
ÄLVÄNGEN. En delegation från 
Svenska Ostindiska Compa-
niet besökte Repslagarmuseet 
i förra veckan.

Representanterna var med 
vid framställandet av de nya 
likrepen som ska sitta på 
Ostindiefararen Götheborgs 
nya segel.

– Bernt Larssons kunskap 
får inte gå förlorad och någon 
måste ta vid den dagen då 
han slutar. Vi måste lära oss 
hur processen går till, säger 
Marie-Louise Edholm, riggan-
svarig på Ostindiefararen.

Det kan låta makabert, men faktum 
är att det tillverkades likrep på Rep-
slagarmuseet i förra veckan.

– Det låter värre än vad det är. 
Likrep används runt seglen. Likre-
pen är något flackare än brukligt. 
Andra rep är mer hårdslagna, berät-
tar Marie-Louise Edholm.

Den här onsdagsförmiddagen är 
det rejält kallt på repslagarbanan. 
SOIC:s delegation får emellertid ett 
varmt bemötande av Repslagarmuse-
ets eldsjäl och mångårige medarbe-
tare, Bernt Larsson.

– Samarbetet med SOIC har pågått 
under en lång följd av år. Vi började 
provslå rep till Ostindiefararen 1999. 
Två år senare levererade vi vårt första 
rep, berättar Bernt Larsson.

När Ostindiefararen behöver nya 
rep är det ingen tvekan om vart man 
vänder sig.

– Det är en unik repslagarbana 

som finns här. Det också speciellt att 
man har en egen tjärmaskin, säger 
Marie-Louise Edholm.

Öppna havet
Ostindiefararen ska ut på det öppna 
havet igen till sommaren. Det stolta 
fartyget ska bland annat vara med på 
Tall Ship Race, delta vid firandet av 
17:e maj i Oslo och inviga en hamn 
i Luleå.

– I juni ska vi också fira att det 
vara tio år sedan som Ostindiefararen 
sjösattes. I år är det också 20-årsjubi-
leum för stiftelsen.

Allmänheten har möjlighet att 
åka med på någon av sommarens 
seglatser. Anmälan görs via SOIC:s 
hemsida.

– Vi har plats för 450 passagerare. 
Som mest är 
vi borta två 
veckor och 
som mini-
mum fyra-fem 
dagar, berättar 
Marie-Louise.

På frågan 
om Ostin-
d i e f a r a r e n 
kommer att 
gå till Kina 
någon mer 
gång svarar 
Marie-Louise 
Edholm.

– Dit ska vi 
igen om några 
år, så är det 
bara.

JONAS 
ANDERSSON
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Semester i 
Nordtyskland
3 dagar i kurorten Bad Bramstedt
Mercure Hotel Köhlerhof 
★★★★  
Mitt i Schleswig-Holstein ligger 
en av de traditionsrika tyska 
kurorter som har gjort av-
slappning och frisk luft till sina 
varumärken – Bad Bramstedt – 
med spa, spabehandlingar, kurer, 
aktiviteter, golf och massor av 
vandrings- och cykelstigar. Detta 
hotell har bl.a. inomhuspool och 
är en otroligt bra utgångs-punkt 
för upplevelser. Besök t.ex. 
Hamburg och Lübeck eller ta en 
tur sydväst om Hamburg till Altes 
Land, mer känt som Tysklands 
fruktträdgård. 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 
29/8 2013. 

Pris per person i dubbelrum 

från 949:-
Pris utan reskod 1.099:- 

       M
ercure Hotel Köhlerh

of
 

 1.349:- 

 1.749:- Kuravgift 1 EUR  per person/dygn.

Natursköna Tyrolen
8 dagar i sydvästra Österrike

★★★★

Endast några km från både den italienska och schweiziska grän-
sen ligger ert hotell i sydvästliga Tyrolen. Alplandet utgör en fan-
tastisk kuliss runt staden och hotellet och här kan ni slappna av 
med ett dopp i poolen, läckra middagar och vackra omgivningar.

Pris per person i dubbelrum

3.899:-
Pris utan reskod 4.199:-

Ankomst: Valfri 8/6-21/9 2013.    OBS Kuravgift 1,20 EUR per person/dygn. 

2 barn 
3-6 år 
gratis

Mitt i Danmark
3 dagar i Kolding

★★★

Kolding ligger fint beläget vid fjorden och här ligger ert hotell i 
ett lugnt, grönt område vid stadsparken. Se Koldinghus, shoppa 
i centrum eller Kolding Storcenter. 

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 21/6 2013. 
Endast slutstädning. 

 

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

 299:- 

2 barn
6-14 år ½ 

priset 

Foto: Hubertus

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Representanter från Svenska Ostindiska Companiet besökte Repslagar-
museet i förra veckan för att vara med i framställningen av nya likrep till 
Ostindiefararen Götheborg.

Marie-Louise Edholm, riggansvarig.

– Fortsatt samarbete mellan
Repslagarmuseet och SOIC

Slår nya rep till Ostindiefararen

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Kommande filmer

Ego

Sön 3 feb kl 18
Ons 6 feb kl 19

Wallander – Den orolige mannen

Ons 30 jan kl 19
Entré 80 kr

Yoko
Sön 10 feb kl 15
Ons 13 feb kl 15

Django Unchained
Sön 10 feb kl 18
Ons 13 feb kl 19

Röjar-Ralf
Mån 11 feb kl 15
Sön 17 feb kl 15

Sune i Grekland - All inclusive
Mån 11 feb kl 18

Entré 80 kr

A good day to die hard
Sön 17 feb kl 18

Entré 80 kr


