
 

Pressmeddelande från Kulturhuset Stadsteatern  

Jag tänker på mig själv – och Johnny Boy 
Johnny är död och ska begravas. Rita, Marie och Gina sörjer men de är också - 
lättade. Som de längtat, gråtit, anklagat och förnedrat sig i jakten på Johnny! 

Johnny. Johnny. Johnny. 

Den alltid lika undflyende Johnny Boy. Som bara känt sig hemma i turnébussen. Som 

predikade s-o-l-i-d-a-r-i-t-e-t. Som trodde på att göra skillnad. 

För vilka då? Inte för Rita, Marie och Gina i alla fall. 

Men vad säger det då om Rita, Marie och Gina? 

 Marianne Lindberg De Geer debuterar som regissör med Johnny Boy. En pjäs inspirerad av 
hennes egen kärlekshistoria med Björn Afzelius. I föreställningen förekommer hans musik. 
 
– Jag vill berätta vår historia, säger Marianne Lindberg De Geer. Alltså berätta om oss 
tjejer och hur spännande och svårt det varit sedan jag föddes i mitten av 1900-talet.  
 
– Att jag skriver en pjäs handlar om att jag inte tycker min historia finns i dramatiken, där 
reduceras kvinnorna ofta till flickvänner, systrar, fruar, vårdare, tröstare, slampor – de tar 
sällan plats på scenen i kraft av sig själva. Och vi är hela tiden det andra könet. När jag nu 
regisserar själv vill jag försöka återta rätten att berätta vår historia.  I seriernas värld hyllas 
Rocky för att berättelsen är ur killarnas point of view, vår motsvarighet är kanske Liv 
Strömqvist och Nina Hemmingsson.  
 

– Magnus Krepper (som spelar Johnny Boy) sade när vi repeterade ”men det är ju bara jag 
som pratar”. Och ja, där börjar vår historia. Vad händer när männen har tolkningsföreträde? 
Vad händer i samhället när mannen är norm? Hur ska vi få vår vilja fram? Varför har vi inte 
lika lön och varför är det inte jämställt? Hade vi kvinnor släppt ifrån oss makten om vi hade 
haft den? Något måste vi väl vinna på detta, annars hade vi väl gjort något åt det? Jag tror 
kanske inte att vi kvinnorna skulle handlat annorlunda, eller varit bättre människor. Inte bara 
för att vi är kvinnor i alla fall.  
 
– Johnny Boy är dels en låt av Björn Afzelius, men också ett uttryck min generation använt 
för ”grabben hela dagen”. Björn är egentligen inte så viktig i sammanhanget, jag har samplat 
både hans musik och liv, hela pjäsen är en enda sampling. Det finns många Johnny Boys 
”out there”. Hur ser spelet ut mellan alla dessa Johnnys och kvinnorna? 
 
– När jag regisserar blir jag ibland upprörd över replikerna jag skrivit: Men vad säger de, kan 
jag undra. Och när jag använder mig själv, i både konsten och dramatiken, handlar det om 
hur jag känner igen mig i andra människor.  
 
– Det är så himla kul att vara här på teatern! Det är roligt att regissera, och jag får en sådan 
fantastisk uppbackning av alla kloka människor som ger mig råd och ställer upp med sin 
kompetens. Jag lärde mig teater när jag praktiserade på Unga Klara, och jag blir inte rädd 
om det ibland blir lite kaotiskt. Jag vet ändå vad jag vill, säger regissören Marianne Lindberg 
De Geer  
 
 
 
 
 
 



 

Marianne Lindberg De Geer har varit verksam som konstnär, scenograf, kostymtecknare 
och maskör i trettio år. På 1970-talet jobbade hon med Nationalteatern i Göteborg och med 
Tältprojektet. 2007 debuterade hon som dramatiker med Jag tänker på mig själv. År 2009 
hade hennes Full speed ahead premiär, i regi av Andreas Boonstra. Den1 oktober 2013 
tillträder hon som konst- och designchef på Kulturhuset Stadsteatern.  
 
 

Konstnären och filmaren Carl Johan De Geer gör scenografi till Johnny Boy. Han beskriver 
sig själv som en hårt arbetande tillverkare av brukskonst inom olika kulturella fält som film, 
foto, konst, scenografi, litteratur, kulturjournalistik och design.  
 
 
 
 

Johnny Boy 
AV MARIANNE LINDBERG DE GEER 

 
Manus, regi, mask: Marianne Lindberg De Geer 
Scenografi: Carl Johan De Geer 
Kostym: Elin Hallberg 
Ljus: Erik Berglund 
Musik: Simon Steensland, Björn Afzelius  
 
 
I rollerna:  
Marie: Kajsa Ernst 
Gina: Katarina Ewerlöf 
Rita: Angela Kovács 
Johnny: Magnus Krepper 
Pierre: Peter Gardiner 
 
Urpremiär 28 september på Lilla scenen 
 
Förhandsbild finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se 
Föreställningsbilder finns från 25 september. 
 
 
För mer information kontakta: 
Pia Keller, tel: 08-506 20 217 eller 0739-730 217 
pia.keller@stadsteatern.stockholm.se 
 
 
 


