
Få människor har varit 
så starkt förknip-
pade med sitt yrke 

som Rune Johansson var. 
Under 45 år var han Ale-
Älvängens begravningsbyrås 
fanbärare. Vid sammanslag-
ningen till Ale Älvdalens be-
gravningsbyrå kunde Rune 
avlastas, men han var firman 
behjälplig in i det sista.

Att Rune Johansson, född 
1937 i Nödinge, en gång 
blev begravningsentrepre-
nör var mer 
en slump. 
Hans far 
Karl Johans-
son var kyrk-
vaktmästa-
re i Surte och 
blev 1960 er-
bjuden att köpa Älväng-
ens begravningsbyrå. Rune 
som då bara var 23 år hade 
ingen erfarenhet av yrket, 
men med entusiasm och be-
slutsamhet att lyckas tog han 
över rodret. Han jobbade 
när någon behövde honom 
och telefonen var aldrig av-
stängd. Sju dagar i veckan, 

alla timmar på dygnet, 365 
dagar om året – Rune Jo-
hansson var den lilla begrav-
ningsbyrån med den stora 
tillgängligheten.

Han utförde länge arbe-
tet på byrån helt själv. Rune 
blev med tiden en duktig 
ekonom. Juridik och boupp-
teckningar blev en del av 
vardagen. På sjukhemmen 
fanns länge telefonnummer 
till olika begravningsbyrå-
er och sen ett nummer till 
Rune.

På tidigt 
90-tal hade 
verksam-
heten växt 
i takt med 
Ale kommun 
och sonen 
Anders Jo-

hansson klev då in i före-
taget. Tillsammans drev de 
byrån vidare och öppna-
de även ett kontor i Älväng-
ens centrum. Rune hade 
under alla sina år utgått från 
hemmet. Han hade aldrig 
ansett sig behöva ett kontor, 
det mesta fanns i huvudet.

Hans egenskaper var som 

skapta för yrket som be-
gravningsentreprenör. En 
människa med ett större 
lugn, tillit och lojalitet är 
svår att finna. Hans förmå-
ga att lyssna var omtalad och 
mycket värdefull i arbetet.

Rune hade med sin långa 
erfarenhet många fördelar i 
yrket. Kyrkogårdarna i Ale 
kommun kunde han utantill. 

Under sina många år som 
ensamföretagare var effek-
tivitet ett nyckelord. Det 

blev inte mindre viktigt, då 
livets största motgång drab-
bade familjen 1978. Hus-
trun Ruth gick hastigt bort 
och Rune fick ta hand om 
två barn. Det klarade han 
stortartat och fanns alltid till 
hands.

Han var mycket hemkär, 
men kunde verkligen njuta 
av havet om tillfälle gavs. 
Makrillsfiske stod högt upp 
på listan.

Hemkär
Vid sidan av sitt yrke var fa-
miljen med barnbarn priori-
terat, liksom engagemanget 
i Ale Lions Club. Rune var 
medlem i 35 år och skulle 
i juni avgå efter 30 år som 
kassör.

Det som irriterade Rune 
mest i livet var orättvisor. 
Han hade under hela sitt liv 
ett rättvisepatos. Han kunde 
till och med ifrågasätta lagar 
om de inte stämde överens 
med hans rättvisa.

Ale-Älvdalens begrav-
ningsbyrå hade hjälp av 
Rune fram till de sista veck-
orna. Nu drivs företaget 
vidare av sonen Anders och 
Johan Ekstedt.

Rune Johansson dog den 
30 mars på Kungälvs sjuk-
hus efter en tids sjukdom.
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Påskhelgen i våra kyrkor 

Skärtorsdag 
Skepplanda 19.15 Mässa Broman 

S:t Peder 18.00 Mässa Broman 
Långfredag 

Skepplanda 18.00 Musikgudstjänst,  
Johannespassionen J.S.Bach 

Solister, kör och orkester. 
H Lindeskog 

Hålanda 10.00 Gudstjänst 
Hålanda Kyrkokör,  Wetterling 
S:t Peders 12.00 Gudstjänst   

