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Eirik Stubø sätter upp Lars Noréns Tiden är 
vårt hem med en namnkunnig ensemble 
 

Rebecka Hemse, Henrik Norlén, Jacob Ericksson, Léonie Vincent, Sofia Ledarp, 

Magnus Krepper, Natalie Minnevik, Sven Ahlström, Annika Hallin och Johannes Bah 

Kuhnke medverkar i Eirik Stubøs uppsättning av Tiden är vårt hem. 

 

Det är äntligen sommar. Luften vibrerar av förväntningar när det är dags för syskon och 

barndomsvänner att mötas upp i ett somrigt Skåne. Men här pulserar också besvikelser från 

det förflutna. Stark kärlek binder den ena till den andra i en omöjlig ringdans. Blir detta deras 

sista sommar tillsammans? 

 

– Lars Norén sa ofta till skådespelarna: Ni är mer intressanta än rollerna! Det tänker jag ofta 

på, hur sant det är. En skådespelare ska vara närvarande i nuet, och det är det som händer 

mellan skådespelarna som är det viktigaste, säger regissören Eirik Stubø  

Han fortsätter: Tiden är vårt hem är både lekfull och sorglig och har storartade roller för hela 

min fantastiska ensemble. Pjäsen formligen sjuder av skriv- och berättarlust. 

 

Regissören Eirik Stubø kommer tillbaka till Stadsteatern med iscensättningen av Lars 

Noréns pjäs från 1992. På Stadsteatern har Stubø tidigare satt upp flera kritikerrosade 

föreställningar som Stillheten av Lars Norén, Onkel Vanja och Körsbärsträdgården samt 

senast Ingenting av mig av Arne Lygre. 

 
– Min första kontakt med Norén var som ung tonåring i Strömsund, säger Johannes Bah 
Kuhnke som är tillbaka på Stadsteatern efter flera års filmande. Jag och min mamma såg 
både Natten är dagens mor och Kaos är granne med gud på SVT.  Jag hade aldrig sett 
något liknande. Saftiga svordomar, svart humor och språket, så direkt och allmänmänskligt. 
Min mamma spelade in all SVT:s tv-teater på VHS. Vi hade en hel vägg med videoband som 
vi ofta tittade på. Men det var Norén vi alltid återvände till. Pommac , varma mackor och 
Norén. Det var vårt fredagsmys!  

 

Johannes Bah Kuhnke var på Stockholms stadsteater 2004-2014 och medverkade bland 

annat i De tre musketörerna, Leka med elden och Lolita.  

 

– Jag såg Tiden är vårt hem när den gick på Dramaten 1992 och den gjorde ett enormt 

intryck på mig. Sen lärde jag faktiskt känna Lars Norén litegrann när vi filmade Detaljer i 

början av 2000-talet, säger Rebecka Hemse. 

– När Eirik frågade om jag ville vara med i den här uppsättningen bara måste jag tacka ja! 

Jag tycker han är en väldigt spännande regissör som jobbar nästan filmiskt och kan hantera 

ett sånt här stort och komplext material. Han kräver inte prestation, brister och osäkerheter 

kan bli en styrka - han söker närvaro. Och när jag såg vilka som var med i ensemblen klev 

pjäsen genast ut från pappret och fick liv. 

 



 

 

Rebecka Hemse tillhör Dramatens fasta ensemble sedan 2004, hon fick sitt genombrott i 

Frank Wedekinds drama Lulu som Staffan Waldemar Holm satte upp 1993 på Malmö 

Dramatiska Teater. Tiden är vårt hem är hennes första uppsättning på Kulturhuset 

Stadsteatern. 

 

Lars Norén (1944-2021) är svensk samtids mest internationellt spelade dramatiker. 

Blandningen av tungsint relationsdriven dramatik och en svart humor har i folkmun skapat 

begrepp som ”Norén-jul”. Han debuterade som poet och fick sitt stora genombrott som 

dramatiker i början av 1980-talet med Natten är dagens mor och Kaos är granne med Gud.  

Han gjorde ett stort antal uppsättningar för radio, tv och på scener som Dramaten, Comédie 

Francaise Paris och Det norske teatret i Oslo. Han var konstnärlig ledare för RiksDrama 

(Riksteatern) 1999-2007 och för Folkteatern i Göteborg 2009–2012.  

 

Tiden är vårt hem hade sin urpremiär på Dramaten 1992 i regi av Björn Melander och har 

även satts upp 1994 på Göteborgs stadsteater och 2002 på Skillinge teater, i den senare 

med Sven Ahlström i rollen som Harald. 

 

 

 

TIDEN ÄR VÅRT HEM 

Av Lars Norén 

Regi Eirik Stubø 

Scenografi och kostym Erlend Birkeland 

Ljus Ellen Ruge 

Ljud Camilla Näsström 

Mask Maria Lindstedt  

 

I rollerna: 

Anna: Rebecka Hemse 

Harald: Henrik Norlén 

Jakob: Jacob Ericksson 

Muller: Léonie Vincent 

Prick: Sofia Ledarp 

Nils: Magnus Krepper 

Julia: Natalie Minnevik 

Erik: Sven Ahlström 

Greta: Annika Hallin 

Tomas: Johannes Bah Kuhnke 
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Lanseringsbild finns här: 

https://tkt.kulturhusetstadsteatern.se/press/bilder.asp?pinnr=00001733&dat=2021-10-28 

Föreställningsbilder kommer torsdagen den 11 november 

https://tkt.kulturhusetstadsteatern.se/press/bilder.asp?pinnr=00001733&dat=2021-10-28

