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et är fortfarande relativt sällsynt att riter och ritualer diskuteras inom 
västerländsk teatervetenskap och –historieskrivning annat än när teatern 
kritiseras, när dess ursprung diskuteras eller när västerländsk teater 

jämförs med exempelvis indisk kathakali eller japansk kabuki. I dessa sammanhang 
används begreppen ”rit” och ”ritual” för att beteckna semiteatrala företeelser som 
tidigare fallit utanför den västerländska teatertraditionens räjonger.1 Berörings-
punkterna mellan rit och teater har framför allt diskuterats när den etablerade 
västerländska teaterns utövare har sökt nya vägar för sitt skapande under direkt 
inflytande av för dem dittills obekanta teaterformer.2 Ur ett snävt europeiskt per-
spektiv brukar riten betraktas som en ursprungligare och primitivare form av teater 
som överlevt i vissa delar av världen och försvunnit i andra. Rit och ritual har med 
andra ord använts på ett slarvigt sätt för att beteckna något ännu outforskat. Försök 
har emellertid gjorts för att ge begreppen en mer exakt innebörd. De australiska 
teaterforskarna Julie Holledge och Joanne Tompkins ger exempelvis tre grund-
läggande definitioner av ritualer:  

D

The first and most narrow tends to analyse particular rituals as frozen, unchanging 
moments associated with non-western cultures that are frequently described by 
(problematic) words such as ’primitive’. The second situates ritual in the role of the 
ancient ancestor of contemporary theatre, a location which also makes links between 
ritual and the primitive very easy, and which implicitly justifies the use of ritual as 
theatre, regardless of context. The third, more encompassing definition suggests that 
virtually every activity in which humans regularly engage can be considered a ritual 
act. 
(Holledge & Tompkins 2000, s. 57)  

Teatervetenskap 79 



DEN RITUELLA MÄNNISKAN 

Holledges och Tompkins första definition särskiljer ritualer från teater och gör dem 
till något estetiskt basalt (primitivt) och kulturellt främmande (icke-västligt). Deras 
andra definition upprättar ett släktskap mellan ritualer och teater och betraktar ritu-
aler som något historiskt sett äldre och ursprungligare.3 Deras tredje definition är 
den vidaste och omfattar alla typer av ritualiserade beteenden där den minsta ge-
mensamma nämnaren är regelbundenhet och upprepning. I denna sista kategori 
ryms allt från ritualer i samband med kaffedrickande till den kristna kyrkans natt-
vardsritualer. För att bättre kunna särskilja beteenden och kulturella företeelser läg-
ger Holledge och Tompkins ytterligare en definition till listan där ritual något preci-
sare beskrivs som  

an activity performed in a particular location that has been prepared in some way; by 
an authorised practitioner; at a particular time that may not pertain to clock time; for 
an audience who may or may not share the culture/faith of the practitioner(s); and 
for the specific benefit of a community.  
(Holledge & Tompkins 2000, s. 57)  

Ritualer förknippas här med platser som vigts åt en speciell aktivitet av en auktorise-
rad person, med handlingar som skiljer sig från vardagliga aktiviteter, med en speciell 
utsträckning i tid, och, särskilt intressant i detta sammanhang, med avsikten att gagna 
den publik, den grupp av människor som ritualen vänder sig till. Definitionen är 
fortfarande tämligen vid och kan omfatta allt från bröllop och begravningar till te-
ateruppsättningar och politiska möten och manifestationer, men den flyttar på ett 
tydligt sätt ritualen från den privata till den offenliga sfären.  

Holledge och Tompkins går ytterligare ett steg och betraktar ritual i denna 
snävare bemärkelse som ”inflected with religious worship or recognition of religi-
ous spirituality”. Med denna precisering av begreppet förstår man varför ritualer 
inte utan vidare kan ”översättas” från en kulturell sfär till en annan, eller från en 
historisk epok till en annan. Riten är intimt förbunden med en viss gemenskap och 
dess specifika föreställningsvärld. Som den franske antropologen Claude Lévi-Stra-
uss påpekar är det en av ritualens viktigaste funktioner att bekräfta de kollektiva 
föreställningar (den tro, de myter, legender och traditioner) som håller ihop en 
grupp. Det är gemenskapen som ger ritualen dess mening, det vill säga dess kon-
kreta innehåll och dess funktion. När gemenskapen förändras förändras följaktligen 
även riten. 

