
NYKÖPINGS
GÄSTABUD

19.00

HÅTUNALEKEN
17.30

UPPTÄCK NYKÖPINGSHUS�

I år bjuder Teater Sörmland in till en teatersommar som 
inte liknar något tidigare. På en och samma kväll sätter vi 
upp två olika föreställningar, Håtunaleken och Nyköpings 
Gästabud. Dessutom vaknar hela slottsområdet till liv med 
mängder av kostnadsfria aktiviteter för hela familjen under 
hela spelperioden (30/6-31/7). Välkomna att tillbringa en 
heldag på Nyköpingshus!

NÄR, VAR, HUR?

PREMIÄR 30 juni

SPELAS torsdag-söndag t o m 31 juli
Håtunaleken 17.30

Nyköpings Gästabud 19.00

PLATS Nyköpingshus
 

ENTRÉ 215 kronor. 

Vid köp av både Håtunaleken och Nyköpings Gästabud 
kostar varje biljett 195 kr/st. 5 st rullstolsplatser finns 

under varje föreställning. Biljetter kan köpas på 
nykopingsgastabud.se samt i biljettboden vid Nyköpingshus 

under spelperiod torsdag-söndag från klockan 15.00.

BILJETTER & INFO
nykopingsgastabud.se

TEATERKOLLO 
Tillsammans med en teater-
pedagog får barnen arbeta 
med improvisation, textarbete, 
scenframställning samt dans 
och rörelse. Aktiviteten sker 
på Nyköpingshus, tors-sön 
v. 30. Kollot avslutas med en 
offentlig föreställning. För 
anmälan kontakta 
anette@teatersormland.se.

Behmbrogatan 16, 611 32 Nyköping / 0155 - 21 14 00
teatersormland.se / info@teatersormland.se

@teatersormland/teatersormland

STORT TACK TILL ÖSTERBERGS TRYCKERI 
OCH  VÅR HUVUDSPONSOR

RIDDARSKOLA 
Ta chansen att lära dig allt 
om riddarheder, medeltida 
symboler och fäktning med 
svärd. Riddarskolan sker utan-
för Nyköpingshus tors-sön, kl. 
14.30 samt 16.30. Fri entré, ca 
30 min, för barn mellan 3-12 år. 
Anmälan sker i riddarboden på 
Nyköpingshus. 

LILLA GÄSTABUDET  
Lilla Gästabudet är en 
rolig och lekfull barnteater-
föreställning som handlar om 
den sjuårige prins Magnus av 
Sverige och hans farmor 
Helvig af Holstein. Spelas fre-
sön, kl. 16.00. Fri entré, ca 30 
min lång och för barn från 
3 år, men alla är välkomna. 
Anmälan sker i riddarboden på 
Nyköpingshus. 

RÄDDA GÄSTABUDSFESTEN! 
Rädda Gästabudsfesten! är en spännande och rolig 
skattjakt för barn mellan 5-13 år. Tillsammans med 
skådespelare får barnen utforska och bekanta sig med 
slottets alla gömda och hemliga utrymmen. Spelas fre-sön, 
kl. 13.00. Fri entré, ca 30 min. Anmälan sker i riddarboden 
på Nyköpingshus. 

I  S A M A R B E T E  M E D



I ROLLERNA

ÅRETS SOMMARSPEL
Efter två somrar med smittskyddade föreställningar känns 
det underbart att bjuda in till ett storslaget sommarspel! 

För att fira vår återkomst så bjuder vi nu på två olika 
föreställningar - Håtunaleken och Nyköpings Gästabud. 
Bägge föreställningarna är nyskrivna och fokuserar på 
varsin nyckelperson i familjefejden. I Håtunaleken följer 
vi drottning Märta. När hennes svågrar, de maktlystna 
hertigarna Erik och Valdemar kommer på oväntat besök så 
måste hon balansera på en knivsegg för att rädda sin son, 
sin man och sig själv utan att ställa till med en skandal. 
I Nyköpings Gästabud är det istället hertig Erik som är 
huvudperson. 11 år har gått sedan Håtuna och Erik slits 
mellan sin önskan om fred och försoning i sin sargade 
familj och den gnagande känslan av att ingenting är glömt 
och förlåtet. 

