
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danska regissören Katrine Wiedemann återvänder till Stockholms stadsteater med sitt team för 
att göra sin egen tolkning av Ibsens klassiker Peer Gynt. Wiedemann gjorde tillsammans med 
scenografen Maja Ravn stor succé med Hamlet som inledde Stockholms stadsteaters 50-års 
firande nyårsafton 2009 – då med Gustaf Skarsgård i titelrollen. Nu är det Magnus Krepper som 
spelar titelrollen. I övriga roller ser vi Maria Salomaa, Emil Almén, Jakob Eklund, Sven 
Ahlström, Alexander Lycke, Anna Åström och Frida Westerdahl. Premiär på Klarascenen 1 
december. 
 
 
Det var med Shakespeares Hamlet som regissören Katrine Wiedemann senast gjorde succé på 
Stockholms stadsteater. Nu tar hon sig an Peer Gynt, en klassiker som skrevs redan 1867. Det är 
faktiskt andra gången hon regisserar detta norska nationalepos, första gången var på FÅR302 i 
Köpenhamn 1992. 
 

− Peer Gynt är en av våra stora pjäser och har funnits med mig genom hela livet. Jag 
har drabbats av de starka rollfigurerna och av berättelsen med sina grundmänskliga 
teman om kärlek, egoism, sexualitet och skuld. 

 
Pjäsen handlar om fattige Peer Gynt som tillsammans med modern Åse lämnades att leva i fattigdom, 
av den en gång rike och högt ansedde fadern Jon Gynt. Peer drömmer om att bygga upp vad som 
raserats men fastnar i dagdrömmeri och skrytande. Handlingen tar vid på ett bröllop där Peer hamnar i 
slagsmål, springer iväg med bruden Ingrid och tvingas att fly från församlingen. På bröllopet träffar 
Peer också Solveig som han blir kär i. Hon flyttar in med Peer i en stuga i skogen men han lämnar 
henne för att ge sig ut på en flerårig resa i världen. 
 
Katrine Wiedemann har kortat ned och förkortat grundhistorien. Borta är de långa monologerna och de 
nationalromantiska stråken. I stället låter regissören en expressiv föreställning växa fram med 
scenografen Maja Ravns drömlika och fantasifulla scenografi i scenfonden. 
 

− Jag har valt att fokusera på Peers inre resa. Jag tycker att det är rörande hur han 
kämpar med sig själv. Trots att han framstår som osympatisk, egoistisk och opålitlig 
är han också vital, optimistisk och hoppfull med en extrem fantasi, säger Katrine. 

 
En av föreställningens huvudfrågor är varför Peer lämnar Solveig och just kärlekstemat har 
Wiedemann tyckt varit särskilt spännande att arbeta med.  
 

− Kärlek är ett tema som engagerar oss alla. För Peer är Solveig drömmen om den 
eviga kärleken. Vårt samhälle vilar på kulturen att hänge oss till en enda partner 
och jag tycker föreställningen väcker frågor om huruvida den eviga kärleken finns; 
vad som är natur och vad som är kultur. Jag fascineras av Solveigs styrka och 
Peers sveda. 

 
Magnus Krepper, som spelar Peer: 
 

− Man kan se den som en dikt som varar ett par sekunder eller som en mardröm som 
utspelar sig i huvudet. Att spela Peer Gynt är en omfattande resa i kropp och själ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

som handlar om hur svårt det är att vara människa. Föreställningen handlar också 
om tvåsamhetens komplexitet och om att våga blotta sig för en annan människa 
och om modet att lägga sig i någon annans armar, säger Magnus. 

 
 
Katrine Wiedemann gjorde senast succé på Stockholms stadsteater 2009 med sin uppsättning av 
Hamlet där Gustaf Skarsgård spelade den unge prinsen. Också den gången samarbetade hon med 
dramaturgen Karen-Maria Bille och scenografen Maja Ravn. Hon har även haft stora framgångar på 
Cirkus cirkör med uppsättningar av Romeo och Julia 2002 (som spelades på Elverket) och Havsfruen 
2005 (i samarbete med Teater Kaleidoskop). 
 
Magnus Krepper är utbildad vid Balettakademien i Göteborg och vid Teaterhögskolan i Stockholm. 
Han har varit verksam som skådespelare vid Angeredsteatern och arbetat som professionell dansare i 
ett flertal år. Han har bland annat medverkat i Se dig om i vrede, Popcorn och i Baal på Dramaten. 
Magnus är även illusionist. På tv och film har vi sett honom i Beck, som kommissarie Erik Winter i 
Kommissarie Winter, Om jag vänder mig om och Mun mot mun. Han är just nu aktuell i filmen Call Girl 
som hade premiär i november. 2011 medverkade han i Lars Noréns Stillheten och året därefter var 
han med i Anton Tjechovs Onkel Vanja, båda i regi av Eirik Stubø. 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Premiär 1 december kl 19 på Klarascenen 
 
Översättning  Lars Forssell 
Regi   Katrine Wiedemann 
Scenografi och kostym Maja Ravn 
Ljus  Linus Fellbom 
Mask  Johanna Ruben 
 
I rollerna 
Magnus Krepper 
Sven Ahlström 
Emil Almén 
Jakob Eklund 
Alexander Lycke 
Maria Salomaa 
Frida Westerdahl 
Anna Åström 
 
 
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
Föreställningsbilder finns att hämta från 26 november. 

 
För mer information kontakta: 
Anna Lekberg, tel: 08-506 202 25 eller 073-973 02 25 
anna.lekberg@stadsteatern.stockholm.se 
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