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Genom ett ALU-pro-
jekt lyckades vi 
rädda och bevara 

Carlmarks gamla repslagar-
bana i Älvängen. Vi tyckte 
att det var ett lämpligt 
tillfälle att berätta det vid 
Ostindiefararens Göthe-
borgs besök i Åmål och visa 
upp allt tågvirke vi har slagit 
till skeppet.

Historien började 
omkring 1810 när Lars 
Carlmark startade repslag-
ning i mindre skala på 
Örnäsberget i Åmål. Hans 
son Per Adolf tog över det 
och grundade företaget P A 
Carlmark. Den tredje gene-
rationen Hugo Carlmark 
flyttade företaget från Åmål 
till Älvängen 1917. I över 
hundra år fans ett repslageri 
i Åmål, hur många Åmålbor 
känner till det? 

I Älvängen var företaget 
verksamt från 1917 till 2003, 
nästan i hundra år. Fören-
ingen Bevara Repslagarba-
nan som bildades 1994 och 
fortfarande är verksam har 
gjort en mindre utställning 
som finns med i vårt utställ-
ningstält här i Åmål. Där 
vill vi berätta för Åmålbor 
och Älvängenbor vad som 
hänt Carlmarks under de 
sista två århundranden. Nu 
är vi tillbaka igen och sluter 
cirkeln.

Utställningen ”Cirkeln 
är sluten” har prodcerats 
av Kurt Flodin, Ann–Ma-

rie Karlsson, Kjell-Åke 
Kjellberg och Per-Anders 
Klöversjö. Tack alla som 
bidragit till att vi kunnat 
skapa den.

Under festligheterna vid 
Ostindiefararen Götheborgs 
besök rönte vår utställning 
stort intresse och vi hade 
många intresserade besökare 

som ställde en hel del frågor 
men även hade mycket att 
berätta. En av dem var Pelle 
hägg hade bott på Örnäs-
berget i nästan hela livet 
som bjöd in oss till ett besök 
på Örnäsberget där han och 
hans kollega visade runt 
oss. Det blev en oväntad 
morgon som gav oss mycket 

intressanta uppgifter. Vi tror 
att besöket betydde mycket 
för Pelle och hans vänner. 
Vi tror att har det väkt ett 
intresse som kommer att 
generera fler besök mellan 
orterna. Hoppas vi varit 
goda ambassadörer för Ale 
kommun.

Kurt Flodin

Vi var åtta perso-
ner som med två 
fullastade släpkärror 

drog iväg till Åmål redan vid 
sjutiden, för att vara med 
i festligheterna i samband 
med Ostindiefararen Göthe-
borgs besök. Tre timmar 

senare var vi framme vid 
evenemangsplatsen. Vi blev 
förvånade över att det redan 
samlats så mycket folk. Vi 
fick en bra plats och satte 
upp tältet och monterade 
upp vår utställning ”Cirkeln 
är sluten”. Det blåste väldigt 

mycket så det tog längre tid 
än beräknat. Ostindiefararen 
Götheborg anlände, en stor 
dag för Åmål. Festen kunde 
börja.

Det blev en bra start, vi 
slog rep och sålde myck-
et lotter och varor. Vår 

utställning var välbesökt. Vi 
var mycket nöjda när dagen 
var slut och vi kunde dra oss 
tillbaka till våra stugor vid 
Örnäs Camping.

Dag två bjöd på bra 
väder och en god frukost 
ombord på Ostindiefararen 
Götheborg. Vi hade fått 
allt på plats efter den första 
hektiska dagen. Vi hade 
lokala deltagare från Åmåls 
Slöjdförening som på vårt 
Kronhjul tillverkade snören 
och rep. Ett bra sätt att få 
utbyta erfarenheter, ett trev-
ligt inslag. Vi fick möjlighet 
att på stora scenen informe-
ra om våra aktiviteter vilket 
bidrog till att vi fick fler 
besökare. Det slogs mycket 
rep och utställningen var 
välbesökt. Repslagningen på 
Beting och Kronhjul invid 
Ostindiefararen Götheborg 
var mycket uppskattad. 
Här kunde vi berätta om 
att vi slagit allt tågvirke 
till fartyget, en enastående 
prestation. Ett trevligt inslag 
var när vi blev inbjudna att 
besöka Örnäsberget, platsen 
där Carlmarks började sin 

verksamhet följande dag.
Den tredje dagen hade 

en mulen och kylig mor-
gon, men frukosten värmde 
gott. Vi besökte platsen 
där Carlmarks började sin 
verksamhet. Pelle och hans 
kollega guidade oss och 
informerade om gamla tider 
på ett intressant sätt. Man 
beundrades av den energin 
och engagemang de visade. 
En mycket lyckad morgon.

När vi var tillbaka till vårt 
tält började det regna. Det 
påverkade oss inte så mycket 
för vi hade vår utställning 
och försäljning var under 
tak.  Vid åttatiden var det 

dags att ”packa ner”, ett 
blött tält och utrustning. 
Därefter var det dags för 
en pampig avskedscere-
moni när Ostindiefararen 
Götheborg under kanonsa-
lut lämnade Åmåls hamn. 
Vi kom hem till Älvängen 
under natten, dags att lasta 
av allt material och lämna 
tillbaka släpkärrorna. Skönt 
att vara hemma igen.

Ett stort tack till alla som 
medverkat och gjort det 
möjligt att genomföra vårt 
besök i Åmål.

Kurt Flodin

Cirkeln är sluten

Repslagarna gästar Åmål

Utställningen ”Cirkeln är sluten” gav en historisk tillbakablick 
på hur Carlmarks repslagarbana förvandlades till repslagarmu-
seum.

Repslagare från Älvängen på besök i Åmål. Från vänster Kurt Flodin, Ingrid Johansson, Kenneth 
Kanebratt, Christer Engström, Bernt Larsson, Marianne Olsson och Ingemar Olsson. Saknas på bild: 
Ann-Marie Karlsson.

Ostindiefararen Götheborg gästade bland annat Åmål under sin Vänerturné.

Repslagningen fångade mångas intresse på bryggan i Åmål.

– Tillbaka i 
Åmål efter 
nästan 100 år 


