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SKEPPLANDA. Skepp-
landa bibliotek fick 
förra måndagen cele-
bert besök.

Regissören och pro-
ducenten David Färd-
mar och skådespelaren 
Adam Lundgren, båda 
uppvuxna på orten, var 
tillbaka på hemmaplan 
för att inför många 
besökare ge en inblick 
i filmens och teaterns 
värld.

De började båda sin skådespe-
larbana på julföreställningar 
under skoltiden i Skepplanda. 

Idag har deras färdigheter 
tagit dem ända till såväl bio-
duken som de stora teatersce-
nerna. 

Adam Lundgren sågs 
senast som huvudrollsinne-
havaren i höstens storfilm 
”Känn ingen sorg”, baserad 
på Håkan Hellströms texter 
och musik. Filmen innebar 
ett stort genombrott och han 
blev snabbt ”Pål”, Hellströms 
alter ego, med hela Svenska 
folket. Att han dessförinnan 
även spelat en av huvudrol-
lerna i Jonas Gardells hyllade 
tv-serie ”Torka aldrig tårar 
utan handskar”, har inte gjort 
honom mindre folkkär.

Han har nu tagit klivet in 
på teaterscenen där han under 

hösten haft en roll i föreställ-
ningen ”Frun från havet” och i 
slutet av januari är det premiär 
för ”Faust och Faustin och ut”.

David Färdmar, regissör, 
manusförfattare, producent 
och rollbesättare på Rolands 
Hörna Film, har nyligen 
producerat kortfilmen ”Ett 
sista farväl” med Tomas von 
Brömssen i huvudrollen. 

Han visade under kvällen 
även några trailers från sina 
olika projekt och berättade 
bland annat om vad rollbesätt-
ning, som han sysslar mycket 
med, innebär.

– Det var riktigt nervöst att 
vara på hemmaplan och berätta 
om det man gör. Många 
bekanta ansikten syntes bland 
åhörarna och det var roligt 
att de lyssnade så intresserat. 
Det var verkligen en ära att bli 
inbjuden. 

”Ödmjuka killar”
Inom en snar framtid hoppas 
David även på att kunna 
påbörja sitt, som han själv 
säger, evighetsprojekt. 

– Att skriva ett långfilms-
manus är något jag alltid velat 
göra. 

De två framgångsrika 
skepplandasönerna har genom 
åren även samverkat i ett antal 
projekt, bland annat i kortfil-
men Love, vars succé spridit 
sig över hela världen. 

När Skepplanda bibliotek i 
samband med 40-årsjubeleet 
bjöd in dem att möta ortsborna 
visade sig intresset vara stort. 
Samma kväll gästade även den 
färggranna ukulelegruppen ”4 
strängar i rött och lila” som 
bjöd på glad musik.

– Det kom ovanligt mycket 
folk, mellan 50 och 60 åhörare 
och så mycket unga har vi nog 
inte haft här förut. Det var 

spännande att höra om hur de 
hamnade där de är idag, om 
deras resa från Skepplanda 
till filmen och teaterns värld. 
Det är dessutom två väldigt 
ödmjuka killar och många 
gamla skolkompisar och när-
boende var såklart nyfikna 
på att höra deras berättelser, 
säger bibliotekarien Elinor 
Johnson. 

JOHANNA ROOS

– Adam Lundgren och David Färdmar gästade Skepplanda bibliotek

Tillbaka där allting började

SKEPPLANDA. Bibliote-
kets Vänner uppmärk-
sammade Skepplanda 
bibliotek i samband 
med deras 40-årsjubi-
leum.

Jubilaren själv fick 
emellertid ingen pre-
sent.

– Istället väljer vi att 
ge varsin bok till er i 
årskurs 3 på Garnvin-
deskolan, förklarade 
Gunilla Andersson som 
snabbt gjorde sig popu-
lär hos barnen.

När eleverna från årskurs 3 
kom till Skepplanda bibliotek 
i måndags morse för att låna 
böcker fick de en glad över-
raskning. Gunilla Andersson 
från Bibliotekets Vänner fanns 
på plats med en korg fylld av 
böcker.

– Kalas brukar innebära 

paket till den som fyller år. Vi 
tycker dock att ni ska få en pre-
sent med er hem. Var och en 
av er får Lasse Majas Detektiv-
byrå – Cykelmysteriet.

Glädjen hos eleverna var 
naturligtvis stor. Martin Wid-
mark är en populär författare.

– Den här boken kom i 
höstas, så jag tror inte så många 
har hunnit läsa den, säger bib-
liotekarie Hanna Antelid.

– Martin Widmark är läsam-
bassadör som driver projektet 
”En läsande klass”. Det är en 
femårig satsning för att öka 
svenska barn och ungdomars 
läsförmåga, berättar Hanna.

Hur är det med läslusten 
hos skolbarnen?

– Entusiasmen är det inget 
fel på. Tyvärr har en del läshin-
der. Studier visar att läsför-
mågan försämras hos svenska 
skolbarn och det måste vi ta på 
allvar, avslutar Hanna Antelid.

JONAS ANDERSSON

Bokutdelning i Skepplanda

Boken var en utmärkt present tyckte eleverna i årskurs 3 på 
Garnvindeskolan.

Celebert besök. David Färdmar och Adam Lundgren med 
bibliotekarierna Hanna Antelid och Elinor Johnson.
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