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SURTE. En fotoskatt 
som de mer än gärna 
delar med sig av.

I helgen inviger 
Bruksongar utställ-
ningen ”Skolan i Surte 
förr” på Glasbruksmu-
seet.

Med bilder och berät-
telser gör de historien 
levande igen.

På lördag klockan 13 in-
viger Surteskolans rektor, 
Lotta Rohdén, utställning-
en ”Skolan i Surte förr”, 
som visas i Glasbruksmuse-
ets övervåning. Kulturfören-
ingar Bruksongar har med 
stöd av ABF Sydvästra Göta-
land sammanställt ett materi-
al som nu finns för allmän be-
skådning.

– Utställningen skildrar 
skolan från tidigt 1900-tal och 
fram till 50-60-talet. Det finns 

många skolfoton att ta del av, 
med elevernas namn angivna. 
Vi har också bilder och teck-
ningar från när skolan brann 
1942, berättar Maj-Lis Schä-
fer, en av Bruksongars verkli-
ga eldsjälar.

– Vi började att jobba med 
utställningen i våras. Vi brukar 
vara mellan 30-40 medlem-
mar som samlas på våra tis-
dagsträffar i museet. Vi har en 
underbar gemenskap i grup-
pen och träffarna fyller en 
väldigt viktig social funktion, 
säger Maj-Lis Schäfer.

10-årsjubileum
Bruksongar firar 10-årsjubi-
leum senare i höst och ord-
föranden, Lars Holmberg, 
gläds över den utveckling som 
föreningen har upplevt sedan 
bildandet.

– Till en början var vi ett 
100-tal medlemmar, nu är vi 

330 personer. Vi har med-
lemmar från Skåne i söder 
till Frösön i norr. Den ge-
mensamma nämnaren för al-
lihop är att vi har ett intresse 
av Surte. De flesta i förening-
en har någon anknytning till 
bruket, förklarar Holmberg.

”Skolan i Surte förr” är 
långtifrån den första utställ-
ning som Bruksongar regis-
serar. Tidigare har man bland 
annat producerat välbesök-
ta visningar av ”Surteraset”, 
”Kvinnorna på bruket” och 
”Surte då och nu”.

– Vi har en viktig roll att 
bevara kulturen och doku-
mentera det som är gammalt. 
Vilka kan göra det bättre än 
de som har varit med, frågar 
sig Maj-Lis Schäfer.

Utställningen på Glasbruks-
museet pågår till och med den 
4 november.

Skolhistoria 
visas på 
Glasbruks-
muséet
– Ny utställning av Bruksongar

Lars Holmberg och Maj-Lis Schäfer i Kulturföreningen Bruks-
ongar lägger sista handen vid utställningen ”Skolan i Surte 
förr”.

PÅ GLASBRUKSMUSÉET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Varje tisdags träffas medlemmar ur Bruksongar för en stunds social gemenskap. Sedan i våras har man hållit på och förberett 
den utställning som just nu visas på Glasbruksmuseet.


