
ALVHEM. Inte ens 
ösregn i två akter hin-
drade premiären av 
Guldtunnan från en 
succé.

Kulturföreningen Tea-
tervinden har skapat 
ett nytt mästerverk 
– och en ny genre.

Guldtunnan är allt på 
en och samma gång, 
lustspel, musikal och 
bygdespel.

Utomhusspel innebär alltid 
en risk. Det visste Teatervin-
den innan och de fick redan 
under lördagens premiär en 
bekräftelse på vad det kan 
innebära. Likt ett straff från 
vädergudarna vräkte regnet 
ner i båda akterna.

– Det var uppehåll i tjugo 
minuter och då var det paus, 
säger producenten Kent 
Carlsson och skrattar.

Trots de svåra förutsätt-
ningarna blev det en bejub-
lad premiär, där skådespe-
larna fick improvisera i vissa 
scener och till exempel dansa 
med paraplyer. Publiken njöt 
och lät sig inte heller påver-
kas negativt av vädret. På 
söndagen rådde bättre villkor 
för utomhusteater och det 
ska sägas direkt; Guldtunnan 
är värd allt solsken. Kultur-
föreningen Teatervinden har 
tagit ytterligare ett kliv med 
denna föreställning. De små 
detaljerna är de som impo-
nerar mest och ger Guldtun-
nan sin guldkant. Den Bell-
maninspirerade musiken, de 
handsydda kläderna och den 
tidsenliga scenografin skapar 
en unik stämning. Kungs-
gården som spelplats för-
stärker känslan av att verkli-
gen befinna sig i 1700-talets 
Koberg.

Kobergs slott
Händelserna utspelar sig 
1782 på Kobergs slott och 
vi får stifta nära bekantskap 
med den tidens alla män-

niskor, från pigan Lovisa till 
kung Gustav III. I huvudrol-
len ser vi Johanna Hector 
agera som Anna-Margareta 
Ahlströmer som har ärvt 
miljoner och vid 16-års ålder 
anses gammal nog för att gå 
till altaret. Friarna står på 
rad, både seriösa och mindre 
seriösa. Själv är hon mest 
intresserad av att spela teater 
och att lära godsfolket att 
läsa. Från att inledningsvis 
ha känts lite stel och fyrkan-
tig växer ”Guldtunnan” till 
en human, osjälvisk och kär-
leksfull ung dam. 

Minst lika engagerande 
är pigan Lovisas kärleks-
öde. Hon spelas av Lindha 
Thörnqvist och rollpresta-
tionen får publiken att känna 
stor empati. Hennes otäcka 
upplevelse i skogsbrynet 
med hovstallmästaren spet-
sar till historien. Det blir till 
sist Anna-Margareta själv 
som får ställa allt till rätta 
och hålla i dolken mot de 
som förtjänat att avvisas från 
Koberg. Det finns en stark 
och trovärdig handling som 
kryddas med många skratt 
när Mattias Baks luffarroll 
som Rö-Oskar och Kjell 

Petterssons goa minspel 
som brännvinsbrännaren 
Enar tar plats på scen..

Gästskådespelare
Gunilla Poppe är gästskå-
despelare av rang. I rollen 
som husfru Karin är hon 
magnifik. Det känns att 
hennes erfarenhet och stora 
lass professionellt kunnande 
har givit hela föreställningen 
en stabilitet. Med Poppe på 
scen kantrar aldrig skeppet 
och det är heller aldrig nära. 
Trots två och en halv timmas 
underhållning har de publi-
kens uppmärksamhet i ett 
järngrepp. För Teatervin-
dens trogna publik är det en 
ny teaterform som levereras 
– en vacker sådan. Musiken, 
sångerna, texterna och klä-
derna ger Guldtunnan en 
inramning vi inte stött på 
tidigare. De rappa och fräcka 
replikerna som vi normalt 
har skämts bort med är färre 
till antalet och tur är väl det 
– de hade inte passat in på 
Kobergs slott.

– Det har varit ett otro-
ligt tufft arbete att hinna 
klart med allt, men nu när 
vi väl står här känns det jät-

tekul. Publikens respons har 
varit fantastisk och det är då 
man förstår varför man orkar 
hålla på, sa Kent Carlsson till 
lokaltidningen.

Tidsenliga kläder
Christel Olsson-Lind-
strand, manusförfattare till-
sammans med Kent, och en 
av sömmerskorna.

– Vi har sytt in i det sista. 
Att skapa alla dessa tidsenliga 
kläder har varit en utmaning, 
men en kul sådan. Det bidrar 
starkt till att höja föreställ-
ningen och alla som har varit 
engagerade ska ha en eloge.

Guldtunnan ges i ytterli-
gare 18 föreställningar och 
konceptet med att kombinera 
teater med en meny i restau-
rangen på Alvhems Kungs-
gård kan inte bli något annat 
än en fortsatt succé.
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Slipp köerna – köp biljetten eller boka besöket på:

www.sommarland.se

BOKA 
SVERIGES 
TUFFASTE 
SEMESTER.

Familje-
paketet

1 natt  i stuga (12  kvm) 

och 2 dagars entré för 

två vuxna och två barn.

2.495 kr

”Ting i andra hand”

Smyrnakyrkan Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

50% PÅ ALLT 
LÖRDAG 19 JUNI

Hela försäljningen går till 
vattenförsörjning i Uganda 

Husfru Karin (Gunilla Poppe) 
i samspråk med prosten 
(Patrik Lekman).

Ett stäm-
ningsfullt ut-
omhusspel 
som livas upp 
av Rö-Oskars 
magnifika till-
lika bibliska 
kunskaper.

Gustav III på besök.Gustav III på besök.

Boka på www.stenaline.se, 
031-704 00 00 

eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift tillkommer vid 

personlig service.

Ta hotellet 
till Europa!

GÖTE BORG – K IE L

Tur&Retur Special
 Göteborg–Kiel 5+bilen inkl Göteborg–Kiel 5+bilen inkl 

en 4-bäddshytt t/r frånen 4-bäddshytt t/r från

  4.990:-

Beundransvärda huvudrolls-Beundransvärda huvudrolls-
innehavare. Pigan Lovisa innehavare. Pigan Lovisa 
spelad av Lindha Törnqvist spelad av Lindha Törnqvist 
och Anna-Margareta Ahl-och Anna-Margareta Ahl-
strömer av Johanna Hector.strömer av Johanna Hector.

Mattias Bak som Mattias Bak som 
Rö-Oskar är en av Rö-Oskar är en av 
föreställningens föreställningens 
många gobitar. många gobitar. 

Christel Olsson-Christel Olsson-
Lindstrand är Lindstrand är 
inte bara manus-inte bara manus-
författare, hon författare, hon 
springer också springer också 
med skvaller som med skvaller som 
fru Alma.fru Alma.

Brännvinsbrän-Brännvinsbrän-
naren Enar av naren Enar av 
Kjell Pettersson Kjell Pettersson 
är självklar i ett är självklar i ett 
spel från 1780-spel från 1780-
talet.talet.

Alicia Salafranca Alicia Salafranca 
som Zigenerskan. som Zigenerskan. 

Ni hittar också ett inslag om 
Guldtunnan på Alekurirens 
webb-tv och ännu fler bilder.
www.alekuriren.se


