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I efterdyningarna av en svår konflikt får vi följa en kvinna och hennes två tonårsdöttrar. Mamman och döttrarna

har fått klara sig själva, ta hand om hemmet och hantera de kriser och konflikter som uppstått i skuggan av kriget. 

När mannen i familjen, nedbruten av kriget, kommer hem efter ett par år är han inte längre den självklare

ledaren, vare sig i familjen eller byn. Han upptäcker att förutsättningarna på hemmaplan radikalt har förändrats. 

I familjen och det vardagliga livet passar han inte längre in. Mannens bror, som blev kvar hemma när kriget

bröt ut, dyker ständigt upp. Han verkar ha tagit mannens plats på mer än ett sätt och i skuggan av det stora kriget

utspelar sig ett familjedrama.

Pjäsen skildrar människorna och effekterna av en konflikt som slår lika skoningslöst mot alla, soldater såväl

som civila. Krig ställer frågor om vem som egentligen är den starke och om rådande strukturers sammanbrott.

Lars Noréns pjäs Krig hade urpremiär i Lausanne i författarens egen regi hösten 2003 och blev mycket väl

bemött av såväl kritiker som publik. Pjäsen är efterfrågad av flera svenska teatrar och den planeras att sättas upp

även internationellt, bland annat i Australien, Israel och Argentina.

I rollerna: 

• Göran Ragnerstam, som medverkat i flera Norén-pjäser, bland annat Personkrets 3:1, Skuggpojkarna och 

Under samt synts frekvent på teater, i teve och på film. 

• Eva Millberg som bland annat varit med i Lars Noréns uppsättningar Måsen och Stilla vatten. 

• Per Burell som också medverkat i flera Norén-uppsättningar bland annat Personkrets 3:1, Skuggpojkarna

och Stilla vatten.

• Eva Melander som senast spelade i Manuel Cubas Knacka på din egen dörr på Riksteatern. 

• Emelie Jonsson har dansbakgrund och har jobbat bland annat med Kenneth Kvarnström, Anna Vnuk och 

Birgitta Egerbladh.

För manus står Lars Norén och regi Gildas Milin. 

Gildas Milin är 35 år, kommer från Paris och är förutom regissör både dramatiker, skådespelare och musiker.

Gildas kommer även att stå för scenografin till Krig. Gildas Milin är främst verksam i Frankrike, men har även

regisserat på Deutsches Theater i Berlin och i Brasilien. 
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– Handlingen i korthet är att en man återkommer till sin familj efter kriget.  Kvinnan i familjen och de två dött-

rarna tror att mannen har dött i kriget. Mannen som har blivit blind under kriget försöker återta sin plats som

familjens överhuvud.

Det är inget specifikt krig och ingen specificerad tid eller plats. Den handlar om det som händer med män-

niskor när kriget väl tar slut och man försöker leva vidare. Vad händer i familjerna, hur orkar man leva vidare? 

Hur bevarar man sin värdighet? Hur behåller man sitt människovärde? Det är en fråga som vi har jobbat med i

många av våra tidigare uppsättningar som Om detta är en människa och Rannsakningen, men också i pjäser 

som Måsen. Det är en fråga som upptar mig mycket: vilka överlever och varför? Och hur överlever man. Och 

hur lyckas man behålla tron på ett värdigt liv.

Pjäsen handlar också om att ett krig kanske avslöjar saker i en relation som tidigare varit dold. I pjäsen käm-

par kvinnan för sin och sina barns överlevnad medan mannen är borta. När han återkommer tror och vill han att

allt ska återgå till det gamla. Men trots de fruktansvärda upplevelserna har kvinnan också funnit en slags frihet

genom kriget. Och mannen har inte längre platsen som den självklara auktoriteten i familjen, han har tappat sin

plats och i viss mån sin identitet och reagerar med ursinne. Han vet inte sin uppgift längre. 

Vad kan pjäsen säga en svensk publik? Den ska ju turnera runt om i ett Sverige som har levt i

fred under lång tid och inte har dom här erfarenheterna.

– Jo, men allt fler människor i vårt land har faktiskt egna erfarenheter av att leva i krig. Och av att försöka

leva i värdighet efter ett krig. Det är ju tyvärr en alltför aktuell pjäs. Jag skulle önska att det inte var det men 

krigen i tillexempel Bosnien, Tjetjenien eller Irak påverkar ju oss alla oavsett om vi vill det eller inte. Så vi lever ju

på ett sätt med den här verkligheten mitt bland oss. 

Den handlar också om att få syn på vad kriget föder. Kriget tar inte slut bara för att det är slut. Det föder ett

oerhört behov av hämnd. Inte minst hos barnen som vill hämnas. Så ett krig avslutar inte konflikter utan föder

nya. På så sätt är det en starkt pacifistisk pjäs. 

Sen handlar ju pjäsen också om relationen i en familj: mellan man och hustru, föräldrar och barn och mellan

bröder. Och även om situationen i pjäsen är extrem så är relationerna igenkännbara. 

LARS NORÈN OM SIN PJÄS:
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Ulrika Josephsson, producent
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Ann Wallberg, publikarbetare
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RIKS DRAMA
Riks Dramas uppgift är att undersöka de dolda rummen inom och runtom människan, att beskriva vår samtid
genom teaterföreställningar och projekt som engagerar, berör och tar ställning. Riks Drama arbetar för fördjupad
demokrati via kulturen och strävar efter att verka både som en konstnärlig och kulturpolitiskt spjutspets. I ledningen
för Riks Drama sitter Lars Norén och Ulrika Josephsson.

RIKSTEATERN FINNS NÄRA DIG! 
Drama, dans och komedi; allt du vill se kommer till din ort. Riksteatern är ett nätverk av 240 ideellt arbetande
teaterföreningar som arrangerar föreställningar där du bor. Riksteaterns nationella repertoar presenteras av Riks
Drama, Tyst Teater, Unga Riks, Riks Gästspel och JAM. Cullbergbaletten och Södra Teatern i Stockholm är delar 
av Riksteatern. 70 års turnerande har gjort Riksteatern stark, spännande och världsunik.
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