
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I nästan 150 år har Ett dockhem lockat teaterpubliken. Urpremiären var på Det kongelige teater 
i Köpenhamn 1879. Nu tar regissören Ragnar Lyth sig an Henrik Ibsens klassiker i en 
nyöversättning av Mia Törnqvist som utspelar sig i tre tider. Första akten på 1800-talet då 
pjäsen skrevs, andra akten på 1950-talet och den tredje idag. 
I rollerna som Nora och Torvald ser vi Annika Hallin, som nu är tillbaka på Stockholms 
stadsteater, och Sven Ahlström. I övriga roller Anja Lundqvist, Niklas Hjulström, Gerhard 
Hoberstorfer, Eva Rexed och Lena-Pia Bernhardsson. 
 
Torvald har fått nytt jobb som bankdirektör och nu kan han och hustrun Nora äntligen leva ett lyckligt 
liv tillsammans med sina barn. 
Så har det inte alltid varit. Var det inte länge sen de pratade med varandra förresten? Och finns det 
saker som de absolut inte kan prata om?  

 
Ett dockhem väckte stor debatt när den hade premiär 1879. I pjäsen beslutar sig Nora för att lämna 
hemmet för att bli en människa och inte bara en docka. Slutet, där hon går ifrån både sin make och 
sina barn, upprörde många.  
 
Dramat handlade ursprungligen om kvinnans roll i äktenskapet men regissören Ragnar Lyth vill 
bredda perspektiven till att även handla om männen: 
 

− Ibsen själv sa att han inte ville ägna sig åt kvinnosaken utan åt människosaken, säger Ragnar 
Lyth. Han beskrev en manlig och kvinnlig princip i samhället. Han talar om sin egen tid men 
jag tycker att vi kan lyfta ämnet även i vår tid. Det manliga och kvinnliga är som yin och yang, 
det är motsatta energier som ibland kan befrukta varandra och ibland destruera varandra till 
krig, oförståelse och skilsmässa. Vad gör man åt detta eviga dilemma som vi vet att vår publik 
och vi själva är en del av? säger han. 

 
Idag gifter sig fler par än någonsin, men lika många går sedan skilda vägar. 
 

− Man ser många olyckliga separationer i samhället och en besvikelse och oförståelse över vad 
det är som gör att just ”jag” måste skilja mig, eller gå ifrån barnen eller inte kan leva med 
honom eller henne. Man funderar över om det är fel på ”mig” eller om det är fel på den andre. 
Det finns en massa frågetecken kring det här än idag.  

 
Ragnar Lyth menar att utvecklingen i samhället har lett fram till att varje individ ser sitt eget liv som ett 
projekt och därför blir äktenskapet en dålig kompromiss. Om vi ska kunna leva tillsammans måste 
kärleken bli starkare än egoismen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dramat väckte stor debatt i Norden då det ansågs förespråka kvinnlig frigörelse och flera radikala 
1880-tals författare som kritiserade äktenskapet, sexualnormerna och kvinnans låga samhällsställning 
blev inspirerade av Ett dockhem. 
 
Ragnar Lyth kom till teatern redan 1974, då han regisserade Faust. Därefter har han haft flera 
regiuppdrag på Stockholms stadsteater. Senast i hans uppsättning av Strindbergs Dödsdansen med 
bland andra Pia Johansson och Allan Svensson i rollerna. Han stod också bakom regin av Mefisto – 
en karriär och Smutsiga händer och har också regisserat Bertolt Brechts Den kaukasiska kritcirkeln 
och Mor Kurage och hennes barn. 

 
Annika Hallin har en lång karriär i film- och tv-branschen och vi känner igen henne från diverse roller 
som till exempel Flimmer, Stockholm östra, Drottningoffret, Kommissarie Winter, Patrik 1,5, Wallander 
och I taket lyser stjärnorna, som hon blev guldbaggenominerad till. På Stockholms stadsteater gjorde 
hon senast rollen som Johanna i Baby-Love (2000) i regi av Andreas Boonstra.  
 
Sven Ahlström syns just nu i ett annat Ibsen-drama, nämligen Peer Gynt i regi av danska Katrine 
Wiedemann. Han har varit på Stockholms stadsteater sedan 2003 och medverkat i en rad succéer 
som Ett drömspel i regi av Mattias Andersson, Aniara i dramatisering och regi av Lars Rudolfsson, Tre 
systrar i regi av Alexander Mørk Eidem och Mästaren och Margarita i regi av Leif Stinnerbom. Han är 
just nu också aktuell i filmen Call Girl av regissören Mikael Marcimains. 
 
Anja Lundqvist var senast på Stockholms stadsteater när hon spelade rollen som Eva i Huset vid 
flon 2011. Hon spelade också Anna Kruse i Kvinna klädd i solen året dessförinnan. Hon har precis 
gjort succé på filmduken som Sunes mamma i Sune i Grekland – all inclusive. Dessutom har hon gjort 
en rad andra roller i andra filmer som Tillsammans och Offside. Vi känner också igen henne från tv-
serier från Våra vänners liv, De halvt dolda, och Tusenbröder. Hon har även arbetat på Dramaten där 
hon medverkat i Standard Selection och Kärlekens triumf. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Premiär 23 februari kl 19 på Klarascenen 
 
Regi   Ragnar Lyth  
Scenografi  Sören Brunes 
Kostym  Elin Hallberg 
Ljus  Elin Ruge 
Ljud  Michael Breschi 
  Håkan Åslund 
Mask  Maria Reis 
  
I rollerna 
Thorvald Helmer Sven Ahlström 
Nora Annika Hallin 
Kristine Linde Anja Lundqvist 
Doktor Rank Niklas Hjulström 
Niels Krogstad Gerhard Hoberstorfer 
Anne-Marie Lena-Pia Bernhardsson 
Helene Eva Rexed 
 
Barn (lag 1): 
Johanna Hintze 
Jens Deneberg 
Vilmer Geijer 
 
Barn (lag 2): 
Tea Stjärne 
Odin Romanus 
Morris Berglund Andreassen 
 
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
Föreställningsbilder finns att hämta från 19 februari. 
 
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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