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Huvudrollsinnehavare i nästa historiska skådespel av Teatervinden. Lindha Törnqvist, Johanna Hector och Gunilla Poppe. Alla redo för repetitionsstart av Guldtunnan.

Klädsamt kärleksdrama på Kungsgården
ALVHEM. Nedräkningen 
har börjat.

Om tio månader 
rullar Guldtunnan in på 
Kungsgården i Alvhem.

Ett historiskt skåde-
spel om makt, pengar 
och kärlek.

Kulturföreningen Teater-
vinden har träffats och gått 
igenom nästa stora sats-
ning. Manusförfattarna, 
Kent Carlsson och Chris-
tel Olsson-Lindstrand, är 
klara med första akten och 
har kommit halvvägs med 
den andra. Guldtunnan ska 
berika besökarna med en stor 
portion bygdehistoria.

– Det finns mycket spän-
nande att berätta. I vår 
research har vi hittat närmast 
ofattbara historier som har 

haft stor betydelse för vår 
bygd, säger Christel Olsson-
Lindstrand.

Ramhandling baserar sig 
på familjerna Niclas Sahl-
gren och Jonas Ahlströmers 
öden. Tillsammans ägde de 
nästan alla stora herresäten 
och  slott från Trollhättan i 
norr till Kungsbacka i söder. 
Från Gåsevadsholm till 
Kobergs slott över Livered, 
Östad och Alvhems kungs-
gård. En stor del av dessa 
herrars förmögenheter sam-
lades hos deras gemensamma 
barnbarn, Anna-Margareta 
Alströmer, i folkmun kallad 
Guldtunnan.

– Men som kvinna i slutet 
av 1700-talet var hon natur-
ligtvis omyndigförklarad och 
det blev istället farbror Claes 
Alströmer som tog makten 

över pengarna. Det sägs att 
det handlade om cirka 4 mil-
joner silverpengar. En ofant-
lig mängd pengar i dagens 
penningvärde, säger Christel 
Olsson-Lindstrand.

Bröllop
Som 16-åring bestämmer 
hon sig för att gifta sig. Guld-
tunnan uppvaktas från många 
olika håll, vilket gör spelet 
delvis till ett kärleksdrama. 
Hon bestämmer sig till sist 
för Nils Silfverschiöld, ett 
inte helt obekant namn.

Huvudrollen som Anna-
Margareta ”Guldtunnan” 
spelas av Johanna Hector.

– Det känns jättekul. Det 
lilla jag vet om henne känner 
jag igen hos mig själv. Hon 
är kultiverad, driven och 
omtänksam. Hennes andra 

egenskaper växer nog fram 
när vi börjar repetera, men 
hon gillar ju sång och musik. 
Det gör jag också, så det ska 
nog bli bra, säger Johanna 
Hector.

De två andra huvudrol-
lerna, husfrun spelas av 
Gunilla Poppe, och kam-
marljungfrun Lovisa spelas 
av Lindha Törnqvist.

Kvalitet
– Att Gunilla är med känns 
helt fantastiskt. Hennes erfa-
renhet borgar för kvalitet, 
utbrister Johanna Hector.

En annan Hector med 
Dhan i förnamn ansvarar för 
musiken och det lär bli en hel 
del.

– Ja, det är mycket sång 
och musik. Bellmans toner 
kommer att ljuda ett antal 

gånger, säger Kent Carlsson.
En viktig ingrediens i 

detta historiska skådespel 
blir kläderna. Anna Sefve 
som är kostymansvarig har 
en nyckelroll.

– Vi kommer att sy väldigt 
mycket kläder själva, men vi 
har också köpt in från Göte-
borgsoperan. Allt ska vara 
tidsenligt. Guldtunnan är 
en jätteproduktion och för 
att hinna med allt i kostym-
väg kommer vi att starta en 
sykurs i historisk kostym. 
Ju fler som kan bidra desto 
bättre och 22 personer har 
redan anmält sitt intresse, 
säger Anna Sefve.

Mycket av spelets hand-
ling utspelar sig egentligen 
på Kobergs slott, men valet 
av spelplats blev ändå Kungs-
gården i Alvhem.

– Det är en suverän plats 
att spela på. Miljön är mycket 
tilltalande och vi kommer att 
ha möjlighet att erbjuda tea-
tersupé. Vi får också chansen 
att visa upp de historiska 
markerna och förklara för 
aleborna varför de ska känna 
sig stolta över sitt arv, säger 
Kent Carlsson.

Totalt är 22 föreställningar 
inplanerade. Må vädergu-
darna vara skonsamma…

– Vädrets makter har alltid 
varit på vår sida. Vi har gjort 
ett antal utomhusspel och 
det brukar hålla upp tills vi 
är färdiga. Vi utgår från att 
det avtalet gäller än, avslutar 
Christel Olsson-Lindstrand.
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NOL. Gunilla Poppe, 73, 
är tillbaka – igen.

Hon skiner upp när 
hon åter gästar Nols 
Folkets Hus.

– Fast på min tid låg 
det där borta, säger 
hon och pekar.

Folkets Hus i Nol var avstam-
pet för en av vår tids stora 
skådespelare. Gunilla Poppe 
gick förvisso även hon på bio 
i lokalerna, men framför allt 
så stod hon på scen.

– Ja, vi spelade teater och 
dansade balett i Folkets Hus 
på tidigt 50-tal, berättar hon 
för lokaltidningen.

1954 flyttade hon till Dra-
matens elevskola i Stock-
holm och utbildade sig. Hon 
kom tillbaka till Nol många 
gånger, men när hennes för-
äldrar lämnade orten 1976 
tog det slut.

– Jag har väl tittat till det 
någon gång då och då fast idag 
hade jag svårt att känna igen 
mig. Det var en massa rondel-

ler, så jag körde lite vilse, kon-
staterar Gunilla Poppe.

1962 träffade hon Nils 
Poppe, en av Sveriges främ-
sta revykungar. De gifte sig 
1965 och frieriet ska ha ägt 
rum i Nol.

2003 var Gunilla tillba-
ka i hemkommunen.  Erbju-
dandet att vara med i upp-
sättningen om Svarta Katten 
till batterifabriken Tudors 
minne i Nol lockade. Då 
fanns pappa med i publiken. 
Det kommer han inte att göra 

denna gång.
– Det känns ändå väldigt 

roligt att komma ”hem” och 
delta i ytterligare ett skå-
despel. Jag har fortfaran-
de många bekanta här uppe. 
Det är lite som att sluta cir-
keln och sen är det ett fantas-
tiskt roligt gäng att spela till-
sammans med, säger Gunilla 
Poppe som spelar en av de tre 
huvudrollerna.
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Gunilla Poppe körde vilse i Nol

Gunilla Poppe, skådespelare med rötter i Nol, kommer att 
medverka i Teatervindens nästa uppsättning i juni nästa år.


