
 

 

Pressmeddelande 2022-11-16 

Bara Astrid – ett kvinnoliv 

Bara Astrid av Irena Kraus är en fri fantasi om Astrid Lindgren och fokuserar på 

hennes liv som självständig kvinna med ett brinnande begär att skriva. Vad krävdes av 

en kvinna på 1920-talet för att slå sig fram i en tid då mannen var ännu tydligare norm 

än idag? Den yngre Astrid spelas av Matilda Ragnerstam och den äldre av Mia 

Benson, i regi av Malin Stenberg. Urpremiär 26 november på Klarascenen. 

– För mig handlar pjäsen om ett kvinnligt konstnärskap under en tid av manlig kanon och om 

kampen att få ihop ett passionerat skrivande med familjebildning. Men den handlar också 

om en existentiell ensamhet och svårigheten att kunna behålla ett barn när man inte vet hur 

man ska räcka till och man har fullt upp med att förstå och ta hand om sig själv, säger 

regissören Malin Stenberg. 

 

Bara Astrid är inte en biografisk pjäs utan berättelsen om en kvinna och hennes brinnande 

längtan att förmedla sin röst och få vara dedikerad sitt yrke. Pjäsen berättar om Astrid 

Lindgren utifrån dramatikern Irena Kraus blick på henne och hennes tankar om Astrids liv. 

Det finns beröringspunkter med hur det är att vara yrkesarbetande kvinna med familj idag.  

 

– Smärtpunkten handlar om att inte kunna eller vilja välja bort sitt jobb, och det förbjudna i 

att, som kvinna, slitas mellan detta och sitt moderskap. Jag tycker det är intressant att 

fundera över hur vi svenskar upplevt Astrid som allas vår mamma samtidigt som hennes 

eget liv inte var helt okomplicerat. Det kan inte varit lätt att räcka till, säger Malin Stenberg. 

 

Bara Astrid har urpremiär 26 november på Klarascenen, Kulturhuset Stadsteatern. 

 

Av Irena Kraus 

Regi Malin Stenberg 

Scenografi Lars Östbergh 

Kostym Zofi Lagerman 

Ljus Sofie Gynning 

Koreograferade inslag Dorte Olesen 

Kompositör Jonas Redig 

Mask Susanne von Platen 

 

Medverkande: 

Äldre Astrid Mia Benson 

Unga Astrid Matilda Ragnerstam 

Elsa Sandra Huldt 

Sture Anders Berg 

Reinhold/Bonnier Fredrik Lycke 

Madicken /Corinna Emma Mehonic 

Harry Peter Eriksson 

Colomba/Eva A/Ellen Key Odile Nunes 

Liten flicka Olivia-May Keller/Tilja Briggert-Tåje 
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