Ritualen kan betraktas som en slags besvärjelse, ett formaliserat försök att 
trygga existensen genom att appellera till krafter som ligger bortom den enskildes 
kontroll. Ritualer som fyller en väsentlig funktion för en grupp och som söker på-
verka framtiden genom att uttrycka en förhoppning om ett visst utfall kommer 
nödvändigtvis att präglas av ett visst mått av plikt och skyldighet eftersom en in-
ställd ritual kan få olyckliga konsekvenser för hela gemenskapen.4  

För att beskriva den västerländska 1900-talsteaterns intresse för riter och ritu-
aler behöver vi inte bli mera specifika än så här. I själva verket kommer vi långt 
med Holledges och Tompkins första och andra definition som beskriver ritualer 
som något estetiskt basalt (primitivt), kulturellt främmande (icke-västligt) och histo-
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riskt sett äldre och ursprungligare. Det ligger härvidlag nära till hands att beskriva 
den teater och performance som förknippas med exempelvis österrikaren Hermann 
Nitsch (f. 1938), tyske Joseph Beuys (1921-86) eller den engelske regissören Peter 
Brook (f. 1925). Nitsch och Beuys är så kallade aktionskonstnärer. Den senare bru-
kar beskrivas som en konstnärs-shaman därför att han sökte återupprätta förbindel-
sen mellan människa och natur, exempelvis i verket ”I like America and America 
likes me”, där Beuys levde en vecka tillsammans med en prärievarg i René Block 
Gallery i New York. Den förre är mest känd för sin ”Orgien Mysterien Theater”, 
ett allkonstverk som brukar beskrivas som en blandning av religiösa riter och arka-
iska blodsmysterier (Se Fischer-Lichte 1997, s. 242 f. och Sternudd 2004). Peter 
Brook slutligen var en etablerad Shakespeare-regissör när han från och med 1970-
talet från sin bas i en förort till Paris sökte etablera en rit-teater (”theatre of ritual”) 
som skulle förena kulturer och tala till alla oberoende av modersmål på ett univer-
sellt språk som Brook kallade ”Orghast” (Se Counsell 1996, s. 143 ff.). 

Liksom många av teaterns avantgardister under 1900-talet vände sig Nitsch, 
Beuys och Brook mot den etablerade europeiska teater som i första hand talar till 
förnuftet och intellektet. Deras intresse för rit och ritual tycks nästan ha lika mycket 
med missnöje som med nyfikenhet att göra. Det icke-västliga har uppvärderats 
samtidigt som det västliga har förbundits med andlig urarmning. Det primitiva och 
irrationella har lyfts fram som en kur mot den alienation som följt med vetenska-
pens och teknologins utveckling i västerlandet. Enligt Colin Counsell var detta 
missnöje med det västerländska samhället, med allt vad det innebär av modernise-
ring, urbanisering och industrialisering, en av de starkaste impulserna till Peter Bro-
oks rit-experiment: 

The theatre of ritual was in part Brook’s response to what he sees as the major 
problem facing the modern world, its descent into a state of spiritual decay. Modern 
western culture, he argues, is dominated by rationalism, a mode of thought able to 
grasp only the concrete, material world. As a consequence, all other, immaterial di-
mensions of life have been neglected. In previous epochs special events, rituals, were 
enacted to affirm the life of the spirit. By collectively celebrating the sacred and di-
vine, the magical and mythical – what Brook calls the ’Invisible’ – communities 
maintained their systems of belief. Indeed, in the so-called Developing World, where 
the process of modernisation and rationalisation has yet to be completed, rituals still 
perform this role, and the Invisible remains a vital part of life. But in the West, 
Brook argues, we have ’lost all sense of ritual and ceremony’ and so have been 
brought to the brink of spiritual and social collapse.  
(Counsell 1996, s. 143 f.) 

Brooks rit-teater måste ses som ett försök att återskapa förbindelsen med de and-
liga, immatriella och irrationella dimensioner av tillvaron som gått förlorade i da-
gens samhälle. Antikens teater i Medelhavsländerna och utom-europeiska teater-
praktiker tjänade här som inspiration för en renare, naivare, universellare, mer sym-
biotisk teater.  

