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HERRLJUNGA: Maria 
Bouroncles bok om 
barnamöderskan från 
Vesene har väckt stort 
intresse sedan den 
släpptes för två måna-
der sedan. 

Nu följer Maria upp 
boksuccén med en kort 
dokumentärfilm om sin 
släkting.

Den 8 december hade gö-
teborgaren Maria Bouroncle 
release i Gäsene Tingshus 
för sin roman ”Det kom för 
mig i en hast – historien om 
barnamöderskan Ingeborg 
Andersson.”

Denna Ingeborg från Vese-
ne är Marias mammas moster 
och boken, som AT har berät-
tat om tidigare, bygger på en 
verklig händelse.

Förtegs länge
En kall vårdag 1929 dränk-

te Ingeborg sina tre barn i 
tvättvattnet medan maken 
Artur var ute och hämtade 
ved. Skamkänslor gjorde att 
händelsen förtegs av släkten 
under många år. Maria själv 
fick inte veta vad som hade 
hänt förrän i vuxen ålder.

Såsmåningom ledde ef-
terforskningar fram till den 
bok som nu väckt så mycket 
uppmärksamhet, framför allt 
i Herrljungatrakten.

– Responsen har varit helt 
fantastisk, berättar Maria. 
Det kom flera hundra på 
bokreleasen, och många av 
dem hade en relation till Inge-
borg eller till min mamma. 
Några hade själva en histo-
ria att berätta om Ingeborg. 
Det var väldigt spännande 
att höra.

Utöver det har många an-
dra, som inte alls har någon 

koppling till släkten, köpt och 
gillat boken. På Storytel har 
till exempel 465 personer be-
tygsatt boken och gett den 
snittbetyget 3,78.

– Det är jag väldigt glad 
för. Att många i bygden skulle 
vara intresserade hade jag 
förväntat mig, men inte att så 
många andra skulle vara det, 
säger Maria som nu alltså har 
gjort en film också.

Till sin hjälp har hon haft 
vännen och filmaren Carl 
Eneroth. Idén att göra en kort 
domukentär om barnamor-
det i Vesene föddes under en 
lunchträff i Göteborg.

Filmat på kyrkogården
I filmen, som är inspelad 

men inte klippt än, intervjuas 
flera personer i trakten med 
koppling till Ingeborg.

Bland annat har Carl och 
Maria träffat Carina Asken-
gren, kvinnan som idag bor i 
det hus i Vesene där Ingeborg 
och Artur bodde och där bar-
nen dödades. Barnens pappa 
Artur var Carinas farmors 
bror.

– Vi har också varit på kyr-
kogården där barnens grav 
finns och pratat med kyrko-
vaktmästaren Lars Bertils-
son. Graven var ju nedgrävd 
i många år och det var han 
som såg till att den fick kom-
ma upp ovan mark, berättar 
Maria.

Marias syssling Jan Jo-
hansson kommer också att 
medverka i filmen liksom 
Barbro Bengtsson som håller 
i guidade visningar av Gäsene 
Tingshus i Ljung. Det var där 
rättegången mot Ingeborg 
hölls.

Premiär i Herrljunga
Maria Bouroncle berättar 

att kortfilmen kommer att 

premiärvisas på Biograf Saga 
i Herrljunga någon gång un-
der våren. Tanken är att hon 
sedan ska visa den i samband 
med bokföreläsningar.

Finns det inga tankar om en 
spelfilm? Det är ju en otrolig 
story...

– Det skulle vara jättero-
ligt, instämmer Maria. Jag 
är absolut öppen för sådana 
erbjudanden om de skulle 
komma.

JENNY SCHAGERLIND 
0322-641904 

jenny@alingtid.se

Följer upp 
boksuccé 
med  
kortfilm

Foto: JENNY SCHAGERLIND
POSITIVT ÖVERRASKAD. Maria Bouroncle skrev en bok 
om släktens hemlighet. Romanen har rönt större intresse 
än hon hade väntat sig.

Foto: JENNY SCHAGERLIND
KITTLANDE BERÄTTELSE. Flera hundra personer kom 
till Gäsene Tingshus då Marias bok släpptes i början av 
december.

