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SKEPPLANDA. I den bio-
aktuella filmen ”Simon 
och ekarna” skymtar 
såväl medlemmar som 
fordon från Skepplanda 
hemvärns- och kultur-
förening förbi.

Även i Jan Troells 
kommande produktion 
”Dom över död man” 
marscherar en trupp 
välkända ”militärer” 
framför kameran.

Åtta av medlemmarna möter 
upp lokaltidningen i förenings-
lokalen i Skepplanda. Alla är 
de klädda i militäruniformer, 
exakt likadana som den svenska 
armén hade på 1940-talet.  

Med stor inlevelse berättar 
de om museets alla stoltheter. 
Gamla vapen, veteranmotor-
cyklar och svartvita fotografier 
trängs bortanför den lilla kor-
ridoren.

I fotoalbumen som ligger 
uppslagna på bordet i sam-
lingsrummet finns bevisen på 
att Skepplanda hemvärns- och 
kulturförening har satt sina 
spår i svensk filmhistoria. 

För ungefär två år sedan 
blev de tillfrågade om de kunde 
tänka sig att ställa upp med ett 
pansarfordon till inspelningen 
av Simon och ekarna. Eftersom 
filmen utspelar sig i Göteborg 
på 40-talet passade det perfekt i 
sammanhanget. 

Sagt och gjort kördes for-
donet, som tillhör kategorin 
karosseri pansar, på en kärra 
in till centrala Göteborg. Även 
detta finns det bildbevis på. 

I en scen drar dessutom 
Mikael Andersson förbi på 
en veteranmotorcykel, en Ariel 
35. Den står nu åter uppställd 
inne på museet i Skepplanda.

Medlemmarna visar även 
Alekurirens reporter några 
andra bilder som än så länge 

är konfidentiella. De är från 
inspelningen av Jan Troells 
kommande film Dom över död 
man, som just nu håller på att 
klippas. Det är en berättelse 
om den kände journalisten och 
tillika redaktör för Göteborgs 
handels- och sjöfartstidning 
Torgny Segerstedts liv och 
hans kamp mot nazismen. Den 
spelades in i Göteborg i mars 
förra året och även här kan vi 
skymta Aleborna. 

– Här kommer vi marsche-
rande, utanför Trädgårdsför-
eningen som i filmen ska vara 
Segerstedts hus. Jan Troell fil-
made alla scener själv, berättar 

Gert Billingsdahl, och pekar 
på en fotografi föreställande 
tolv sammanbitna män i mili-
täruniform.

Enligt Svenska filminstitu-
tet har filmen premiär den 14 
december i år. 

Då kommer åtminstone 
en stolsrad i biosalongen vara 
reserverade för herrarna från 
Skepplanda hemvärns- och 
kulturförening, som med spän-
ning ser fram emot att återigen 
få pryda vita duken. 
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Direkt från filmens värld. Gert Billingsdahl, Gunnar Gustafs-
son, Karl-Axel Axelsson, Mikael Andersson, Gunnar Ring-
holm, Per Helgesson, Åke Johansson och Kent-Arne Axels-
son. (Åke Larsson saknas på bild).

Som förr. I bioaktuella ”Simon och ekarna” drar Mikael Andersson förbi i en scen på en Ariel 
350 av 1942 års modell.

BOHUS. I 20 år har hon 
kokat ärtsoppa, lagat 
gröt och på annat sätt 
förgyllt vardagen för 
pensionärerna i Bohus.

Norma Pettersson 
jobbar i det tysta och 
gärna på egen hand.

– Hennes insatser 
är ovärderliga och kan 
inte beskrivas i ord, 
säger Klas Svensson, 
ordförande i brukar-
rådet på Bohus servi-
cehus.

Det är ett 20-årsjubileum 
väl värt att lyfta fram. Att 
Norma Pettersson, 76, under 
två decennier lagt ned otaligt 
med ideella arbetstimmar för 

att sätta guldkant på pensio-
närernas tillvaro i Bohus är 
sannerligen behjärtansvärt.

– Jag var här och vävde, 
det var så allting började. De 
första fem åren körde jag i 
egen regi, men sedan blev 
det som en del i brukarrå-
dets verksamhet, förklarar 
Norma.

Lokaltidningen hälsar på 
henne när det stundar gröt-
fest på servicehuset. Norma 
rör om i grötkastrullen sam-
tidigt som hon förbereder 
med skinkmackor, kaffe och 
kaka.

– Alla pensionärer som vill 
är välkomna hit. Det brukar 
komma 50-60 personer 
varje gång. Det är självkost-
nadspris som gäller, berättar 

Norma.
Det är Norma som fixar 

med alla ingredienser, 
inhandling och tillagning. 
Övriga representanter i bru-
karrådet finns med som en 
extra resurs.

– Vi brukar ha den här 
typen av sammankomst två 
gånger i månaden. Blir det 
pengar över ordnar vi med 
musikunderhållning, säger 
Norma.

Att Normas lunchanrätt-
ningar är uppskattade råder 
det ingen som helst tvekan 
om.

– Hon är fantastisk! Detta 
är väl friskvård om något, att 
få en stunds social samvaro 
samtidigt som vi äter gott, 
säger Nils Svensson när han 

äntrar servicehusets sam-
lingslokal.

Norma Pettersson vill 
tona ner sin egen roll och 
menar att deltagarnas tack-
samhet gör det värt att fort-
sätta.

– Det är roligt och jag 
får så mycket tillbaka, säger 
Norma och slår upp dagens 
första portion risgrynsgröt.

Besökarna hälsas väl-
komna och sorlet är igång. 
Besökarna låter sig väl smaka 
och hyllningarna till Norma 
är samstämmiga.
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Norma Pettersson kokar gröt till pensionärerna i Bohus ser-
vicehus. Det har hon gjort under 20 års tid.