Detta missnöje med det moderna västerländska samhället och med den etable-
rade teatern, denna idealisering av ”det främmande” och det förflutna och farhå-
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gorna vad gäller det rationella västerländska samhället, kommer ingenstans tydligare 
till uttryck än i den franske teatermannen, författaren och konstnären Antonin 
Artauds (1896-1948) verksamhet. Artaud dödförklarade utan vidare den textbundna 
teatern och hans stridsrop var ”inga flera mästerverk”. Han hämtade inspiration i 
balinesiska och kambodjanska danser och vände sig mot det starka behovet av att 
allegorisera, det vill säga att krympa en teaterupplevelse genom att genast översätta 
den till en intellektuell innebörd eller ett budskap. Hans ”grymhetens teater” skulle 
appellera till kroppen, känslorna och instinkterna. Den skulle lik en pest rensa un-
dan den stelnade, konventionsstyrda teatern, för att lämna plats åt en teater som 
kunde fylla en lika fundamental funktion i människors liv som mat och dryck. Den 
polske teaterregissören och –pedagogen Jerzy Grotowski (1933-99) och den itali-
enske teaterregissören Eugenio Barba (f. 1936) är sena förvaltare av denna tradition 
efter Artaud som, med Ronald L. Grimes ord, vill väcka teatern ”ur den estetiska 
slummern” genom att utveckla en ”rituell” skådespelarkonst med fokus på kropp 
och deltagande (Se Grimes 1982, s. 539 och Fischer-Lichte 1997, s. 254). 

För de teoretiska landvinningarna inom detta område har troligtvis den ameri-
kanske regissören Richard Schechner betytt mest. Han grundade den akademiska 
disciplin som kallas ”performance studies”, som snarast bör betraktas som en sam-
hällsvetenskap än en gren av estetiken. Schechner tar avstånd från den traditionella 
västerländska teatern, som han kallar för den ”ortodoxa teatern”. Den ortodoxa 
teatern rör sig helt och hållet på estetiska domäner och det är alltid estetiska frågor 
som skjuts i förgrunden för en dramatiker inom den ortodoxa skolan: vilka är dra-
mats rätta proportioner; på vilka sätt kan verkan av materialet förstärkas? Ett orto-
doxt drama tenderar att skapa ordning och beskrivs ofta med de termer som an-
vänds för att fixera skönhetseffekter: spänning, balans, kontrast, variation, rytm, 
harmoni, spänning. Enligt Schechner är denna typ av teater, som i så hög grad läg-
ger an på att beundras, på utdöende.  

Schechner vill inte reformera den teater som finns, han vill däremot vidga de-
finitionen av teater för att inte hämma teaterpraktiken och han lägger härvidlag 
tonvikten vid det performativa elementet, som han menar förenar teater med ex-
empelvis ritualer, politiska demonstrationer, dans och musik. Schechner hör samti-
digt till dem som pekat på riskerna med att okritiskt låna uttryck och element från 
icke-västliga kulturer. Alla som hämtar material och inspiration i andra kulturer 
måste, skriver han, se upp med att inte samtidigt upprepa ”the old colonial cycle: 
raw material from the colony at a cheap price, manufactured items back to the col-
ony at a high price.” (Schechner 2000)  

Man kan inte på konstgjord väg upprätta den gemenskap som är en väsentlig 
del av ritualens natur.5 När man närmare granskar Nitschs, Beuys och Brooks rit-
försök visar det sig också att de skapar sina verk i förlängning av en viss estetisk 
övertygelse, men sällan i förlängning av en viss (religiös) tro som samtliga inblan-
dade kan förhålla sig till. Den gemenskap Nitsch, Beuys och Brook vänder sig till är 
i hög grad teater- och galleribesökarna och kulturkonsumenterna i Wien (Nitsch), 
New York (Beuys) eller Paris (Brook). Sökandet efter universella språk har ofta 
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bara resulterat i verk som ingen riktigt förstår; en eklektisk teater snarare än en rit-
teater.6  

Schechners intresse för riten är nära förbunden med hans önskan att återupp-
väcka ett medium som på allvar kan gripa in i människors liv och vardag, som han 
skrev i början av 1970-talet: ”the ambition to make theatre into ritual is nothing 
other than our wish to make performance efficacious, to use [theatrical] events to 
change people” (Schechner 1971, s. 62). Genom att krympa avståndet mellan rit och 
teater har Schechner önskat väcka åskådarna ur det passiva betraktandet, locka fram 
aktivt medskapande och upphäva det den ryske teaterregissören, skådespelaren och 
pedagogen Vsevolod Meyerhold kallade ”den magiska barriären” mellan åskådare 
och skådespelare, den osynliga gräns som delat teatern i två läger (Meyerhold 
citerad i Braun 1969, s. 59). 

