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Människor, gudar och gudinnor kämpar i
borgen

Sigfrid Hållfaste, Brynhilde och Anfallarna. Det är några av dem som finns med i en
skräckfylld, humoristisk och mångbottnad teaterföreställning i Eketorps borg under tre
kvällar.

Eketorps borg • Publicerad 21 juli 2022

När Odens förlorade guld spelas rusar Anfallarna in i borgen till skräckinjagande musik och tar
livet av bonden Sigfrid Hållfaste med svärd och yxa.
Foto: Staffan Arvegård /N

I Eketorps borg ges teaterföreställningen ”Odens förlorade guld”, om kampen mellan
människor på Öland vid tiden för massakern i Sandby borg. Men även kampen mellan
asagudarna och -gudinnorna.

”Odens förlorade guld” ges av Ölands historiska teater med manus av Thorbjörn Ek och
Charlotte Gottfries. Hon är även regissör och har repeterat med skådespelarna sedan
augusti förra året. Genrepet på måndagskvällen gick som förväntat, och skådespelarna är
redo att möta publiken vid tre tillfällen, fredag, lördag och tisdag.
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Gudarna Njord, Oden, Tor och Freja spelas av Anders Lundkvist, Anna-Stina Norling, Ulf
Lafveskans och Sonja Bogren. Njord berättar om hur han såg Sigfrid Hållfastes skepp lämna
Öland.
Foto: Staffan Arvegård /N

– Vi har repeterat mycket och vet vad varje scen innehåller men det blev skitläskigt när
musiken kom till och Anfallarna kom inrusande med svärd och yxor.

ANNONS

Det är skådespelarna överens om sedan de svartklädda Anfallarna hade tagit sig in i
borgen och överfallit bonden Sigfrid Hållfaste från Åbygården. Han hade flyttat in i
Sandby borg då det var orostider på Öland och senare reste han bort bort från Öland för att
skaffa guld. En liten berättelse i berättelsen är när han efter två solvarv återkommer till
hustrun Sigrid och får veta att de har en liten nyfödd dotter. Vad skall han tro om det? Var
det fruktbarhetens gudinna Freja som hade varit framme, eller kanske någon annan?

När Sigfrid Hållfaste (Bengt Fredriksson) kommer hem till hustrun Sigrid (Mie Johansson) efter
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Maria Wiell
Skicka e-post

Så här jobbar Ölandsbladet 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.

Läs mer
Kräftskiva i helgen? Här är
kräftorna som kan innehålla
salmonella
Öland. Kräftor som producerats i Kina under året kan
vara smittade, meddelar den svenska återförsäljaren.

Ölandsrundan hoppas locka
hundratals cyklister

När Sigfrid Hållfaste (Bengt Fredriksson) kommer hem till hustrun Sigrid (Mie Johansson) efter
två solvarv får han veta att han har en nyfödd dotter. Freja eller någon annan har varit
framme. Dottern Embla (Fanny Karlsson) vet vad som har hänt.
Foto: Staffan Arvegård /N

– Det skall bli fantastiskt roligt att få framföra föreställningen nu och jag hoppas att det
kommer att bli fler gånger, säger Charlotte Gottfries.

Hon berättar att handlingen rör sig samtidigt i två världar. Asagudarna Tor och Oden finns
med i berättelsen liksom flera andra. Gudarna jagar jättarna ute på Alvaret och gör allt för
att hålla dem borta. Och så var det Odens försvunna guld. Vart har det tagit vägen och vem
har stulit det?

Det skall inte avslöjas här utan får vara en fortsatt gåta för alla som inte tar sig ner till
Eketorp för att beskåda den historiska teaterföreställningen. Men att Odens dotter
Brynhilde har en viktig uppgift, det kan ändå sägas.

Läs mer: Sandby borg och asagudarna i fokus i sommarens historiska
spel

Odens förlorade guld

22, 23 och 26 juli kl 21.00-22.30 i Eketorps borg.

Inträde: 100 kronor, löses på nortic.se eller vid entrén till Eketorp.

Manus: Thorbjörn Ek och Charlotte Gottfries. Regi: Charlotte Gottfries.

Arrangör: Ölands historiska teater.
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