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SKEPPLANDA. Bibliotekets 
vänner hade föredragskväll i 
Skepplanda bibliotek härom-
dagen. Sven Liljekvist från 
museimacken i Sollebrunn kom, 
iklädd mössa och rock med 
Shellmärken. Han berättade om 
allt möjligt som kunde hända på 
den tiden när man tankade folks 
bilar och dessutom kollade olja, 
vatten och ringtryck innan man 
avslutade med att putsa vind-
rutan och ta betalt. Den första 
gången han växlade en hund-
ralapp minns han som i går.

Pelle Dalberg visade bilder 
från det gamla Sollebrunn och 
från Svens bilmuseum. En gam-
mal Austin är på 13 hästkrafter. 
Med en av de andra bilarna har 

Sven kört kungen och drott-
ningen.

Visste du att museimacken 
i Sollebrunn är från Småland? 
Med utstuderad list, envishet 
och lite tur kom den till Solle-
brunn. Och så kom Nordiska 
museet och ville köpa macken. 
Vid tredje försöket gav Sven 
dem ritningar så de kunde bygga 
en mack själva. Inför invigning-
en upptäckte de att de behövde 
inkråmet i macken. Det fick de 
låna. Sven åkte upp till Stock-
holm och träffade kungen på 
invigningen. Det var trevligt. 
De var ju gamla bekanta.

Bo Björklund

 ”Det känns ibland som 
om jag levt i hundra år i näs-
tan lika många liv: Som pri-
vilegierat barn till en emir. 
Som ständigt stridsberedd 
tonåring. Som lurad, nygift 
kvinna i en familj som hatade 
mig. Som sjukvårdsbiträde i 
Uppsala. Som misshandlad 
kvinna i Hedemora. Som 
entreprenör i Karlskoga med 
viljan att förbättra svenska 
invandrarkvinnors liv som 
drivkraft. Och sist men inte 
minst, som kurdisk prinsessa 
med Pippi som förebild”.

Soheila Fors liv är en 
berättelse om en ovanlig 
far, om misshandel och 
utanförskap, om grupp-
kultur på gott och ont och 

om en långvarig längtan 
efter att lära känna Gud. 
Nu på lördag gästar hon 
Frukostcafé för kvinnor i 
Skepplanda församlingshem.

Hennes liv i Sverige bör-
jade dåligt, men en ovanlig 
dröm förändrade hela hen-
nes sätt att tänka och leva. 
I dag hjälper Soheila andra 
kvinnor som drabbats av 
hedersvåld. Hon har startat 
det skyddade boendet Saras 
hus och de unika tehusen 
för kvinnor i Karlskoga och 
Karlstad och snart på flera 
andra platser i Sverige.

Soheila Fors arbetar som 
verksamhetsledare för Te-
huset i Karlskoga, samt som 
föreläsare och inspiratör.

Kärleken blev mitt vapen

Teaterföreningen i Ale, en del av 
Riksteatern, höll sitt årsmöte tisdagen 
18 februari i Ale gymnasiums matsal. 
Till mötesordförande valdes Kjell 
Frövenholt som avslutade med att 
tacka styrelsen för ett gott arbete.

Vid årsskiftet hade föreningen 293 
medlemmar. Under 2013 arrange-
rade föreningen tio föreställningar 
framför allt i egen regi men även i 
samarrangemang med kommunen.

Efter årsmötet intogs en enklare 
förtäring innan den traditionsenliga 
hemliga föreställningen tog vid. Det 
blev en mycket uppskattad musikstund 
med ”Kardborrbandet - med låtar 
som fastnar”.  Bandet bjöd på visor 
från Evert Taube, Beppe Wolgers, 
Olle Adolfsson och Hasse & Tage, 
men även egenproducerade visor. Det 
var 65 nöjda medlemmar som till sist 
lämnade mötet.

2014 års första föreställning blir 
redan 25 februari med ett besök av 
Västanå teater som turnerar med 
Riksteatern.

Margareta Nilson

Lyckad  
avslutning 
på teater-
föreningens 
årsmöte 

Aeroseum gav PRO-are spännande historia

”Sven på macken” i Skepplanda bibliotek

Sven Liljekvist från museimacken i Sollebrunn besökte Skepplanda bib-
liotek i förra veckan.
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Vi var ett 30-tal PRO-
are i Ale som med buss tog oss 
till Säve för att få se alla gamla 
jaktplan inne i berget. Vi visste 
inte att det var insprängt i berget 
och plats för 16 jaktplan. Det 
var spännande att få reda på att 
planen var bemannade dygnet 
runt, schemalagt av piloter under 
kalla kriget och att röd kod gällde 
under 50-talet.

Jag var själv 7-8 år och hade 
ingen aning hur nära vi var ett 
krig under 50-talet. Jag bodde 
dessutom två kilometer från Säve i 
en liten stuga på arrenderad tomt. 
Vi såg alla plan från Flygande 
Tunnan till Viggen.

Flera av våra herrar hade 
kännedom om planen då de 
tjänstgjort på F9. Själv var jag helt 
imponerad av att få se allt som 
jag trott var fantasi. Vi trodde att 
det var lögn att det fanns något i 
berget när jag var ung.

Det var en fantastisk upplevelse 
för oss alla då vi dessutom fick 
exklusiv insyn i det radiorum som 
gällde under kalla kriget. Man 
kände andan av oron och spän-
ningen. En fantastisk upplevelse 
som vi tack vare vår reseledare 
Barbro Andersson (numera Hertz) 
fick uppleva.

Gunilla Carlson

Mer än
bara lokal-

tidning
Printshop

Film
Webb

Reklam

Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00

Tillsammans kan 
vi hjälpa djuren!

Direktsänding av Don Giovanni

Lördag 22 mars kl 15.00
Från Kungliga Operan i Stockholm

Lego (Svenskt tal)
Söndag 2 mars kl 15.00

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Boktjuven

Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann

En familj – August Osage Contry

Söndag 2 mars kl 18.00
Onsdag 5 mars kl 19.00

Entré 80 kr

Söndag 9 mars kl 15.00
Entré 80 kr

Söndag 9 mars kl 18.00
Onsdag 12 mars kl 19.00

Entré 80 kr

12 Years a Slave

Onsdag 26 februari kl 19.00
Entré 80 kr