En tidig antropolog som James G. Frazer (1922) pekade på att riter över tid 
hade utvecklats mot mer sofistikerade estetiska uttryck samtidigt som de förlorat de 
kvaliteter som tidigare gjort dem socialt oumbärliga. Margaret Mead och Gregory 
Bateson antydde i filmen Trance and Dance in Bali (1938) att riter visserligen kunde 
betraktas som underhållning, men att de samtidigt utgjorde en integrerad del av 
samhället och återspeglade konkreta, delade erfarenheter (Se Baugh 2005, s. 187). 
Riterna tycks erbjuda en annan typ av relation mellan teater och samhälle, mellan 
skådespelare och publik. För västerländska teatermänniskor har de fungerat som ett 
tilltalande alternativ till den teater som i allt högre grad kommit att förlita sig på 
tekniska resurser. Det som förenar samtliga de teaterkonstnärer som berörts ovan 
är just denna strävan att utveckla en mera samhällsintegrerad teater, och dessutom 
en teater som inte i lika hög grad förlitar sig på de tekniska resurser som ställts till 
den moderna teaterns förfogande. Det var exempelvis mot denna bakgrund Gro-
towski utvecklade sin ”fattiga teater”, en teater som är fattig på tekniska resurser 
men rik i uttryck och strävan.  

Många av den europeiska 1900-talsteaterns mest framträdande namn har som 
synes visat ett stort intresse för riter och ritualer, men ofta utifrån högst personliga 
föreställningar om vad riter är och kan göra som den ortodoxa teatern inte är eller 
kan göra. Någon direkt enhetlighet uppvisar inte de olika försöken att göra rit av 
teater, men de har åtminstone det gemensamt att de hämtar inspiration i riten för 
att förändra den samtida teatern och teaterupplevelsen och i förlängningen publi-
ken och teaterns betydelse för publiken, och bland annat genom att förenkla ett 
estetiskt uttryck som blivit komplext och ogenomskådligt.  

Det skulle föra för långt att i detta sammanhang granska det eventuella släkt-
skapet mellan rit och teater och de olika enskilda ansatser som gjorts till rit-teater 
under 1900-talet. Jag vill i stället tillämpa rit-perspektivet på en uppsättning som 
Schechner utan tvekan skulle räkna till den ortodoxa teatern. Någon rit i egentlig 
bemärkelse är det här inte fråga om, men genom att närmare studera den svenske 
dramatikern Lars Noréns uppsättning Sju tre vill jag visa att man även i dessa sam-
manhang kan frilägga ritualiserade beteenden, förväntningar och funktioner som 
aktiveras i samband med ett teaterbesök. Sju tre förlitade sig i hög grad på männi-
skan och var på ett tekniskt plan minst sagt minimalistisk, samtidigt som uppsätt-
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ningen på ett mycket ovanligt sätt prövade relationen mellan scen och salong, fik-
tion och verklighet och tycktes vara ett försök att, återigen, göra teatern till ett sam-
hällsnyttigt medium. Rit-perspektivet kan hjälpa oss att få distans till en oerhört 
kontroversiell teaterhändelse som hittills uteslutande har diskuterats ur estetisk och 
moralisk synvinkel.  

Lars Noréns Sju tre 
Som en sen förvaltare och förädlare av traditionen efter Ibsen, Strindberg och den 
amerikanske dramatikern Eugene O’Neill har Lars Norén (f. 1944) sedan tidigt 
1980-tal i första hand blivit känd för sina närgångna skildringar av den dysfunktio-
nella, borgerliga familjen. Det stora genombrottet kom med tv-filmatiseringarna av 
Natten är dagens mor och Kaos är granne med Gud (båda kom 1984). Under 1990-talet 
vidgades emellertid hans motivkrets betydligt. Världen utanför Sverige trängde in i 
hans dramer och så småningom förstärktes hans tendens att rikta uppmärksamhe-
ten mot samhällets marginaler, att krympa avståndet mellan fiktion och verklighet 
och på olika sätt skriva in äkthet i sina texter. Mastodontuppsättningen Personkrets 
3:1, som hade premiär våren 1998, måste i det avseendet beskrivas som höjdpunk-
ten i hans karriär. Den över sex timmar långa uppsättningen bidrog bland annat till 
att Norén nominerades till Nordiska rådets litteraturpris år 1999. Inför priskom-
mitténs avgörande kallade Expressens kritiker Nils Schwartz Personkrets för ”ett 
mästerstycke i sin exakta avlyssning av språket på samhällets botten”, en ”social 
samtidsskildring” som speglar ”de hårdnande motsättningarna i dagens Sverige” 
(Schwartz 1999-01-25).  

