
 

________________________________________________________________ 

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
Box 15, 534 21 VARA Org.nr: 80 24 61 – 14 13 E-post: info@navivast.se 

Tel: 072 – 246 92 32 Bankgiro: 780 – 7365    Hemsida: www.navivast.se  

Bilaga 2 

 

 

Korta citat från besökare och några inskickade kommentarer från föreningarna. 

 

People reviews  

Abo Feras form Syria , and his wife, they have been to Repslagarmuseet and they made some 

ropes with their own hands. They said it’s a nice experience to know how it all started, 

thousands of years ago, nice information we got that day. 

Sabri, from Kurdistan was also at the Repslagarmuseet visit, he sais: I’m impressed of how 

old this place is and how they keep it active until now, even if it’s not and active factory right 

now, but it’s a reminder for the people who visit this place, about how speacial it is, or was. 

Ali and Mardiah a family from Afghanistan, they said it was nice to see such a place and 

know a great geological informations about kinnekulle area. 

Mohammad, Nesrin and their daughter Janna from Syria said : what a charm place that give 

an image about hand stone work in Kinnekulle... amazing. 

Mohamed from somalia was intersted about process with limestone how it is digging, 

surfacing, cutting then polishing. 

Från Råbäcks Mekaniska stenhuggeri 

Det är längesedan jag kände den glädje jag gör idag efter besöket av alla dessa fina 

människor i Råbäck. Känner också stor glädje för föreningen Stenhuggeriets Vänner skull 

som idag genomfört ett lyckat besök som nog knappast någon trodde var möjligt för bara nån 

vecka sedan. Verkligen roligt att vi kunde återknyta kontakten med Najib och Abdul som 

praktiserade för två år sedan, och nu kunde återkomma o känna sig behövda. Båda två har 

hört av sig efter besöket och uttryckt sin glädje över att kunnat bidra. Tack / OLA 

Från Veterinärmuseet i Skara 

Första gruppen var svår och obefintlig kunskap i engelska. Andra gruppen var ju mer 

blandad, där fanns det ett visst intresse, och jag tror de fick en behållning av besöket.  De 

kom ju många fler än vi räknat med, men jag tyckte att vi redde ut det bra - tack vare att vi 

tagit in extra guider och att er medarbetare från Innovatum var väldigt flexibel och duktig. 

  

För oss som museum var det en utmaning med språket, men vi tycker ändå att vi löste det på 

ett bra sätt. Det är nog ganska viktigt att de som kommer på besök vet varför och vart det är 

de ska, samt att det är en landsman med som kan kommunicera på resp språk. 

  

En eloge till Abdu, utan honom hade besöken inte blivit bra! 

Med Vänlig Hälsning/ Inger Lood, museitekniker 
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Från Repslagarmuseet i Ale 

Trevliga besök med intresserade deltagare. 

Kanske kunde vi haft lite mer id till besöket, omkring 30 minuter tror jag skulle vara utmärkt! 

Det besöket, då vi hade arabisk- och kurdisktalande personal med var mycket bra. 

Vid det sista tillfället var en av besökarna, som tog hand om översättningen från engelska till 

arabiska. Mycket positivt! 

Tyvärr mycket få kvinnliga deltagare! Tror att det bara var en. 

Alla var mycket intresserade och deltog gärna vid demonstrationerna, förutom en ung kille, 

som somnade...  

Vi diskuterade med några av deltagarna att ha någon form av språk-, repslagnings- och 

socialt café på museet. Många var positiva till detta, men problemet var att resa till och från 

aktiviteten! 

Vi museets genomgång av besöken, kom vi fram till att det hade varit kul om vi hade 

överlämnat en liten present till deltagarna. Kanske en nyckelring? Där kostnaden kunde delas 

av museet och beställaren... 

 

Sammanfattningsvis är vi från Repslagarmuseets sida, mycket nöjda med besöken och ställer 

väldigt gärna upp på liknade aktiviteter i fortsättningen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Börje Johansson 

 