Foto: FOTO: PRIVAT
KORTFILM PÅ GÅNG. Kyrkovaktmästare Lars Bertilsson visar de tre barnens grav medan Carl Eneroth filmar.

POPULÄR KRYSSNING.. Årets första seniorträff i Kyrkans hus, 
Centrumkyrkan, lockade cirka 85 personer i tisdags. De kom för att lyssna på truba-
duren Martin Bagge och litteraturvetaren David Anthin, som gav åhörarna både en 
intressant inblick i och välljudande smakprov ur den svenske nationalpoeten Evert Tau-
bes liv och visskatt – en kryssning i sann västkustsk anda. Seniorträffen arrangerades av 
Vårgårda kommun, Vårgårda teaterförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Nästa 
träff är den 5 mars, då sjukgymnasten Lotta Lark ger nyttig information.
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Veckans
Luncher

Industrigatan 1 
Gustavsbergs lokaler

Vårgårda

Öppet fÖr alla
Frukost 8.30 -10.00 Lunch 11.30-14.00 

Stor frukost 60:-, liten frukost 45:-
13.00-14.00 pensionärs lunch 60:- 

Lunch 80:-

0322-620022

Vecka 7
Måndag

Isterband med dillstuvad 
potatis och rödbetor

Kycklinggryta och grönsaker 
med ris
tisdag

Stekt fläsk, raggmunkar, 
löksås, kokt potatis och lingon

Flygande Jacob med ris
Onsdag

Fetaostfyllda färsbiffar med 
basilikagräddsås och rostad 

potatis
Fläskgryta med grönsaker 

och ris
TOrsdag

Ärtsoppa med fläsk alt.  
gulasch med pannkakor, 

grädde och sylt
Fiskpudding med skirat smör 

samt kokt potatis
fredag

Panerad fiskfilé, kokt potatis 
samt remouladsås 
alt. dillmajonnäs

Kycklingklubba med stekt 
potatis och currysås

Samt Kranens efterrätt

Lunchbuffé 11.30-14.30
Hotell • Pub • Restaurang

Kommunhuset Kungsgatan 45, Vårgårda
www.mathias-kok-o-rum.se

90:- inkl. dryck,  
sallad, bröd och kaffe.

Vecka 7
Veckans Veg:  

Veg paj med rostade grönsaker.
Måndag

Mattes köttbullar med gräddsås, 
potatismos och lingon.

Korv stroganoff med ris.
Skaldjurspasta.

Tisdag
Panerad rödspätta med 

västkustsallad och kokt potatis.
Stekt fläsk med bruna bönor el 

löksås och kokt potatis.
Pannbiff, gräddsås, stekt potatis.

Onsdag 
Tandooristekt kycklingspett, 

sweethchilisås, rostad potatis.
Gratinerad kassler med tomat, 

lök, dragon samt ris.
Pannbiff, gräddsås, stekt potatis.

Torsdag
Ärtsoppa el gulasch med  

pannkakor, grädde och sylt.
Havets Wallenbergare med 
gräslöksås och kokt potatis.

Pannbiff, gräddsås, stekt potatis.
Fredag

Bakad kycklingfilé med  
mozzarella, pesto & potatiskaka.

Pannbiff med gräddsås 
och stekt potatis.

Dessert: Chokladmousse 
med bär.
Lördag

Panerad rödspätta med kall sås, 
potatis och kökets köttalternativ.

Öppet  
mån-fre 10-18 med lunch 

11.30-14.30 · lör 10-14  
söndagsöppet 11-15

Kungsgatan 23 
Vårgårda · 076-3168229
www.stjernegerdetgourmet.se
info@stjernegerdetgourmet.se

Följ oss gärna på Facebook 
och Instagram

Boka din catering 
inför vårens kalas 

och fester.
Vi löser stor som smått 

och garanterat gott.
tårtor, smörgåstårtor, 

fika, bufféer, tapas,
luncher och mycket mera.

Hos oss äter du 
en god och 

vällagad lunch 
mån-fre 11:30-14:30.

Klassisk husmanskost 
gjord från grunden.

Dagens meny hittar du på vår 
facebook eller ring/sms oss.