Noréns nästa projekt, fyra timmar långa Sju tre, var av allt att döma ännu ett 
försök att pejla motsättningarna i dagens Sverige, men denna uppsättning fick ett 
helt annat mottagande än Personkrets. Sju tre handlar om mötet mellan en regissör 
och tre interner på en anstalt för grovt kriminella. Tre interner på Tidaholmsan-
stalten tog initiativ till dramat, deltog i verkets tillblivelseprocess och medverkade 
själva i den färdiga uppsättningen. Två av dessa interner visade sig vara nyfascister 
och dramat kom till stor del att handla om regissörens försök att förstå dessa. 

Redan efter premiären på Sju tre vidtog en debatt om konstens autonomi och 
konstnärens ansvar. Åtskilliga kritiker ansåg att Norén med sin uppsättning hade 
skapat en plattform för individer som försvurit sig åt en odemokratisk ideologi. 
Kritiken av hela projektet hårdnade när en av internerna, under en permission efter 
den sista föreställningen, medverkade i ett bankrån i Kisa i Östergötland som ledde 
till en biljakt under vilken två poliser avrättades. Vissa kritiker som tidigare tagit 
ställning för Sju tre tystnade helt, vissa bad offentligt om ursäkt för att de hade gjort 
det. De flesta som nu blandade sig i debatten tycktes anse att Norén genom sin pjäs 
kunde sägas vara delaktig i eller direkt ansvarig för de mord som en av de tre inter-
nerna anklagades för. Det var många som vände sin besvikelse mot Norén själv 
som flydde offentligheten och hängdes ut i medierna. 

Leif Zern har kallat teaterhändelsen Sju tre för ”ett av de stora såren i svenskt 
intellektuellt och politiskt liv de senaste femtio åren” (Zern 2004-12-12). Sju tre för-
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knippas i dag med ett nationellt trauma där teatern för ovanlighetens skull hamnade 
i centrum av samhällsdebatten. Det är fortfarande svårt att förhålla sig till uppsätt-
ningen. Sju tre publicerades aldrig som text och Norén har själv varit mycket åter-
hållsam med kommentarer. Han publicerade emellertid ett öppet brev i Svenska 
Dagbladet 1999 (2/11) som ledde till att diskussionerna tog ny fart. Folke Rydéns 
TV-dokumentär om Sju tre som hade premiär våren 2001 bidrog också till att hålla 
debatten levande. Michal Leszczylowskis och Gunnar Källströms dokumentär Re-
petitioner låg länge i malpåse, men när den äntligen fick biopremiär 2005 gav den 
unika inblickar i Sju tres repetitionsprocess.7 

Sju tre hade Riksteaterpremiär i Umeå den 6 februari 1999. Dramat i sig är ett 
metadrama som skildrar den ovanliga process som ledde fram till uppsättningen. 
Dramat gestaltar bland annat det första mötet mellan regissören och internerna; en 
rad ordväxlingar där regissören försöker hitta beröringspunkter mellan sitt och in-
ternernas förflutna; pedagogiska dramaövningar och den styrketräning som inter-
nerna till vardags ägnar sig åt på fängelset. Sju tre kan beskrivas som ett försök att å 
ena sidan skildra internerna som de är och låta dem vara sig själva och å andra sidan 
få dem att sänka garden och röja smärtpunkter i det förflutna som förklarar varför 
de blivit som de blivit och gjort vad de gjort.  

Huvudpersoner i dramat är regissören ”John”, Noréns alter ego, som i den 
färdiga uppsättningen spelades av Dramatenskådespelaren Reine Brynolfsson, 
”Mats”, som spelades av internen Mats Nilsson, ”Tony”, som spelades av internen 
Tony Olsson, och slutligen ”Teo”, som spelades av internen Carl Thunberg. Dra-
mat har ingen konventionell struktur. Av allt att döma är det Noréns chock när han 
inser att Mats Nilsson och Tony Olsson är nyfascister som ger dramat dess form. 
Regissören ”John” återvänder gång på gång till deras övertygelser, men han skjuter 
den oundvikliga ideologiska konfrontationen framför sig. Dramat kulminerar när 
”Mats” under det sista mötet i fängelset i vrede kastar en stol i väggen. Det hela 
slutar öppet i en försonande stämning som dock inte innebär något reellt när-
mande.  

