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Unikt militärmuseum finns i Skepplanda
– En kulturskatt som
inte många känner till
SKEPPLANDA. 2004
försvann hemvärnet i
Skepplanda.
Militärhistorian lever
dock vidare tack vare
Skepplanda Hemvärnsoch Kulturförening.
– Vi är faktiskt unika
och driver det enda
civila militärmuseet i
landet, säger föreningens ordförande Gunnar
Ringholm.
Skepplandas militärmuseum
är beläget nedanför kullen där
Åkesparkens dansbana låg en
gång i tiden. I lokalen finns
en rik kulturskatt av militära
föremål, alltifrån gamla uniformer, vapen, patroner och
andra typiska föremål. Även
en hel del intressant litteratur finns bevarad.
– Vi invigde vårt museum
den 2:e juni i år. Många av prylarna kommer från Backamo.

Jag har också fått en hel låda
med saker från en kompis på
Borås regemente, säger Karl
Olsson, som var föreningens
ordförande under perioden
2001-04 men som numera är
museiansvarig.
Såväl Karl Olsson som
Gunnar Ringholm har ägnat
det militära stor del av sina
liv. Karl var gruppchef vid
Borås infanteri och var med
i den första FN-bataljonen
som ryckte ut 1956. Gunnar
å sin sida gjorde sin militärtjänstgöring vid F14 i Halmstad. Båda två har sedan varit
chefer inom hemvärnet.

En aktiv förening
Skepplanda Hemvärns- och
Kulturförening har idag ett
100-tal medlemmar och förutom museet bedriver man
också mycket yttre verksamhet. Bland annat medverkar
föreningen varje år på Riddarhelgen i Anten, Älvängens

Gunnar Ringholm och Karl Olsson är två av eldsjälarna i Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening, som driver landets enda
civila militärmuseum.

höst- och vårmarknad, gränsträffen i Ed och på Bondens
dag i Backamo.
– Det är ett sätt att finansiera vår verksamhet. Vi ställer
också upp på diverse kalas och
andra högtider, säger Gunnar
Ringholm och fortsätter:
– Från Ale kommun erhåller vi ett kulturbidrag och
i gengäld ser vi till att hålla
öppet vårt museum för allmänheten varje tisdagskväll
mellan 19-21. I samband
med visningskvällarna brukar
vi vara ett 15-tal medlemmar
från föreningen som är här
och arbetar och servar besökarna.

Okänt bland alebor
Det är långt ifrån alla alebor
som känner till att det finns ett
militärmuseum i Skepplanda,
men det vill föreningens styrelse råda bot på.
– Vi hoppas att fler ska få
upp ögonen för den verksam-

het som vi bedriver. De besökare som har varit här har
blivit mycket imponerade och
det är inte annat än att jag förstår dem, säger Karl Olsson.
Skepplanda Hemvärnsoch Kulturförening har också
planer på att bygga ut lokalen för att kunna visa ännu fler
föremål, sådana saker som nu
ligger förpackade i lagerutrymmen.
– Finns det privatpersoner som har intressanta militärföremål på vinden tar vi
emot dem med tacksamhet.
Vi jobbar hela tiden på att utveckla vår verksamhet, avslutar Gunnar Ringholm.
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En fältskomakare
i 39-uniform.

Raskens tar avsked av sin Ida inför marschen till Tånga Hed och den årliga soldatmönstringen. Detta är något som besökarna
till militärmuseet i Skepplanda kan ta del av.

