


Välkommen till Gudhem

Gudhem är en gammal kultplats och redan på 1100-talet uppfördes 
här ett nunnekloster anknutet till cisterciensorden. Under 1200-talet 

hade klostret sin storhetsperiod då guld och gods donerades hit av 
drottning Katarina. 

Men under Gustav Vasas reduktion upplöstes klostret och den tillhörande 
Kungsgården blev så småningom boplats för officeren för kavalleriregementet 
i Västergötland. Idag är Kungsgården privatägd och där drivs Gudhems hjärta - 
vandrarhem, café och loppis.

Under 1900-talet utfördes flera utgrävningar och restaureringar av klosterruinen 
och både själva ruinen och det närliggande klostermuséet har många besökare 
varje år.  På muséet finns mer information om klostrets historia och föremål från 
utgrävningarna. 

Med utsikt över Hornborgasjön ramar ruinen in vår spelplats och blir en del 
av kulisserna. Pjäsen utspelar sig under det sena 1600-talet när Kungsgården i 

Gudhem beboddes av Överstelöjtnant Lars Hierta. 

Som regissör för den här föreställningen vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen till 
Gudhems vackra klosterruin och Teaterveckans allra första sommarföreställning. 
En midsommarnattsdröm är en rolig, spännande och dramatisk saga från 
självaste William Shakespeare. Passande nog fyller Shakespeare 450 år i år så det 
är extra roligt att kunna hedra denna mycket betydelsefulla och inflytelserika 
1500-talsförfattare. Jag och resten av ensemblen önskar er en trevlig stund på 
Falbygden och en mycket underhållande föreställning. 

Daniel Fredh, regissör Teaterveckan
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I år framför Teaterveckan en av William Shakespeares mest 
kända komedier, En midsommarnattsdröm, i egen översättning 
och lokal tappning. Pjäsen är känd för sina humoristiska 
karaktärer, förväxlingar och snabba replikskiften.

Pjäsen består av tre skilda intriger som sammanvävs av ett stundande bröllop. Vi 
möter överklassdamernas kärleksproblem, trubbel i älvriket och vi får veta hur 
svårt det kan vara för en grupp hantverkare att få till ett underhållande skådespel.

I vår översättning är handlingen förlagd till stormaktstidens 1600-tal. Under den 
här tiden bodde överstelöjtnant Lars Hierta på Gudhems kungsgård, bara ett 
stenkast från ruinen, och vi utgår från honom och hans familj. Lars Hierta står 
inför sitt andra bröllop med den yngre Maria Bonde och försöker samtidigt gifta 
bort sin dotter Mette med en löjtnant ur hans kompani. Men Mette har andra 
planer och flyr ut i skogen med sin käresta.

Samtidigt försöker tre av stadens hantverkare öva in ett skådespel inför Lars och 
Marias bröllop. Ulla Larsdotter har fullt upp med att hålla koll på sina medspelare 
som har alltför stort intresse av att käfta med varandra och tittar gärna för djupt 
i flaskan.

I älvornas rike har fejden mellan drottning Titania och kung Oberon rasat sedan 
länge. Deras svartsjuka påverkar naturens gång och alla varelser i skogen. Det 
är också i skogen som intrigerna sammanvävs. En av hantverkarna försvinner 
mystiskt, Mettes tilltänkta dyker plötsligt upp med en kärlekskrank flicka i 
hälarna och Titania förälskar sig i en åsna. I bakgrunden figurerar den tvetydiga 
varelsen Puck som lägger sig i allt som sker och gör sann kärlek osann där osann 
skulle blivit sann.

Manus är översatt och bearbetat specifikt för denna föreställning av Markus 
Frisén, Daniel Fredh, Fanny Bergqvist, Egil Josefson och Henrik Johansson. 

i Lokal Tappning
En Midsommarnattsdröm 



Rollerna i ordningen de f ramträder
Maria Bonde Agnes Rasmusson: Ung, rik, mån om att visa upp 
sin prakt och rikedom. Gifter sig med den äldre Lars Hierta för 
att komma åt hans status på Falbygden.

Lars Hierta Rasmus Floryd: Far till Mette. Änkling som står 
inför sitt andra bröllop med den betydligt yngre Maria Bonde. 
Nu på ålderns höst kan han slappna av, festa loss och gifta om 
sig.

Mette Hierta Mia Lejon: En ung flicka med egna åsikter och en 
stark vilja. Mette går emot sin fars vilja när hon blir förälskad 
i ynglingen Sven Kafle trots att hon är bortlovad till Jon 
Ståhlhammar. 

Jon Ståhlhammar Charles Björklund: En officer inom 
karolinerna. Dryg och otrevlig mot folk som är “under” honom. 
Hade en fling med Sofia Drake men blev sedan lovad av Lars 
Hierta att få gifta sig med hans dotter.

Sofia Drake Emelie Wilhelmsson: Väninna till Mette Hierta. 
Sofia blev förförd av Jon Ståhlhammar, föll pladask och är nu 
förvirrad och hopplöst förälskad. Hon är listig och skyr inga 
medel för att få sin Jon.