Det är två fristående berättelser, som djupdyker i varsin 
viktig del i Bjälboättens interna maktkamp, men också två 
kapitel i en och samma familjesaga. Offer och förövare 
byter roller med varandra, men i slutändan faller alla för 
hämnden och vedergällningen. Som en röd tråd genom 
bägge föreställningarna går också vår nyskrivna musik, 
skapad av Anders Peev. Jag lovar er mer medeltids-
känsla än någonsin och vi hoppas att ni ska lämna oss med 
en stärkt övertygelse om att krig aldrig är värt sitt pris. 

                   / Jerk Ohlson Westin

MARIA/PIGAN
EWA WESTIN 

SVEN
FREDRIK SUNDBERG

DROTTNING MÄRTA
MARTINA WESSMAN

KUNG BIRGER
SVANTE BACK

MANUS & REGI
JERK OHLSON WESTIN

KOMPOSITÖR & MUSIKER
ANDERS PEEV

KRISTINA/INGEBORG
MAJA LUNDQVIST

JOHAN VON BRUNKOW 
CURT OHLSON

HERTIG ERIK
EMIL FORSBERG

HERTIG VALDEMAR
DAVID LINDH

MAGNUS BIRGERSSON Carl Wahlqvist/Siri Aläng FADER PETRI Roger 
Hedengren KAMMARJUNGFRU HANNA Katarina Fernstedt WALLRAM 
SKYTTA Peter Bergvall/Fredrik Pettersson ARVID SMÅLÄNNING Tilde 
Fernstedt/Konrad Flodin ELIONORA/SWALABECK Cornelia Fernstedt/
Ester Björklund PER FOGDE Love Rasmussen SIV Helene Wahlqvist/
Lena Hedlund LATE Majken Karlenius

SARA VON BRUNKOW Elicia Ekman/Alice Almerius INGEBORG 
HÅKANSDOTTER Anette Cadiz KNUT PORSE Magnus Lagerström 
MATS KETTILMUNDSON Andreas Larsson MAGNUS ERIKSSON Tilda 
Östberg Wesslund/Thea Sannert BARNFLICKA STINA Camilla Sundin 
Ringgren BRÖLLOPS- & GÄSTABUDSGÄSTER Birgitta Edlund, Selma 
Flodin, Elinor Buchholz, Jarmo Heikkilä, Nijita Mainali, Annie Thelander, 
Wilma Nordlander, Alva Cadiz, Isac Packalen, Timothy Månfrost, Maja 
Eriksson Wictorin

DRAMATURG CARINA EHRENHOLM
KOREOGRAFI MARTINA WESSMAN
SCENOGRAFI SVANTE BACK
KOSTYM EWA WESTIN 
MASK MAJA LUNDQVIST
TEKNIK FREDRIK SUNDBERG
FOTO AKIRA ÖBERG
GRAFISKT MATERIAL MAJA LUNDQVIST

19.00
NYKÖPINGS GÄSTABUD
Den historiska händelsen Nyköpings Gästabud utspelar sig 
mellan den 10 och 11 december år 1317 på Nyköpingshus, 
samma slott som denna föreställning spelas i. Vad som 
till ytan såg ut som ett storslaget julfirande med kungliga 
gäster och mängder av lyx, visade sig egentligen vara en 
fälla för hedersgästerna. Nyköpings Gästabud blev en 
våldsam hämnd för Håtunaleken. Det blev också det sista 
kapitlet i den maktkamp som pågått sedan brödernas far, 
Magnus Ladulås, dog år 1290. Hans söner, med gemåler 
och allierade, slogs mot varandra tills inga vuxna 
kandidater fanns kvar för kronan. 

17.30
HÅTUNALEKEN
Den historiska händelsen Håtunaleken utspelar sig den 
29 september år 1306 på Håtuna kungsgård, i närheten av 
Sigtuna. Mycket av det vi idag känner till om Håtunaleken 
och Nyköpings Gästabud kommer från Erikskrönikan, en 
propagandatext som skrivs flera år i efterhand. Vi vet att 
denna händelse fick enorma konsekvenser för politiken 
i Norden och att sveket som kung Birger och drottning 
Märta utsattes för sände svallvågor genom hela Europa. 
Vi vet också att detta var spiken i kistan för den familj som 
dramat handlar om. Efter detta fanns ingen kärlek kvar och 
ingen väg tillbaka. Endast hämnd som föder mer hämnd.
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