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EDVIN BREDEFELDT  
HAR TRÄNAT ETT OCH  
ETT HALVT ÅR FÖR ROLLEN
För att klara att 
spela Jag Spring-
er har Edvin Bre-
defeldt följt en 
långsiktig plan 
med träning och 
kostprogram.Han 
har gått från att 
inte träna alls till 
att först bygga 
styrka på gym varvat med lättare löpning under ett år, för att 
sedan under sex månader inför premiär fokusera på att springa 
mer och längre. Nu har han nått målet, gått ned 20 kilo och är 
redo för föreställningen. 
”Det värsta var när jag var på gymmet fem dagar i veck-
an innan familjen vaknade och samtidigt spelade Hamlet på  
Byteatern om kvällarna. Men det ligger också i skådespelar- 
yrkets natur att göra det som krävs för rollen.” 

I FÖRESTÄLLNINGEN FÖREKOMMER  
MUSIK UR ALBUMET  

YOURS ARE STORIES OF SADNESS  
AV BROCK VAN WEY



”Ingen ska behöva skiljas från sitt barn på 
ett så obarmhärtigt sätt som han tvingats 
göra”– DANIEL RYLANDER, REGISSÖR

SORGEARBETET BLIR TILL  
ETT FYSISKT HÅRT ARBETE 
FRAMFÖR VÅRA ÖGON

Teaterhistorien är full av sorg. Sorg 
över förlorade fäder, förlorade dött-
rar, mödrar, bröder, makar, systrar, 
vänner och barn. Men aldrig har 
jag mött en dramatisk text som på ett 
mer intressant sätt framställer den-
na djupt mänskliga och universella  
erfarenhet än Jag springer. Här får 
vi möta en ”sorgens kropp” som Line 
Mørkeby beskriver sin skapelse. 

Huvudpersonen beskriver hur han 
lättar när han springer, han svävar 
och får vara nära sin döda dotter 
igen. För ingen ska behöva skiljas 
från sitt barn på ett så obarmhärtigt 
sätt som han tvingats göra, att se 
henne tyna bort i en svår sjukdom. 
Känslan av att mista kontrollen över 
hennes liv och skulden han känner 
för hennes bortgång plågar honom. 

När han upptäcker att löpning för 
honom närmare dottern igen blir 
han som besatt. I löpningen hittar 
han en smärta han kan kontrollera. 
Vi bjuds in till huvudpersonens mest  
privata tankar och upplevelser,  
sorgearbetet blir till ett fysiskt hårt 
arbete som gestaltas framför våra 
ögon.

Som teater är detta speciellt då vi 
inte bara bjuds in till ett privat rum 
utan också får ta del av en stark  
fysisk och mental process. Jag 
hoppas att publiken tar den här 
chansen att blicka in i sig själva och 
sin relation till sorg och kanske kom-
ma ut på andra sidan lite klokare. 

Daniel Rylander,  
regissör

OM LINE MØRKEBY 
Line Mørkeby är dansk dramatiker 
utbildad på dramatikerutbildningen vid 
Aarhus teater och färdig 2008. Samma 
år satte Konglige Teater i Köpenhamn 
upp hennes debutverk MUSICAL som 
gjorde stor succé. 
2009 mottog hon en Reumert (Danmarks 
teaterpris) för ”bästa ungdomsverk” för 
det kontroversiella ungdomsdramat 6 P 
LR K som också vann pris för bästa före-
ställning i barn/ungdomskategorin. 
Sedan dess har hon skrivit ett stort antal 
pjäser, varav flera blivit nominerade till 
priser i Danmark.
Med Jag springer blev hon Reumert- 
nominerad både till årets dramatiker och 
till juryns specialpris 2018. 
Både Byteatern och Regionteatern har 
tidigare satt upp verk av Line Mørkeby. 
6 P LR K, Regionteatern 2012
Musical, Byteatern 2014
Jag ska vidare, Regionteatern 2016 

OM VERKET
Jag springer baseras på journalisten 
Anders Legarth Schmidts blogg  
i den danska tidningen Politiken, om hans 
egna erfarenheter efter dotterns död i 
cancer. Från den utgångspunkten har 
Line Mørkeby skapat ett verk med frågan 
– hur överlever man att förlora ett barn?
 
 


