
 

 

Pressmeddelande 2023-02-09 

Tove Janssons Sommarboken med 
Marika Lagercrantz och Matilda 
Ragnerstam 

Tove Janssons älskade klassiker Sommarboken kommer till liv på Kulturhuset 
Stadsteatern. Marika Lagercrantz och Matilda Ragnerstam tar sig an rollerna som lilla 
Sophia och hennes farmor som lär känna varandra under en sommar tillsammans på 
en skärgårdsö i Finska viken. Det är regissören Jakob Höglunds första uppsättning på 
Kulturhuset Stadsteatern. Sverigepremiär 4 mars på Lilla scenen.  

– Som finlandssvensk har jag fått Tove Jansson med modersmjölken, säger regissören 
Jakob Höglund. Och Sommarboken är min absoluta favorit av hennes vuxenböcker. En 
liten alldeles egenartad bok om att vara vid liv och medveten om världen. Författaren Ali 
Smith beskriver Sommarboken väldigt fint: att läsa romanen är som att titta ned i klart vatten 
och mitt i allt få syn på djupet, det tycker jag stämmer.  

 
Sommarboken skildrar den innerliga vänskapen som varsamt växer fram över 
generationsgränserna. Den lilla flickan Sophia som är i livets början, har precis fått erfara 
döden när hennes mamma går bort. Samtidigt är den äldre farmodern i livets slutskede och 
har hela tiden döden närvarande. Sophia och hennes farmor ser livet på olika sätt. En av 
dem ska klara av att leva och den andre ska klara av att dö.  

– Innan jag kom hit undrade jag lite hur det skulle bli att höra texten på rikssvenska eftersom 
den finlandssvenska språkdräkten är en annan, men de här fantastiska skådepelarna har 
verkligen omfamnat texten och fått den att bli till i sina munnar. Marika Lagercrantz och 
Matilda Ragnerstam har också en sån otroligt fin connection, det märks verkligen att de 
älskar att jobba med varandra, säger regissören Jakob Höglund. 

 

Regissören, skådespelaren och koreografen Jakob Höglund är konstnärlig ledare för Lilla 
Teatern i Helsingfors och har de senaste åren satt upp succéer som Once, Så som i 
himmelen, Sommarboken och Kris och katastrof i Mumindalen. Han har tilldelats Svenska 
kulturfondens stora pris och varit sommarpratare i radioprogrammet Vegas sommarpratare i 
YLE. Sommarboken är hans första uppsättning på Kulturhuset Stadsteatern 
 

SOMMARBOKEN 

Av Tove Jansson  
Dramatiserad av Pipsa Lonka 
Översättning av den finskspråkiga dramatiseringen Annina Enckell 
Regi Jakob Höglund 
Scenografi och kostym Sven Haraldsson 
Ljus Maria Ros  
Ljud Hanna Mikander  
Mask Patricia Svajger 



 

 

Medverkande  
Matilda Ragnerstam 
Marika Lagercrantz 
Musiker Jonatan Lundberg 

Sverigepremiär 4 mars på Lilla scenen, Kulturhuset Stadsteatern 

Producerad i särskild överenskommelse med Agency North Ltd, Moomin Characters Ltd och 
Colombine Teaterförlag. 
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