
Här kommer en fördjupad 
beskrivning till den bild som pu-
blicerades i Alekuriren vecka 2 
med anledning av fotoutställ-
ningen ”Så minns jag mitt 50-
tal” på Repslagarmuseet, som in-
vigdes i söndags.

Einar Thorson lånade sin 
fars taxi i början av 1950-talet 
när de skulle åka på semester. 
Det var en dieseldriven Merce-
des och i den lastade de in sex 
ungar, tält, spritkök och bagage. 
De fick ha två tält för de var ju 
åtta personer. Bilen, som hade 
delad bakaxel, var så tungt lastad 
att hjulen vinklade utåt när de 
gav sig iväg.

De körde ner till Skåne, tog 
sig över till Danmark och 
återvände hem över Ble-
kinge och Småland. Bilen 
var stor och tung med en 
orkeslös och slö motor i 
jämförelse med de bilar 
som hade bensinmotor. 
Det gick att kompensera 
något med ett flitigt väx-
lande. Å andra sidan drog 
den inte mer än drygt en 
halv liter dieselolja per 
mil. På en enda, med råge 
fylld tank, klarade de av 
hela resan. Vid hemkom-
sten fylldes tanken på 
nytt och han konstatera-
de då, att resan inte hade 
kostat mer än drygt trettio 
kronor med tanke på driv-
medelskostnaden.

Det var tur att bilen var 
billig i drift för de ekono-

miska marginalerna var synnerli-
gen små. Vid ett tillfälle besökte 
de en bostadsutställning i Hel-
singborg. Då var reskassan i det 
närmaste tömd och de stod länge 
och övervägde om de skulle ha 
råd att köpa barnen var sin glass. 
Familjen hade bara en inkomst 
att leva av och en polismans 
lön var liten. Mycket berodde 
på hustrun och det var många 
gånger tack vare henne som de 
lyckades få det att gå ihop eko-
nomiskt. De köpte till exempel 
sällan kläder till sig själva, lappa-
de och lagade, sydde och stick-
ade; de yngre barnen var själv-
skrivna arvtagare av de äldres 
kläder.

En sådan stor familj krävde 
en betydligt större bil. År 1957 
hittade han en gammal taxi på 
Orust som var till salu. Det var 
en stor, niositsig Chrysler med 
pallar i mitten. Ursprungligen 
var det en V8-motor i bilen, men 
den förre ägaren hade förstån-
digt nog lyft ur den bensinslu-
kande varianten och monterat in 
en rak sexcylindrig motor som 
drog betydligt mindre. Kofferten 
där bak svalde otroligt mycket 
bagage och kupén fick göra 
tjänst som hotellrum. De bäd-
dade på golvet för hela familjen. 
Alla åtta ungar fick plats. Bilen 
var stor nog för att de skulle 
kunna ligga raklånga.
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Kyndelsmässodagen
söndag 27 januari

kl 10.00
Högmässa i S:t Peders kyrka

S:t Peders kyrkokör
Tvärflöjt: Fiffi Tjusling

Präst: Åke Reinholdsson

kl 17.00
Lovsångsmässa i

Skepplanda kyrka
(lovsångsgruppen samlas i

kyrkan 16.00)
Präst: Åke Reinholdsson

Välkommen till
Sången om ljuset

lördagen den 2 febr
kl 18.00

i Ale-Skövde kyrka
Med Kristusljuset i centrum

bildar vi ett Ljuståg.
Medverkande.

Hålanda Kyrkokör
Tärnkören

Johan Dahlbäck -flöjt
Felicia Dahlbäck - violin

Catharina Dahlbäck -violoncell
Birgitta Persson - körledare

Lars Ingvarsson - präst

S:t Peders
församlingshem

Loppmarknad
till förmån för vår

vänförsamling i Vitryssland

lördag 2 febr kl 11-15
Frågor: ring Birgitta Johansson

0520-66 80 48
Arr: Vitrysslands vänner i

Skepplanda Pastorat

Skepplanda församlingshem

lördag 2 feb kl 9-11

Att hamna i kylan
-  en kvalitativ studie om upplevelsen av att 
vara utsatt för mobbning i arbetslivet.
Föreläsare Anna-Lena Sager