I sin recension (1999-02-08) omedelbart efter premiären jämförde Dagens Ny-
heters teaterkritiker Ingegärd Waaranperä uppsättningen med ”en långsam tandut-
dragning”. Hon uppehöll sig vid den ovanliga och intressanta estetiska effekt som 
uppstår när interner ”spelar” sig själva och på en gång ska blotta sig och försvara 
sig: ”Mellan beslutet att spela och behovet att vakta tungan uppstår en enorm ladd-
ning fast skådespeleriet är ovant och stelt. Aldrig har det stått skådespelare på scen 
så ovilliga att förse minsta replik med undertext, förklaringar och känslor.” Här var 
estetiska omdömen som ”bra” eller ”dålig” inte längre tillämpbara. Waaranperä 
beskrev Sju tre som ”en fruktansvärt obehaglig upplevelse som det inte går att svära 
sig fri ifrån”, men hon pekade samtidigt på problemet med Noréns roll i samman-
hanget: ”Och författaren. Har de lurat honom? Dansar han till deras pipa när han 
skriver in en nazistisk propagandadikt i sin pjäs?” (Waaranperä 1999-02-08) En 
månad senare var Waaranperä alltjämt osäker på svaret: ”det är förvisso svårt att 
avgöra var gränsen går mellan att möjliggöra diskussion och att tillåta propaganda” 
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(Waaranperä 1999-03-08). Frågan skulle genomsyra hela debatten fram till polis-
morden i Malexander. 

Expressens teaterkritiker Nils Schwarz kallade uppsättningen ”ett sällsynt expe-
riment både vad gäller alternativ kriminalvård och gränsöverskridande teater” och 
försvarade projektet, men med liknande förbehåll som Waaranperä: ”Det sitter lik-
väl en vass tagg i min handflata under slutapplåderna. Vad och vem är det jag 
egentligen applåderar? […] Hårdnackade nynazister? Lars Noréns djärvhet eller 
hans blåögdhet?” (Schwartz 1999-02-07). 

De som försvarade uppsättningen utan förbehåll tillämpade ett strikt äkthets-
kriterium: Sju tre var verklighetstrogen och därför bra. Lars-Olof Franzén försva-
rade uppsättningen i Dagens Nyheter och underkände all moralisk kritik som efter-
lyste en godtagbar tendens i dramat: ”Inte är det väl så att talesmän på scenen 
måste vara oförvitliga och dunka åskådarna i huvudet med rätta åsikter? Och be-
träffande de obehagliga antisemitiska uttalandena: är de inte konstnärligt oundvik-
liga just för att fångarna annars bara skulle framstå som litet tokiga högerextremis-
ter men inte farligare än så?” (Franzén 1999-06-03). Franzén kopplade andras mo-
raliska förbehåll till publikens försämrade förmåga till kritisk reflexion: ”Journalisti-
fieringen av konst och kritik har gått så långt att förmågan att läsa och avläsa fiktion 
är på väg att gå förlorad.”  

Franzén fick genast mothugg av bland andra Leif Zern som menade att det 
uppseendeväckande i Sju tre inte var dramats innehåll utan det faktum att nynazister 
spelade sig själva i uppsättningen (Zern 1999-06-03). Zern menade att de som tog 
uppsättningen i försvar hade låtit sig förblindas av sin förkärlek för det råa: ”Det är 
det typiska intellektuella beteendet: föraktet för svaghet, fascinationen för det far-
liga, för den råa ’verkligheten’, det marginella, det som bryter med medelklassens 
ointressanta normalitet och ängslighet” (Zern 1999-06-02). 

