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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
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Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Bo – en av många Bruksongar
Bruksongar tillvaratar Surtes historia.
Bo Sandberg är föreningens ordförande.

Nu laddar han och övriga medlemmar för årets julmarknad.

Vad är en bruksonge?
– Det är egentligen en person 
som har anknytning till bruket 
på något sätt, man är upp-
växt i Surte och har i allmänt 
själv jobbat eller haft föräldrar 
som arbetat på bruket. Sedan 
hyttan lades ner har det skett 
en hel del inflyttning till kom-
munen och en del av dem har 
sökt medlemskap i vår för-
ening.
När bildades Kulturför-
eningen Bruksongar och 
av vem?
– Det var för 17 år sedan och 
föreningen bildades av Per-
Göran Kihl och Agne Blom-
ström. Idag har vi 360 med-
lemmar.
Vad för typ av verksam-
het ägnar sig föreningen 
åt?
– Syftet är att tillvarata bruks-
samhället, att dokumen-
tera hur det var förr i värl-
den. Varje tisdag träffas vi på 

museet och en gång i måna-
den arrangeras en kvällsakti-
vitet.
När kom du med i fören-
ingen?
– För åtta år sedan varav detta 
är mitt tredje som ordförande. 
Jag är uppväxt i Surte, men 
har aldrig jobbat på bruket. 
När jag gick ur skolan hade 
jag funderingar på att söka 
mig till bruket, men farsan var 
inte så glad åt det. Istället bör-
jade jag på Bil & Truck inne i 
Göteborg 1954. Där blev jag 
kvar fram till min pension.
Vad är det bästa med 
Surte?
– Gemenskapen och Surte-
andan. Vi som växte upp på 
orten tog hand om varandra 
på ett väldigt positivt sätt. Nu 
bor jag i Nödinge, vi flyttade 
dit 1972.
Blir det någon julmark-
nad på Glasbruksmu-
seet?

– Ja, den traditionen tänker vi 
hålla liv i. I år äger marknaden 
rum lördagen den 11 decem-
ber och över 20 utställare har 
redan anmält sitt intresse. Jul-
marknaden är alltid välbesökt 
och så hoppas vi det ska bli 
även i år. Glasbrukssextetten 
med Folke Taubner kommer 
att spela plus att det blir sång 
av barnkörer.
Vad betyder Glasbruks-
museet för Surte?
– Det utgör samhällets träff-
punkt och är dessutom en 
viktig symbol för Surte. Vi vill 
ha tillbaka ”Böxeknuten”, som 
den var en gång i tiden. Där 
samlades folk och löste alla 
världens problem.
Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Att jag får förbli frisk, att 
nära och kära får ha det bra 
och att det blir fred på jorden.

JONAS ANDERSSON
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Namn: Bo Sandberg.
Ålder: 71.
Bor: Nödinge.
Intressen: Jakt och skytte.
Stjärntecken: Jungfru.
Aktuell: Som ordförande i 
Kulturföreningen Bruksongar 
i Surte.


