
 

 

Pressmeddelande 2022-11-21 

Nyskriven julkomedi av Agnes Lidbeck 
med Grynet Molvig i huvudrollen 

Evas jul blir inte som det var tänkt. Storfamiljen samlas hos dottern Tuva för att äta 
julmiddag men bland sillfat och tända ljus blossar konflikterna upp mellan 
familjemedlemmarna. En dramakomedi av Agnes Lidbeck i regi av Nora Nilsson, med 
Grynet Molvig i huvudrollen som Eva. 

Köket är hemmets hjärta är en dramakomedi som handlar om familjerelationer, traditioner 
och att överleva julen till varje pris. Föreställningen utspelar sig i köket där 
familjemedlemmarna försöker nå fram till varandra med varierande framgång. 

  
– Jag är uppvuxen med en stor familj på en bondgård i Norge och där firade vi en väldigt 
traditionell jul som jag har varma minnen ifrån, säger Grynet Molvig som spelar huvudrollen 
Eva och fortsätter. Eva kämpar för att få till en traditionell jul, som hon tycker den ska vara 
och det stöter på lite motstånd från framförallt den äldsta dottern, så där blir lite turbulens 
med konflikter och frustration. Det blir inte som nån av dem hoppats, men jul blir det ju – på 
nåt sätt. 
  
Grynet Molvig började som jazz- och popsångerska hemma i Norge på 1960-talet. 
Hon blev en av våra mest folkkära artister efter medverkan i bland annat Hasse och 
Tages Spader Madame! (1969), Mannen som slutade röka(1972) och flera av Povel 
Ramels shower. 1970-1982 medverkade hon i ett tretton produktioner på Stockholms 
stadsteater. Sedan 2015 har hon medverkat i tv-serien Gåsmamman. Grynet Molvig har 
spelat både revy och dramatik, varit Sommarvärd och medverkat i Stjärnorna på slottet.  

 

– Julen är ju på ett sätt ett tragiskt ämne. Att vi försöker få ihop alla våra borttappade 

drömmar och trasiga relationer till en glittrande helhet just vid en specifik tid, i ett specifikt 
rum, säger dramatikerdebuterande Agnes Lidbeck och fortsätter. 
   Jag har en mycket stark relation till julen, och är nog mycket en Eva, i julsammanhang. 
Och det är framförallt Evorna jag  vill berätta om, de här kvinnorna som håller ihop hela 
bygget med hörntänderna - och som vi sedan ser ner på för att de inte är tillräckligt crazy, 
frigjorda. Jag ville leta mig in i dem, för de får nästan aldrig synas.  

Apropå att debutera som dramatiker 

– Jag har alltid varit intresserad av det som inte sägs med ord, utan med kroppen och 

ansiktet och tystnader, säger Agnes Lidbeck. Dramatiken är ett sätt att få undersöka just 
var texten tar slut och något annat börjar. Det är just den skillnaden mot att tex skriva 
romaner, som har lockat mig. Jag vill definitivt fortsätta skriva dramatik, det känns som man 
kan lära sig hur mycket som helst om hur människor funkar genom teatern. 

Agnes Lidbeck debuterade 2017 som författare med Finna sig och har sedan dess givit tre 
romaner och en diktsamling. Hon belönades med  Borås Tidnings debutantpris för sin debut. 
Hon medverkar återkommande i bland annat Spanarna och Allvarligt Talat i Sveriges 
Radio. Köket är hemmets hjärta är hennes dramatikerdebut. 



 

 

 

– Det där med julen är väldigt komplicerat. Vad har vi julen till? Vem håller i 
familjetraditionerna? Och vad är en familj? Vi vill ha en avkopplande jul men istället blir det 
stress. Vi vill vårda relationerna men istället blir det fokus på konsumtion. Pjäsförfattaren 
Agnes Lidbeck har sagt att alla vill ha en mamma, men ingen vill vara en. Det är något jag 
själv kan känna igen mig i, säger regissören Nora Nilsson 

 
Regissören Nora Nilsson har bland annat bearbetat och regisserat Maria Svelands 
Bitterfittan (2012), Ursäkta skulle ni kunna svälta lite tystare, vi försöker faktiskt skapa lite 
ekonomisk tillväxt här borta (2014) baserad på texter av Liv Strömquist och Sara Granér och 
på Kulturhuset Stadsteatern bland annat Ned med vapnen! (2018) och Ebba Witt Brattströms 
Århundradets kärlekskrig (2017) 

Köket är hemmets hjärta, urpremiär 3 december på Lilla scenen 
Av Agnes Lidbeck 
Regi Nora Nilsson 
Scenografi och kostym Sven Haraldsson 
Ljus Sofie Gynning och Casper Törneman 
Mask Maria Lindstedt 

I rollerna 
Eva Grynet Molvig 
Olof Hans Wigren 
Tuva Elisabet Carlsson 
Niklas Shebly Niavarani 
Annika Eva Fritjofson 
My Frida Beckman 
Adam Lars Göran Persson 
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