
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alla vill ligga med Rune  
KRISTINA LUGNS STULNA JUVELER PÅ STORA SCENEN – MED GUNILLA RÖÖR OCH LENNART 
JÄHKEL SOM KÄRLEKSPAR 
 
Gunilla Röör som skarpsinnig men naiv poet med rött hårsvall blir förförd av Lennart Jähkels 
karismatiske psykoanalytiker Rune i Kristina Lugns Stulna juveler. Premiär på Stora scenen 16 
augusti i regi av Lugn-veteranen Åsa Kalmér. I övriga roller bland annat Vanna Rosenberg och 
Jakob Eklund som vi aldrig tidigare sett honom.  
 
Poeten Majvor Lysén- Axén har varit med om en islossning. Hon har blivit förförd av sin 
psykoanalytiker Rune Nylander. Från att ha tillbringat många år i hans väntrum har hon nu hamnat i 
hans säng.  
 
Rune har friat och Majvor känner sig nyfödd. Nu ska hennes tonårsdotter Signelill få en ny pappa! 
Men Rune ser Majvor som ett ”rutiningrepp”. Han funderar på att starta en samtalsgrupp för kvinnor 
som är förälskade i honom och orkar inte höra ett enda ord till om Majvors barndom. Särskilt inte när 
hon gråter och försöker se ut som Liv Ullman. 
 
I stället har Rune börjat kasta allt annat än faderliga blickar på Signelill… 
 
Gunilla Röör gör Majvor Lysén-Axén – den skarpsinniga men naiva och kärlekstörstande medelålders 
poeten som av en slump är rödhårig. Lennart Jähkel tar på sig angorajumper när han blir den 
karismatiske psykoanalytikern Rune Nylander. Runes karisma är så stor att alla kvinnor runt honom 
gör allt för att få ligga med honom. Det gäller alltså inte bara Majvor utan även Linnea, hans trofasta 
mottagningssköterska (Vanna Rosenberg) och Majvors dotter Signelill (Sandra Redlaff). 
 
Varför vill alla ligga med Rune?  
− Det kan man verkligen undra. Det verkar som att det som gör honom så oemotståndlig är att han är 
oförmögen att älska. Ingen har lyckats erövra hans hjärta än, säger Åsa Kalmér som regisserar. 
 
Åsa Kalmér har tidigare satt upp Kristina Lugns Kvinnorna vid Svansjön (2003) och Det finns ett liv där 
borta i Vällingby (2005) på Stockholms stadsteater. Båda gångerna med stor framgång. 
 
− Stulna juveler är en pjäs med stor komik, som livet självt, där Kristina på sitt oefterlikneliga sätt leker 
och driver med vår upptagenhet av våra egon, säger Åsa Kalmér. 
 
Lennart Jähkel och Gunilla Röör har båda gett sig in i Kristina Lugns värld många gånger tidigare, 
bland annat på Teater Brunnsgatan Fyra. Nu i och med Kristina Lugns Stulna juveler blir de för första 
gången kärlekspar.  
 
Gunilla Röör var senast på Stadsteatern 2011 då hon gjorde en hyllad rolltolkning av Gertrude Stein i 
Gertrude Stein Gertrude Stein Gertrude Stein. Och tidigare i år kunde vi se Gunilla Röör på bioduken i 
filmen En gång om året i rollen som Maria som specialskrevs för Gunilla. Lennart Jähkel sågs senast 
som Kapten Krook i Peter Pan och Wendy. Jakob Eklund kan vi även se i Abrahams barn som får 
nypremiär 29 augusti. För Vanna Rosenberg blir det hennes första roll här sen Drottning Kristina 
(2010) och senare i höst ser vi henne i Sweeney Todd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

STULNA JUVELER 
AV KRISTINA LUGN 
 
Premiär 16 augusti Stora scenen 
 
Av Kristina Lugn  
Regi Åsa Kalmér  
Scenografi Åsa Kalmér och Ann Bonander-Looft  
Kostym Ann Bonander-Looft  
Ljus Patrik Bogårdh  
Mask Susanne Von Platen   
 
I rollerna 
Rune Nylander Lennart Jähkel  
Majvor Lysén-Axén Gunilla Röör  
Camilla Nylander Hanna Roth  
Linnea Blomgren Vanna Rosenberg  
Gillis Ignell Jakob Eklund  
Eva-Lena Hastig Lilian Johansson  
Signelill Sandra Redlaff 
 
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
Föreställningsbilder finns att hämta från 13 augusti. 
 
 
För mer information kontakta: 
Sofia Cherif, tel: 08-506 20 223 eller 0739-730 220 
sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se 

  


