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En hel bygd mobiliseras och bygger med EU-stöd och frivilliga krafter en utomhusscen i ett naturskönt
landskap vid Närsåns mynning i Östersjön på Gotlands sydöstra sida. Parallellt sker instuderingen av
ett vikingatida drama, Ormkvinnans barn , med 30 amatörskådespelare, 4 revyartister från Närrevyn i
ett samarbete med Länsteatern på Gotlands regissör, ensemble och tekniker.
Filmen väver samman byggnationen av utomhusscenen med
instuderingen av vikingadramat med många av Närs invånare i
olika funktioner. Som skådespelare, lantbrukare, hantverkare,
sömmerska, snickare, ekonom, administratör, hästskötare,
besättning på ett vikingaskepp med flera. Skådespelet kom att
ses av en hänförd publik på över 15 000 personer.
Vikingadramat, som utspelas år 860 i När, handlar om lokala
motsättningar mellan två gårdar – Närsakar som är en kvinnogård där man tillber Nerthus, fruktbarhetsgudinnan och
jordens kraft – och granngården Uggarde ett patriarkat där
man är asatroende och blotar för mannakraft och segerlycka.
I denna brytningstid är även kristendomen en konflikthärd,
liksom tabubelagd kärlek, religiös fanatism, försvar av ättens
heder och feministiska initiativ. Lätt igenkännbara påminnelser om dagens samhälle.
Manuset skrevs av Allan Nilsson, Gotländsk författare, visdiktare, revyartist och Ainbusk-pappa,
baserat på Dagmar Edqvists vikingaromaner Mannen från havet och Mannen som kom hem. Allan
Nilsson skrev också manus till ett femtontal revyer för den på Gotland kolossalt uppskattade
Närrevyn mellan 1959 och 1991.

Hela detta stora teaterarbete leddes och regisserades av Örjan Herlitz, regissör, teaterpedagog och
länsteaterchef på Gotland 1996 – 2006. Tidigare huvudlärare i scenframställning vid Teaterhöskolan
i Stockholm samt länsteaterchef för Örebro och Skaraborgs Länsteater.
Dagmar Edqvist
Författare född i Visby 1903. Debuterade 1932 med romanen Kamrathustru. Fem av hennes romaner
har blivit film och hon skrev även filmmanuset till Ingmar Bergmans Musik i mörker.

När och Närsakar
I När bor det idag drygt 400 invånare. Utöver många lantbrukare finns ett 30-tal företag och nästan
lika många föreningar. Här finns samägda vindkraftverk, golfbana, strandbodar, grusgrop, hamn och
affär. En bygdegård där man har möten, festar och visar film. Folk känner varandra. Alla kan olika
saker. Man samarbetar. Här finns flera fågelskyddsområden. Det finns flera kilometer
vandringsled utefter Närsån. Sedan 2005 finns
den förunderligt vackra spelplatsen Närsakar
med publikläktaren, som har plats för 500
personer, vänd mot Närsåns mynning i Lausviken.
På Närsakar har det sedan Ormkvinnans barn
bland annat spelats sommarteater; Ronja Rövardotter; I väntan på Godot; För Allan del. Och
visats film t.ex Andrej Tarkovskijs Offret.
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