Många såg Sju tre som en terapeutisk missräkning från Noréns sida. Han hade 
med sitt projekt bidragit till att förstärka internernas kriminella identitet snarare än 
att omvända dem. Uppsättningen anmäldes också för hets mot folkgrupp och Sju 
tre kom snart att refereras till som ”nazistpjäsen” i medierna. I de flesta fall är det 
bara teaterkritiker som diskuterar nya uppsättningar, men när det gäller Sju tre dök 
det snabbt upp nya röster som bidrog till en tydligare polarisering av debatten. 
Anita Goldman vände sig mot naiviteten i projektet, mot Noréns oförmåga att sätta 
gränser och mot det hon såg som hans ambition att bli kompis med internerna: 
”Jag hoppas att åtminstone Lars Norén själv har insett att […] det var ett mycket 
tveksamt projekt att ’omfamna’ dessa fångar i det offentliga rummet på ett så kri-
tiklöst vis. Det öppnade fel dörrar. Till en större ’förståelse’ för nazistiska uttalan-
den i det offentliga rummet” (Goldman 1999-03-13). Kulturskribenten och chefre-
daktören för Judisk Krönika Jackie Jakubowski menade att de som försvarat Sju tre 
ur ett estetiskt perspektiv utifrån äkthetskriteriet helt hade trivialiserat dramats in-
nehåll och förringat betydelsen av den antisemitism som två av internerna gav ut-
tryck åt (Jakubowski 1999-03-12). 

Roger Fjellström, lektor i praktisk filosofi vid Umeå universitet, underkände å 
sin sida Goldmans och Jakubowskis kritik med motiveringen att den nynazism som 
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kom till uttryck i uppsättningen avvek från ”traditionell nazism” och inte formule-
rade något ”rabiat judehat”. Enligt Fjellström (1999-03-11) hade internerna talat sig 
varma för en ”generell nationalism av puristiskt slag” och han menade att regissö-
ren i dramat, ”John”, Noréns alter ego, hade bemött internerna med motargument. 
Fjellströms uppfattning att det finns olika former och grader av antisemitism bidrog 
naturligtvis bara till att motsättningarna i debatten ytterligare skärptes. 

Debatten som helhet visar att Noréns val att låta internerna spela ”sig själva” 
skapade en osäkerhet om förhållandet mellan fiktion och verklighet. Dramat 
byggde visserligen på skrivna repliker, och uppsättningen såg ut som en vanlig upp-
sättning med upplyst scenrum och mörklagd salong, med två akter och en paus. 
Men det var bara Dramatenskådespelaren Reine Brynolfsson som utan tvekan spe-
lade en roll, och i viss mån Carl Thunberg som valde att kalla sig ”Teo” på scenen. 
Andra speciella omständigheter bidrog till osäkerheten i fråga om uppsättningens 
och replikernas status: är det bara repliker eller är det propaganda? Åskådarna visste 
att det var riktiga interner som spelade interner och föreställningarna bevakades av 
vakter under hela spelperioden. Zern vittnade om att många av hans judiska vänner 
ändå hade känt sig hotade under spelets gång och efter pjäsens slut när unga män 
med rakade huvuden flockades kring Tony Olsson.  

De som försvarade Sju tre betraktade uppsättningen som en estetisk utmaning, 
och det som var kontroversiellt var samtidigt ”Konstnärligt oundvikligt”: Man kan 
inte skriva en pjäs om nazister och sedan trolla bort det i dem som är fascistiskt. 
Projektet Sju tre försvarades även ur ett humanistiskt perspektiv. Norén hade för-
sökt se och synliggöra människan bakom ideologin.  

De som vände sig mot uppsättningen ville i första hand betrakta det hela ur 
ett moraliskt perspektiv. Regissören och skådespelaren Etienne Glaser framhöll att 
teatern är ett demokratiskt forum och att man måste godta vissa demokratiska 
grundvärderingar för att förtjäna tillträde till detta forum. Enligt Glaser saknades i 
detta fall förutsättningarna för att en dialog skulle komma till stånd: man kan inte 
resonera med dem som inte accepterar avvikande uppfattningar. En humanistisk 
diskussion kräver att man först kommer överens om att inte medvetet göra någon 
illa. Glaser invände även mot uppsättningens form som han menade bakband pu-
bliken eftersom det inte fanns något reellt utrymme för invändningar och diskus-
sion. Glaser ansåg att internerna genom uppsättningen fick ”ickefiktiv auktoritet 
samtidigt som [Sju tre] presenterar sig som en teaterföreställning med fiktionens 
okränkbarhet” (Etienne Glaser citerad av Forser 1999-05-23). Teaterkritikern 
Tomas Forser utvecklade Glasers invändningar och skrev att det inte går att för-
hålla sig till en uppsättning som på en gång är och inte är fiktion: ” ’Sju tre’ bryter 
scenens överenskommelse med publiken om att det som utspelar sig är fiktion. Pu-
bliken blir teatersituationens gisslan och har ingen replikrätt” (Forser 1999-05-15).  

