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SURTE. 60 år sedan 
katastrofen, ändå tyd-
liga minnesbilder.

I förra veckan upp-
märksammades årsda-
gen av Surteraset.

Gamla ortsbor sam-
lades på Glasbruksmu-
seet för att diskutera 
vad det egentligen var 
som hände den där 
fasansfulla morgonen.

Den 29 september klockan 
08.11 inträffade det jord-
skred som blev vida omtalat 
och som många människor 
fortfarande förknippar med 
Surte. Skredet varade mindre 
än tre minuter, det var 400 
meter brett och 600 meter 
långt, en jordvolym vägandes 
tio miljoner ton kastades ut 
och delvis ner i Göta älv. Fler 
än 30 hus förstördes, över 
400 personer blev hemlösa, 
men bara en person omkom.

Att händelsen etsat sig 
fast hos Surteborna under-
ströks med all tydlighet när 
Glasbruksmuseets Vänner, i 
samarbete med Bruksongar, 
bjöd in till minnesutställning 
på Glasbruksmuseet i förra 
veckan. På plats fanns flera 
människor som på nära håll 
upplevde Surteraset och som 
nu gärna delade med sig av 
sina berättelser.

Barbro Johannesson var 
17 år och satt på bussen som 
skulle ta henne till arbetet på 
Gatukontoret i Göteborg. 

– Jag hade hoppat på 
bussen och vi skulle just till 
att stanna vid nästa hållplats 

när skredet inträffade. Det 
bara rasade och jag såg ett 
hus som delade sig på mitten, 
berättar Barbro och fortsät-
ter:

– Rädd hann jag aldrig att 
bli. Jag lyckades ta mig ut 
genom dörren. Marken gick 

i vågor och till slut lyckades 
jag hoppa till en plats där det 
fanns en kiosk. Där sprang 
jag runt ett antal varv till 
dess att det lugnat ner sig. 
Chockad sprang jag hem till 
mamma och slängde mig på 
kökssoffan. Då brast det och 

jag minns att jag grät och 
grät.

Idag har Barbro Johannes-
son hunnit fylla 77 år, men 
morgonen den 29 september 
1950 glömmer hon aldrig.

– Det var en fruktansvärd 
händelse, men att bara en 
person förolyckades får ses 
som ett under, säger hon.

Surteborna mindes raset för 60 år sedan
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Barbro Johannesson var 17 
år när Surteraset ägde rum. 
Hon satt på bussen på väg 
till arbetet i Göteborg när 
det ofattbara jordskredet in-
träffade, strax efter klock-
an åtta på morgonen den 29 
september 1950.

Göte Hagman och Nils Svensson i samspråk på Glasbruks-
museet, där en minnesutställning om Surteraset visades i 
förra veckan.

Bilder från rasområdet. Göte Hagman och Mona Karlsson be-
grundar och minns.

Lisbeth Hirsch gräddade våfflor som besökarna kunde njuta 
av.

SKEPPLANDA. – Inte nu 
igen!

Så tänkte kyrk-
vaktmästare Lennart 
Bengtsson när han kom 
till arbetet tidigt i tors-
dags morse.

Under natten hade 
polisen gripit en 
17-åring yngling efter 
en omfattande skade-
görelse av Skepplanda 
kyrka.

Närmare 250 smårutor kros-
sades på onsdagsnatten, för 
ett uppskattat värde på cirka 
100 000 kronor. Det var såle-
des ingen vacker syn som 
mötte Lennart Bengtsson 
när han anlände Skepplanda 
kyrka tidigt på torsdagsmor-
gonen.

– Jag har aldrig upplevt 
något liknande tidigare. 
Gärningsmannen har varit 
flitig och inte lämnat något 
åt slumpen. Titta här, säger 
Lennart och pekar på ett av 
alla de sönderslagna fönster 
som omger kyrkan.

Bevakningsföretaget var 
på platsen strax före klockan 
halv ett på natten, men då 
var allt lugnt. En dryg halv-
timma senare kunde polisen 
gripa en person på bar gär-
ning.

– Det är en 17-årig grabb 

som är hemmahörande i 
kommunen och sedan tidi-
gare känd av oss, förklarar 
polisman Tom Henricson.

– Vi ser naturligtvis väl-
digt allvarligt på den här 
händelsen. Brottet kommer 
förmodligen att klassas som 
grov skadegörelse, säger 
Henricson.

Givetvis var stämningen 
tryckt bland medarbetarna i 
Skepplanda församling och 
personalen suckade uppgi-
vet.

– Skepplanda kyrka har 
varit utsatt för skadegörelse 
flera gånger tidigare, men 
det här året har varit rela-

tivt lugnt fram till nu. Man 
känner sig kränkt när något 
sådant här inträffar och det 
rör upp känslorna ända in i 
själen. Hur kan människor 
bete sig på det här sättet? 
Det är ofattbart, säger Len-
nart Bengtsson.

Inför Alla helgons dag 
för två år sedan skändades 
Skepplanda kyrka när sata-
nister klottrade ner stora 
delar av byggnaden. I förra 
veckan var det alltså dags för 
nästa vansinnesdåd.

– Det är så beklagligt och 

tråkigt, avslutar Lennart 
Bengtsson.

Skepplanda kyrka utsatt för grov skadegörelse
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Skepplanda kyrka utsattes för en omfattande skadegörelse 
i förra veckan. 250 smårutor krossades på onsdagsnatten. 
Kyrkvaktmästare Lennart Bengtsson tar del av förödelsen.

Mängder av krossat glas inne i kyrksalen.

Den 17-årige gärningsman-
nen lämnade blodspår efter 
sig.


