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Martina Montelius meddelar: Teater Brunnsgatan Fyra presenterar Född ond 

med Ewa Fröling och Johannes Brost – premiär den 9 december 

Den 9 december sätter Allan Edwalls anrika källarteater Teater Brunnsgatan Fyra stolt upp 

föreställningen Född ond – ett existentiellt och emotionellt sammanbrott över att om ingen är född 

ond, kan ingen heller vara född god. Pjäsen är skriven och regisserad av Teater Brunnsgatan Fyras 

egna konstnärliga ledare Martina Montelius och med två av Sveriges starkast lysande 

skådespelarstjärnor Ewa Fröling och Johannes Brost i rollerna. 

"Att jobba med Ewa Fröling och Johannes Brost är att inneslutas i teaterns stjärnbeströdda livmoder, 

och sedan födas som en icke nödvändigtvis godare, men definitivt mindre tråkig människa." – Martina 

Montelius, konstnärlig ledare på Teater Brunnsgatan Fyra.  

Född ond är ett existentiellt och emotionellt sammanbrott med inslag av Cheese doodles och 

jordfelsbrytare. Hellen och Torgny har kanske varit gifta sedan 1974 - eller också har de aldrig träffats 

förut. Om ingen är född ond, kan ingen heller vara född god. Så måste det vara. Men hur förklarar 

man det för någon som inte ens kan låta en prata till punkt? Det här är ett raserianfall. 

Johannes Brost är en av Sveriges mest hyllade och omskrivna skådespelare. 2011 fick han en 

Guldbagge för bästa manliga huvudroll i långfilmen Avalon och har turnerat för fulla hus över hela 

Sverige med Teater Brunnsgatan Fyras kritikerrosade Limpan där Brost spelar den enda rollen. I höst 

är han även aktuell med sin biografi ”Dö inte nyfiken” (Lind&Co) och har spelat Strindbergs 

Dödsdansen för fullsatta salonger på Strindbergs Intima Teater som nu tas ut på turné.  

Ewa Fröling möter vi nu återigen på teaterscenen – och det inte en dag försent. Ewa har den senaste 

tiden kryssat mellan underhållningssfären på Televisionen långfilm i Polen och Susanne Bier i 

Danmark med premiär inom kort. Hennes senaste insatser i filmerna Tommy och Medicinen har 

hyllats stort över hela landet.  

Dramatikern och regissören Martina Montelius är förutom konstnärlig ledare på Teater Brunnsgatan 

Fyra en av Sveriges mest egensinniga och unika författare på den svenska litteraturkartan. Montelius 

skriver regelbundet i Expressen Kultur och är aktuell med ”Tre pjäser” (Atlas bokförlag).  

Föreställningen har premiär på Teater Brunnsgatan Fyra den 9 december och spelas under 

december– januari på Brunnsgatan 4 i Stockholm. Biljetterna säljs via ticnet.se. 

För mer information, pressrelaterade frågor eller högupplösta bilder kontakta:  

Linda Skugge, producent Teater Brunnsgatan Fyra, linda@brunnsgatanfyra.se, 073-380 75 33.  

 

Teater Brunnsgatan Fyra startades av Allan Edwall 1986. Kristina Lugn tog över driften av teatern vid Allans bortgång 1997. 

Sedan 2011 är det Martina Montelius som är konstnärlig ledare. "Om du söker efter rent vatten ska du söka tills du finner 

en källåder. Sedan behöver du inte söka mer." – Allan Edwall om Teater Brunnsgatan Fyra.  


