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Lars Norén. Dramatikern

Vem var författaren som tog ansvar för pjäsen? Var författaren Alla eller Ingen? Efter sista före-
ställningen fanns det inte en pjästext att gå tillbaka till. Lars Norén hade uttryckligen begärt  
att manus aldrig skulle publiceras i tryckt form.

Lars Norén är den mest spelade av Sveriges nu levande dramatiker och svensk teaters stora 
namn internationellt. I Lars Norén. Dramatikern skildrar teater- och litteraturkritikern Barbro 
Westling hur den geniförklarade poeten blev den omstridde och folklige dramatikern. För första 
gången uppmärksammas här teaterns roll och avgörande betydelse för Noréns dramatik och dess 
utveckling.

Norén debuterade 1963 som 19-åring poet. I slutet av 1970-talet, och efter en lång rad språkligt 
experimenterande diktsamlingar, valde han att bryta upp från poesin för att enbart skriva 
dramatik. Den här boken handlar om Lars Noréns dramatik: den del av hans författarskap som 
inleds 1979. Noréns produktion hör till de mest omfattande i svensk teaterhistoria och han har 
kallats både vår ”nye Strindberg” och ”skådespelarnas dramatiker”. Hans öppenhet som dramatiker 
är dock högst samtida. 

Det har stormat kring både Noréns teater och hans person. Debuten på Dramaten 1973 med 
Fursteslickaren blev hårt kritiserad och den beryktade Sju Tre slutade 1999 i en tragedi som etsat sig 
fast i allmänhetens medvetande. Paradoxerna är många kring dramatikern som inte vill vara del 
av marknaden, men själv är ett varumärke. Som avskyr medierna men tillhör de mest intervjuade. 
Som lockar en stor publik men med problem och tunga ämnen. Lars Norén är en dramatiker som 
har behövt teatern, men svensk teater har också behövt Lars Norén. 

Via ett brett källmaterial tecknas i denna avhandling bilden av en exceptionell dramatiker som på 
teatern ständigt strävat efter att komma närmare verkligheten – och som vägrat att underordna sig 
det fullbordade och avslutade verkets konventioner.
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”Jag forskar i människor, i sanningen.” Lars Norén

Lars Norén. Dramatikern
av Barbro Westling
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