Repnytt
Var något som jag publicerade då och då till en begränsad skara av dem som uttryckt ett
intresse om repslagning. Parallellt började jag skriva artiklar och notiser, oftast med anknytning till Åhus repslageri, som skickades till utvalda personer i Åhus.
Men varför göra dubbelt arbete?
Sedan 2014 skriver och skickar jag mina tankar, artiklar ca 11 gånger per år till ett 180-tal
intresserade personer, såväl i som utanför Åhus. De skickas som PDF-filer med e-post.
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ÖB på besök. Om Sveriges och Rumäniens ÖB:ars visit i Karlskrona repslagarbana.
Linjeskepp. Tågvirke till stridande skepp under 1700-talet.
Regalskeppet Vasas tågvirke.
100 år sedan. Utifrån ett foto med tre repslagare från Arlöv på väg till en
utställning.
Katalog från 1931. Ur AB Herman Gotthardts huvudkatalog.
Doktor i repslagning. Om docent Allan T Nilson.
Rädda ett repslageri. Om hur repslageriet i Åhus bevarades till eftervärlden. Detta brev finns i utvidgat format som en skrift i Gillets småskrift serie, nr 88.
Med mäster Werin en arbetsdag 1848. En banmästare i Karlskrona.
Kalender 2015. 13 foto från Lindholmen i Karlskrona.
Repslagerivarors riktiga namn. Några vanliga produkters rätta namn.
Kronhjul i Åhus. Sveriges största samling av kronhjul.
Lösa tampar från en repslagare. Några funderingar.
Om farbror Wille. Om Wilhelm Törnqvist.
Spåren efter repslagarna i Stepney. Några foton från London.
Visby. Krysells repslagarbana.
Franska kort. Franska Repslagarförbundet marscherar i Paimbœuf.
Skördegarn. Bindgarn eller skördegarn?
Sveriges siste repslagare? Två repslagaremyter avlivas.
Repslagare Andersson på Limhamn. En av de tusen namngivna repslagarna i Sverige.
Att gå till historien. Några tankar om detta uttryck.
Dragkampsrep. Lite om denna sports historia och material.
Skojare, lögnare och bedragare. Del 1. Om fusket inom hantverket.
Skojare, lögnare och bedragare. Del 2. Om fusket inom hantverket.
Repslagarfamiljen Billgren i Malmö. Ett familjeöde.
Största, längsta och äldsta. Sanningen om några av de bevarade repslageribyggnaderna.
Paradjocken. Om ett sjömaningsarbete med en grym historia.
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Vill du också ta del av dessa, då är det bara att anmäla detta till mitt
mejl.
Enstaka artiklar kan beställas i efterhand.
Lee Radehag
www.repslagaren.zoomin.se

Repslagarmästaren Anders Nilsson i Trelleborg, död 1874
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