Frukostkostnad 40:- per person. 
Ingen anmälan

Frukostcafé
för kvinnor

ytterligare information: 
0303-33 81 36
www.skepplandaforsamling.nu

Nästa frukostcafé
lördag

en den
1 mars

Nästa frukostcafé
lördag

en den
1 mars
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Göteborgsvägen 94, Älvängen
E-post: ale@sv.se

Vi har platser kvarVi har platser kvar
• Navigation/förarbevis
• Linedance
• Digitalkamera
• Italienska/nyb
• Skapa något vackert 
   av dina ärvda spetsat 
   och monogram

• Orientalisk dans/nyb

• Tova med nål
• Klädsömmnad
• Titt in handarbetsträff
   Skepplanda 
   Församlingshem

• Silversmide
• Introduktionskurs 
   för havskajak

Här finner du en cirkel att längta till

Storband underhöll i Surte Kulturhus

Folke Taubner dirigerade 
delar ur Lerum/Surte Symp-
honic Band, när de gästa-
de Surte Kulturhus i tisdags 
kväll.

Arkivbild: Jonas Andersson 

SURTE. Fullt hus?
Självklart!
I vanlig ordning så var 

det utsålt när Surte-
Bohus Biblioteks- och 
kulturförening bjöd in 
till kulturevenemang.

Det var trångt om utrym-
met i Surte Kulturhus i tis-
dags. Inte nog med att  publi-

ken uppgick till ett hundratal 
personer, även på scenen var 
det mer folk än brukligt. En 
styrka om 17 duktiga musi-
ker från Lerum/Surte Symp-
honic Band svarade för under-
hållningen, under ledning av 
dirigent Folke Taubner.

– Medlemmarna som fanns 
på plats var oerhört nöjda över 
vad de fick uppleva, säger 

Doris Hellman, ordförande 
i Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening.

Efter musikframträdandet 
serverades det fika och besö-
karna fick chansen att köpa 
lotter. I vinstpotten låg bland 
annat Folke Taubners bok 
”Musikkårer i Surte”, som 
släpptes till försäljning veck-
orna före jul.

Samtidigt som åskådar-
na gladdes åt ytterligare ett 
lyckat kulturevenemang ut-
tryckte man också sin oro 
över det nedläggningshot 
som vilar över kulturhuset 
och den eventuella flytt som 
kan komma att drabba bibli-
oteket.

– Det känns olustigt och 
dessvärre är nog oron befo-

gad, säger Doris Hellman.
Nästa kulturarrangemang 

blir tisdagen den 19 februari 
då sångerskan Lena Robért 
och gitarristen Leif ”Pedda” 
Pedersen gästar Surte.

Hoppet har definitivt inte 
lämnat Surte – än.

– Folke Taubner dirigerade

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Solen har lyst från en klarblå himmel 
idag och jag passade på att ta en 
långpromenad. Medan jag gick där, 
och såg det vida odlingslandskapet 
som böljade sig bort mot Starrkärrs 
kyrka, kändes det som om jag fick 
tillfälle att ladda batterierna. Tänk 
att något ansträngande ibland kan 
ge kraft! 

En långpromenad i solens ljus är 
bra, men något som också ger kraft 
är en stund i bön. I Jesaja 40:29 läser 
vi ”Han ger den trötte kraft och ökar 
den maktlöses styrka.” 

När man är trött eller mår dåligt 
är det viktigt att inhämta kraft. När 
livet är svårt behöver vi ett gott till-
flöde av ljusa ting. Låt oss be till 

Gud så att vi hämtar ut den styrka 
vi behöver för dagen. Som vi sjunger 
i Lina Sandells psalm, ”som din dag 
så skall din kraft ock vara”. 

Bönen kan föda tro på något som 
är större än oss själva, och ge oss 
vetskap om att vi inte möter vare 
sig nutid eller morgondag ensam-
ma. Bönen kan öppna nya vyer inom 
oss, få oss att se på våra liv utifrån ett 
större och vidare perspektiv. 

Allt gott önskar jag dig!

Monica Werner 
pastor i Smyrna Älvängen

Viktigt att hämta kraft

Bilder från 50-talet visas på Repslagarmuseet

Familjen Thorsson, Lisbeth, mamma Märtha, Bengt Gunilla Annika, 
pappa Einar, Göran och William i en Mercedes från 1956, på väg till 
Danmark. Bilden finns med i den fotoutställning som visas på Repsla-
garmuseet under perioden 20 januari – 21 februari


