 
skapa sitt eget liv.              Fotograf: Cristina de Càrdenas

Frida Braxell.    Fotograf: Cristina de Càrdenas

Frida Braxell.             Fotograf: Cristina de Càrdenas

– Frida Braxell tackar Ale gymnasium för musikframgångarnamusikframgångarna

– Där fick jag äntligen alla 
resurser jag behövde och en 
stor frihet att kunna leva ut 

alla mina musikaliska dröm-
mar.
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