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SURTE. Lagom till jul 
blev boken färdig.

”Musikkårer i Surte” 
heter den historiska 
skildring som Folke Tau-
bner är pappa till.

500 exemplar har 
tryckts upp och för 
många surtebor lär det 
bli den perfekta julklap-
pen.

Folke Taubner skriver i sitt 
förord att hans första möte 
med blåsmusiken i Surte 
härrör från början av 1950-
talet då familjen hade flyttat 
från Borgen till Herrgårdsvä-
gen. Han stod i sovrumsfönst-
ret med sin pappa och hörde 
musikkåren marschera.

– Där skall jag vara med när 
jag blir stor, sade Folke som då 
var fem år gammal.

Tio år senare gjorde Folke 
Taubner sin debut som mu-
sikant i Missionskyrkans mu-
sikkår.

Att det kom att bli en bok 
om de olika musikkårernas 
historia i Surte bottnar i ett 
möte mellan Folke Taubner 
och Manfred Eliasson 1992.

Skrynklig bastuba
– Jag hade en platt och skrynk-
lig bastuba hemma, som jag 
hade fått med mig när vi röjt ut 
det gamla missionshuset. Det 
fanns en inskription gjord med 
en spik där det stod: ”Gotthard 
A Surte Den 7/9 Anno 21”. 
Manfreds förvåning var stor 

när han hörde detta. Det var 
den tuba han hade lärt sig att 
spela på 1918. Så föddes mitt 
intresse här om blåsmusikens 
utveckling i Surte, säger Folke 
Taubner.

I november 1993 tog Folke 
Taubner med sig en bandspe-
lare och gick hem till Harry 
Thorstensson, Glasbruks-
musikens Ess-kornettist, för 
att prata om blåsmusiken i 
Surte. En vecka senare gjorde 
Taubner samma sak hos Man-
fred Eliasson, tubaist, orkester 
och kördirigent.

Ovärderlig hjälp
– Det blev en ovärderlig hjälp 
till mitt fortsatta arbete. Bild-
materialet med alla namn på 
gamla blåsare hade jag inte 
klarat utan dessa musikanters 
hjälp. De är båda borta nu, men 
deras minne lever kvar i detta 
material, säger Folke Taubner 
och håller upp boken.

Bilder och texter har under 
åren varit på utställning, bland 
annat på Glasbruksmuseet och 
Missionskyrkan i Surte. 

– För sex, sju år sedan börja-
de jag fundera på att samman-
ställa materialet i en bok. Jag 
har haft god hjälp av min svär-
dotter som är en riktigt språk-
människa, säger Folke Tau-
bner.

Tre musikkårer har funnits 
i Surte och alla skildras de i 
boken. Glasbrukets Musikkår, 
Musikkåren Lyran och Surte 
missionskyrkas musikkår, som 

fortfarande lever vidare men 
nu under namnet Lerum/
Surte Symphonic Band, har 
alla skänkt mycket musikalisk 
glädje till surteborna genom 
åren. Traditionen med jul-
nattsspelning finns givetvis 
med som ett inslag i boken.

Har du haft någon hjälp 
med finansieringen av 
boken?

– Nej, den har jag bekostat 
helt och hållet själv. Jag sökte 
pengar ur Surtefonden, men 
fick avslag, likaså hos kultur-
förvaltningen i Ale kommun. 
Jag bestämde mig ändå för att 
ge ut boken. Säljer jag 250 ex-
emplar har det gått jämt upp. 
Min tanke är inte att tjäna 
pengar på det här projektet.

Hur tror du försäljningen 
kommer att gå?

– Jag har fått så mycket 
uppmuntran och glada tillrop 
under skrivandets gång att jag 
hoppas att folk nu vill köpa 
boken. Det återstår dock att 
se. Hur som helst är jag väl-
digt nöjd med produkten och 
jag måste säga att Västkustens 
Tryckeri har gjort ett enastå-
ende jobb, säger Folke Tau-
bner.

”Musikkårer i Surte” finns 
att köpa på Glasbruksmuse-
et, på biblioteket i Surte eller 
direkt av författaren. Boken, 
som kostar 200 kronor, är be-
rikad med en cd-skiva, inne-
hållande gamla inspelningar av 
missionskyrkans musikkår.

JONAS ANDERSSON

Taubner skildrar musikkårernas historia i Surte
– En bok med intressant läsning och många bilder

Folke Taubner är författare till boken ”Musikkårer i Surte”, som nu finns till försäljning på 
Glasbruksmuseet och på Surte bibliotek.