Sven Kafle Henrik Johansson: En ung karolin. Mild i sättet 
och blir egentligen bara uppretad när någon försöker skilja på 
honom och hans älskade Mette. Lite klumpig och virrig men på 
det hela taget en riktig gentleman. 

Ulla Larsdotter Sandra Grahl: Den som ser till att saker händer. 
Tycker ofta att de andra arbetarna larvar sig för mycket. Missar 
aldrig en chans att tjäna lite extra pengar och visa sig duktig 
inför det fina folket.

Hantverkarna

Det Förnäma Folket



Olof Bengtsson Viktor Carlsson: Enligt sig själv Guds gåva till 
människan. Kan allt, vet allt, fixar allt. Kallar sig smed, men har 
vid flertal tillfällen blivit anmäld hos mästersmeden i skrået för 
att han är så urdålig på att smida.

Hilda Johansdotter Johanna Lundahl: Dotter till en buntmakare. 
Förtjust i öl och Lars Hierta (eller kanske alla vackra män?). 
Vän med Ulla och Bengtsson. Lite slö ibland men gör alltid som 
Ulla säger. 

Titania Annika Mattsson: Älvdrottningen. Stolt och en smula 
högmodig. Ligger i krig med Oberon sedan länge och vägrar i 
princip tala med honom.

Älvdrottningens tjänare. Håller alltid ihop och rimmar på varandras 
meningar. Oftast väldigt glada och gillar att sjunga och dansa.

Oberon Markus Nilsson: Älvkungen. Bitter och hämndlysten 
på Titania. Oberon är en listig figur men har en speciell plats i 
hjärtat för människorna, speciellt de olyckligt förälskade.

Puck Fanny Bergqvist: Oberons narr och tjänare. Driver och 
skämtar med allt och alla, men har stor respekt för Oberon. 
Puck dyrkar kaos över allt annat och ses oftast som helt galen av 
andra skogsväsen.

Älvorna

Hantverkarna

Ärtblom Emmelie Bengtsson
Spindelväv Maria Bohm

Senapsfrö Sophia Kokko



Några av Arrangörerna
Regi  Daniel Fredh är en av initiativtagarna 
till teaterveckan och regisserar årets föreställning. 
Han har sina rötter i närheten av Gudhem på gården 
Stenbrottet utanför Falköping. Han har tidigare 
regisserat Wermlandspexet i Lund, medverkat i 
flera uppsättningar med Torpa Slottsteater och 
Västgöta Hird samt under många år varit sångare i 
Lunds akademiska kör. När Daniel inte regisserar 
Teaterveckan jobbar han på Arkeologisk museum i 
Stavanger.

Musik Agnes Rasmusson är 
utbildad musiklärare på Stockholms 
kungliga musikhögskola och har skrivit 
musiken till årets pjäs. Agnes har tidigare 
arbetat med flera spexföreställningar 
i Lund. Musiken framförs av Andreas 
Benson på gitarr, Viktoria Hillerud på 
cello, båda från Stockholms kungliga 
musikhögskola, samt Petronella Engdahl 
på tvärflöjt från Götene, med erfarenhet 

från flera olika orkestrar i Västergötland.

Kostym Fanny Bergqvist har designat och 
tillsammans med Johanna Lundahl sytt kostymerna 
till årets föreställning. Båda har tidigare erfarenhet 
från teater, framför allt inom Västgöta Hirds 
uppsättningar. Inspirationen till människornas 
dräkter är hämtade från Sveriges sena 1600-tal. 
Älvornas kläder är baserade på en blandning av 
folktro och fantasy.



- En teaterfestival i Falköping
Föreningen Teaterveckan bildades i januari 2014, men idén föddes redan 
sommaren 2013. Teaterveckans syfte är att skapa en inspirerande och 
utvecklande mötesplats för folk med intresse för musik och teater. De 
medverkande samlas varje sommar under en intensiv vecka för att repetera, 
umgås och i slutet av veckan bjuda på en underhållande och dramatisk 
teaterupplevelse. 

Tanken är att detta upplägg skapar en social och kreativ miljö för de 
medverkande som i sin tur ger förutsättningar för bra teater. Planen är att 
etablera en permanent verksamhet på Falbygden med fokus på historisk 
teater med lokal anknytning. På så sätt kan vi förmedla och väcka intresse 
för den lokala historien. Teaterveckan är tänkt att utvecklas i samarbete med 
lokala aktörer och bidra till besöksnäringen. 

Vill du vara med?
Teaterveckan planerar nya spännande projekt till sommaren 2015 och det 
finns alltid plats för fler. Besök vår hemsida för mer information.

www.teaterveckan.se

Dekor Henrik Johansson är inte bara en 
hyvens kille, han är även huvudansvarig för scenografi 
med dekor och rekvisita till årets uppsättning. Henrik 
har tidigare arbetat med teater och flera spexgrupper 
i Lund. Utformningen av scenen har en stark prägel 
av den vackra klosterruinen och till scenografin har 
han hämtat inspiration från naturromantiken och det 
barocka 1600-talet.
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