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Öland

Fornnordiska gudar i fokus på Eketorps
borg: ”Bjuder på ett par läskiga scener”

Efter ett och ett halvt års arbete med manus tar nu Ölands historiska teater plats i
Eketorps Borg för att bjuda på en fantasivärld där man kan möta både människor och
fornnordiska gudar på Öländsk mark.

Öland • Publicerad 22 juli 2022

Premiören för ”Odens förlorade guld” har premiär den 22 juli.
Foto: Privat

Under tre förställningar kommer Eketorps borg förvandlas till en fantasivärld där man
kan möta människor, jättar, gudar och andra fornnordiska varelser. Premiären är den
22 juli och regissören Charlotte Gottfrise är riktigt taggad.

– Som regissör till en teater går man runt med hjärtat i halsgropen och funderar på om
saker och ting kommer fungera men nu sista veckan innan premiären känner jag att
detta kommer bli superbra. Det ska bli jättekul men jag är också jättenervös, säger
Charlotte Gottfrise.
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Charlotte Gottfrise är regissör och skådespelare och har ett intresse för fornnordiska
gudinnor.
Foto: Privat

Charlotte Gottfries är utbildad skådespelare och regissör och bor under somrarna på
Öland. Under Covid-19 pandemin kom hon i kontakt med Torbjörn Ek som varit aktiv i
Ölands Historiska teater och de började skriva på manuset till ”Odens förlorade guld”.
Torbjörn Ek avled innan teatern blev klar men det var hans ide att skapa den.
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– Det var Torbjörn Ek som ville göra en teater där människovärlden mötte gudavärlden,
sen hittade han mig som är helt insnöad på fornnordiska gudinnor och vi lyckades till
slut få ihop manuset. Även fast han nu har gått bort så finns han med oss under
skapandet, säger Charlotte Gottfries.

Fornnordiska gudar möter människovärlden i föreställningen.
Foto: Privat
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Foto: Privat

Eketorps borg och Ölands historia inspirerade Charlotte Gottfries och Torbjörn Ek när
de skapade berättelsen.

– När man läser om historia från Öland som exempelvis massakern vid Sandby borg så
triggar det fantasin för oss som jobbar konstnärligt. Eketorps borg är även väldigt
inbjudande och man får lust att veta vad stenarna i borgen har sett och varit med om.
När vi skrev manuset tänkte vi på vad stenarna skulle berätta om de kunde, säger
Charlotte Gottfrise.

Föreställning är både rolig men bjuder även på ett par läskiga scener.
Foto: Privat

Nu ska 15 lokala skådespelare vara med och låta sagan komma till liv. Teatern som
börjar i skymningen och avslutas i mörker kommer bjuda på konflikter mellan
människor och gudar, eld och rök. Regissören berätta att föreställning är rolig men det
kommer att vara ett par läskiga scener som inte är något för barn.

– Vi hoppas på att tempot i föreställningen ska klaffa så elden, röken, musiken och
skådespeleriet är i tempo så publiken kan få denna fantastiska helhetsupplevelse, säger
Charlotte Gottfries.

Föreställningen börjar i skymningen och avslutas i mörker.
Foto: Privat

Vad kan publiken förvänta sig på teatern?

– Att de kommer få kliva in i en fantasivärld som bygger på mycket research. Även en
helupplevelse av häftiga kläder, skådespeleri och platsen på alla sätt och vis, säger
Charlotte Gottfries.
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Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som
publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara
på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår
nyhetsjournalistik.
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