
 
 
 
 
 

 

 

Fly, flytta och leva i exil. Hur hittar man hem? 
Den 2 december har svenska barnlitteraturens egen roadmovie – Laura 
Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället premiär i Skärholmen. 
 
– Under de ett och ett halvt åren som Stadsteaterns barn- och ungdomsscen i 
Skärholmen funnits så har vi hunnit utforska en hel del teman i vår samtid- identitet, 
annorlundaskap, ålderdom, kön, norm, döden… berättar Carolina Frände som 
regisserar föreställningen. Så varför sätter vi upp Barnen ifrån Frostmofjället, en 
barnboksklassiker från 1907 i Skärholmen?  
På ett vis var det ett självklart val. Här i Skärholmen möter vi barnpublik som har 
olika erfarenheter av att lämna tryggheten. De kan själva nyligen ha kommit till 
Sverige eller ha vänner, föräldrar eller släkt som är nya i landet. Eller så har de flyttat 
från en ort i Sverige till en annan. Barnen vi möter funderar på hur det är fly och 
flytta, att leva i exil, vad är ett hem, vad är en familj?  
 
– Denna berättelse, en ursvensk historia, utspelar sig för över 100 år sen, vilket inte 
är så länge sen och ändå så långt ifrån dagens svenska samhälle. Men Barnen ifrån 
Frostmofjället är fortfarande aktuell – kanske särskilt här i Skärholmen. Det är en 
berättelse om att tvingas göra en resa för att söka sin framtid… 
Följ med oss på denna sceniska roadmovie om att hitta hem. 
 
 
Inför arbetet med Barnen ifrån Frostmofjället har fyra nya skådespelare rekryterats till 
scenen; Julia Marko-Nord, Peter Perski, Bahareh Razek Ahmadi och Sebastian 
Sporsén. Sedan tidigare arbetar Robert Fux (Sugarstar Sockerstjärna), Camilla 
Larsson (Salong Normal) samt Lotta Östlin-Stenshäll (Bilder av Pi) i Skärholmen.  
Till föreställningen har Skärholmens kompositör Niklas Brommare komponerat ny musik 
och sång. Niklas kommer också vara med och spela live. 
 
 

Frukt och JOS i pausen till alla i publiken 
I och med Barnen ifrån Frostmofjället gör Skärholmen sin hittills största satsning och 
för första gången en föreställning med paus. Och för att alla ska ha energi att följa 
med på resan hela vägen så bjuder Coop Extra Skärholmen hela publiken på frukt i 
pausen! Även Smakis & Sundis ger alla barn och vuxna en fruktdryck hela 
spelperioden och på fyra föreställningar bjuder Saltå Kvarn på jos.  
Detta gäller såväl skolföreställningar som offentliga föreställningar.  
 
Dessutom får alla klasser som ser föreställningen en bok till klassbiblioteket - 
Svenska barnboksinstitutets nyutgåva av Barnen ifrån Frostmofjället av Laura 
Fitinghoff. 



 
 
 
 
 

 

 

BARNEN IFRÅN FROSTMOFJÄLLET 
Av Laura Fitinghoff 
 
Medverkande på scen:  
Gullspira Robert Fux  
Ante m.fl. roller Peter Perski  
Maglena m.fl. roller Julia Marko-Nord  
Anna-Lisa m.fl. roller Camilla Larsson  
Månke m.fl. roller Sebastian Sporsén  
Brita-Kajsa m.fl. roller Bahareh Razekh Ahmadi  
Ladd-Pelle m.fl. roller Lotta Östlin Stenshäll  
Musiker m.fl. roller Niklas Brommare 
 
Regi Carolina Frände 
Dramatisering Mats Kjelbye, Carolina Frände 
Scenografi Jenny Kronberg 
Kostym Lena Lindgren 
Kompositör Niklas Brommare 
Dramaturg Mats Kjelbye 
Ljus Karl Svensson 
Ljud Markus Åberg 
Mask Carina Saxenberg 
    
För barn från 9 år 
Speltid ca 2 timmar 30 min inkl paus 
 
 
Premiär 2 december kl. 18.15 
 
 
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press 
Föreställningsbilder finns att hämta från tisdag 29 november. 

 
För ytterligare information kontakta  
Asynja Gray 
Asynja.gray@stadsteatern.stockholm.se 
08-506 20 263, 0739-730 263 


