
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
När Den ena, Sten Ljunggren, och Den andra, Etienne Glaser, möts i Jon Fosses Jag är vinden 
har Den ena redan upphört att leva. Efter att han hoppat från en båt och tagit livet av sig växer 
ett tänkt samtal fram om existensen. Regisserar gör Ole Anders Tandberg och premiär blir det 
5 januari.  
 
”Jag ville det inte. Jag bara gjorde det” inleder Den ene och Den andra svarar ”Du bara gjorde det”. Ett 
filosofiskt samtal mellan de båda männen startar. Fram växer en diskussion om existens och rädsla, 
om identitet och längtan och om det alla människor har gemensamt; döden.  
 

− Jon Fosse försöker i den här pjäsen formulera det omöjliga och om att närma sig det 
onämnbara. Det mest onämnbara i vår tillvaro är ju döden. Att inte finnas till, säger regissören 
Ole Anders Tandberg. 

 
− Den verkliga vilan och ron finns bara i döden, men då är man död och kan inte uppleva den. 

Jag kommer att tänka på en dikt som Tor Ulven skrivit: ’Om jag hade varit död nu så skulle jag 
inte ha upplevt denna junidags starka solsken och nästan orörliga gröna lövverk. Jag hade 
varit allt det där’. Längtan efter döden är en omöjlig längtan och en olöslig paradox.  
 

Salongen, som rymmer 20 personer, skapar en ovanligt intim teaterupplevelse för publiken. 
 
För översättningen står författaren Marie Lundquist, som tidigare översatt flera pjäser av Jon Fosse. 
Hon skrev senast Monolog för en ensam kvinna (2009), som finns utgiven på ljudbok. Hon har fått en 
rad priser och utmärkelser, bland annat De nios lyrikpris 2009 och Sveriges radios lyrikpris 2002. 
Marie är också verksam som dramatiker och vann 2004, i samband med Radioteaterns 75-års 
jubileum, Sveriges dramatikerförbunds jubileumspris för pjäserna Konsten att göra ett barn (1999) och 
Mammor får inte dö (2005).  

 
Jon Fosse är mest känd som dramatiker, men har även skrivit romaner, diktsamlingar, essäer och 
barnböcker. Som dramatiker är han översatt till ett fyrtiotal språk och hans verk har spelats i minst 900 
produktioner runtom i världen. Senast han var aktuell på Stockholms stadsteater var som 
manusförfattare till 3 X nu  (2006). Dessförinnan sattes hans pjäser Flickan i soffan och Namnet upp 
på teatern. Fosses sätt att skriva dramatik tangerar poetens. Han delar upp replikerna på mycket korta 
rader så att det liknar poesi. 1994 skrev han sin första pjäs Og aldri skal vi skiljast och sedan dess har 
det blivit över 20 pjäser. 
 
Sten Ljunggren kom till Stockholms stadsteater 1989, då han spelade Regissören i Sex roller söker 
en författare. Han är just nu aktuell som Lektor Barfoth i Markurells. Vi har också nyligen kunnat se 
honom som Ernst i Lars Noréns Stillheten och som Serebrjakov i Onkel Vanja, båda i regi av Eirik 
Stubø. På tv och film har Sten bland annat medverkat i Som löven i Vallombrosa, Skärgårdsdoktorn, 
Anderssons älskarinna, Jönssonligan får guldfeber och i Kommissarie Winter. Sten har hedrats med 
den kungliga medaljen Litteris et Artibus för sina konstnärliga insatser. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etienne Glaser är skådespelare och regissör. Han tillhörde under flera år Unga Klaras ensemble. 
Etienne har haft ledande roller i de flesta av Unga Klaras uppsättningar och som regissör har han där 
satt upp bland andra Typ 931 Oidipos, Shakespeares Stormen och en kritikerrosad Hamlet.  
På Stockholms stadsteater var han senast aktuell i Rött som i dagarna spelade sin sista föreställning. 
Där hade Etienne rollen som konstnären Mark Rothko. Han var också nyligen en av de medverkande i 
Natascha Kampusch, där han spelade professor Friedrich.  

 

 
Premiär 5 januari kl 19 i Bandlerrummet 
 
Regi   Ole Anders Tandberg  
Översättning  Marie Lundquist 
Kostym och mask Maria Geber 
Ljus  Sutoda 
 
I rollerna 
Sten Ljunggren 
Etienne Glaser 
 
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
Föreställningsbilder finns att hämta från 3 januari. 
 
För mer information kontakta: 
Anna Lekberg, tel: 08-506 202 25 eller 073-973 02 25 
anna.lekberg@stadsteatern.stockholm.se 
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