Kyrkokören, Flöjt - Marie Lindqvist.  
Wetterling 

Påskafton 
Ale-Skövde 23.30 Påsknattsmässa 

Skredsvik 
Påskdagen

Skepplanda 10.00 Mässa Broman, 
 kyrkkaffe 

Hålanda 12.00 Mässa, Hålanda Kyrko-
kör, Erik Ahlin-Hultstrand—trumpet, 

 Broman 
S:t Peders 10.00 Mässa Skredsvik 

Kyrkokören, Trumpet - Kent Larsson, 
kyrkkaffe 

Tunge 12.00 Familjegudstjänst  
Skredsvik. Påskspel av barn/ungdomar,  

Därefter mat i Tunge bygdegård 
Annandag påsk 

Ale-Skövde 11.00 Pastoratsmässa 
Broman 
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JOHANNESPASSIONEN 
J.S. Bach 

Nya Motettensemblen, Skepplanda 
kyrkokör och kammarkören VocAle 

Solister och orkester 
Peter Corneliusson -  dirigent 

Skepplanda kyrka 
Långfredagen 10 april kl 18.00 

Döda

Vår älskade Pappa
Svärfar, Farfar

och Morfar

Rune Johansson
* 13/9 1937

har i dag stilla lämnat
oss i stor sorg och

saknad.

Älvängen
30 mars 2009

ANDERS och KICKIE
AnnTherese och Markus

AnnLouise
MARIE och LASSE
Martin, Madelene,

Viktor
Åke med familj

Peo, Mia
med familjer

Övrig släkt och vänner

Arbete och möda fyllde 
Ditt liv

Aldrig Du krafterna 
sparade

För Dig var fliten en 
säker giv

Så länge som dagen 
varade

Vi tackar för allt Du 
givit

Av kärlek och omsorg 
om oss

Och önskar Dig vila för 
evigt

Sen klockornas klang 
svunnit bort

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 21

april kl. 11.00 i Nödinge
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale Älvdalens
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

fredagen 17 april. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

Vår käre Vän och Medarbetare

Rune Johansson
har i dag efter 50 års lång och trogen tjänst lämnat

oss i sorg och saknad

Älvängen 30 mars 2009

Sov i ro

DINA VÄNNER PÅ
Ale Älvdalens Begravningsbyrå

Min älskade Livskamrat
Vår käre Pappa, Svärfar

Farfar och Morfar

John Pielström
* 25/1 1929

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Skepplanda
1 april 2009

ELLEN
JÜRGEN

MADELAINE
ANJA

med familjer

Stor var Din kärlek,
  god var Din själ
Käraste John,
  tack och farväl

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 15 april

kl. 11.00 i Skepplanda
kyrka. Akten avslutas i

kyrkan.

Fonden som går från 
0 till 300 miljoner varje år

Ale har blivit en 
yrkesman fattigare

RUNE JOHANSSON

Född: Gullsäter i Nödinge 1937.
Död: 30 mars 2009.
Familj: Sonen Anders med familj, 
dottern Marie med familj, brodern 
Åke Johansson med familj.
Yrke: Begravningsentreprenör i 
50 år. Drev Ale-Älvängens begrav-
ningsbyrå tillsammans med 
sonen Anders fram till samman-
slagningen och bildandet av Ale-
Älvdalens begravningsbyrå.
Andra uppdrag: Var medlem i  
Ale Lions Club i 35 år, varav 30 år 
som kassör.
Vännerna om Rune: "Det som 
många inte visste var att Runes 
humoristiska sida. Han hade alltid 
något kul på gång. En vän som 
alla kunde tala i förtroende med – 
en lyssnare av stora mått."

Rune Johansson har gått bort. Vi minns honom som begrav-
ningsentreprenören i Ale – ett yrke han var trogen i 50 år.

– Begravningsentreprenör 
Rune Johansson är borta

Han var mycket hemkär, men 
kunde verkligen njuta av 
havet om tillfälle gavs. 

Makrillsfiske stod högt upp 
på listan.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Återöppnande
av Surte kyrka

12 april Påskdagen kl 11.00 
Surte Kyrka Gudstjänst

R Olausson, Kaffe

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, 
Redaktionen 0707-69 00 13

NÖDINGE
FÖRSAMLING

Välkomna!

Vid minnesgåvor ring 
08-612 42 42 för ett 
personligt utformat 
minnesblad.

Hjälp för dem som har 
drabbats av cancer.

www.cancerhelp.se