Bankrånet i Kisa i Östergötland satte stopp för all vidare estetiskt diskussion. 
Ingegärd Waaranperä förespådde att Sju tre efter Malexander skulle motverka de 
goda intentioner hon tidigare hade läst ut ur projektet: ”I den debatt om fångvår-
den som Norén ville ha men som uteblev riskerar nu hans egen pjäs att användas 
som exempel på vad alltför mycket öppenhet och humanitet inom fångvården kan 
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leda till. Ett projekt som i humanistisk anda ville tro på möten mellan människor 
och på att förändring är möjlig har slutat i tragedi” (Waaranperä 1999-06-02). Den 
fortsatta debatten kom mycket riktigt att handla om hur man ska förhindra att så-
dana som Tony Olsson rymmer, och hur man ska förhindra att fängelser skapar 
sådana som Tony Olsson.  

Nu inleddes också jakten på medansvariga. Riksteatern, kriminalvården och 
Lars Norén pekades ut: De hade bidragit till att frambesvärja krafter som de sedan 
inte lyckades kontrollera. Mycket hade utan tvivel kunnat förutsägas och Norén 
gjorde det i viss mån genom att döpa dramat till Sju tre, som är beteckningen för en 
återfallsförbrytare.  

Det man slås av när man ser Michal Leszczylowskis och Gunnar Källströms 
dokumentär Repetitioner är inte oväntat att internerna är stukade människor, fulla av 
aggressivitet och hat. Att döma av dokumentären tyr de sig till våldsideolgier för att 
legitimera sitt kriminella beteende: nynazismen förvandlar brottslingarna till solda-
ter i raslärans tjänst, de är bönderna som offrar sig för sitt folk, som Mats Nilsson 
formulerar det. De är dömda till långa straff av det svenska samhället, men i stället 
för att ångra sig och känna dåligt samvete upprättar de en egen moral som de 
strängt följer.  

Samtliga interner ger intryck av att vara känslomässigt avtrubbade, men de är 
samtidigt oerhört känsliga för andras rädsla och de genomskådar förställning, ex-
empelvis när man saknar täckning för en attityd. Mer överraskande är det att de 
dessutom är väldigt känsliga för kränkningar, när Norén exempelvis försöker fram-
ställa internerna i dålig dager genom att tillskriva dem uppfattningar som de aldrig 
har gett uttryck för och när han, över deras huvuden, försöker skriva in en förklar-
ing till deras kriminella beteenden genom att peka på den oharmoniska fadersrela-
tionens betydelse för deras utveckling, eller bristande utveckling, som människor. 

Sju tre ur ett ritperspektiv 
Sju tre svarar rätt illa mot Holledges och Tompkins tre första definitioner av ritua-
ler. Det finns ingenting i Noréns uppsättning som leder tankarna till något kulturellt 
främmande (icke-västligt). Den regelbundenhet och upprepning som ligger till 
grund för Holledges och Tompkins tredje definition beskriver i viss mån Sju tre ef-
tersom uppsättningen bygger på upprepningar av inövade repliker och beteenden. 
På motsvarande sätt förhåller det sig emellertid med de allra flesta teateruppsätt-
ningar i Sverige. Det är genast intressantare att studera Sju tre utifrån Holledges och 
Tompkins fjärde och snävaste definition där ritualer förknippas med platser som 
vigts åt en speciell aktivitet av en auktoriserad person, med handlingar som skiljer 
sig från vardagliga aktiviteter, med en speciell utsträckning i tid, och med avsikten 
att gagna den publik, den gemenskap, grupp av människor eller det samhälle som 
ritualen vänder sig till.  

Det har varit ett grundläggande projekt för åtskilliga generationer av moder-
nister att utmana och ifrågasätta etablerade konstuppfattningar, och Sju tre var tvi-
velsutan ett försök att arbeta utanför teatertraditionen och vidga definitionen av 
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vad teater kan vara. Ur det perspektivet var denna teaterhändelse troligtvis i Richard 
Schechners smak. För att få ett grepp om de ambivalenta reaktioner som Sju tre gav 
upphov till kan vi dra nytta av konceptet ”framing”, som Gregory Bateson (1973) 
och socialpsykologen Erving Goffman (1974) använt för att beskriva olika försök 
att kategorisera aktiviteter och meddelanden mellan avsändare och mottagare. 
Handlingar som på ett eller annat sätt skiljer sig från ”verkliga” handlingar – det 
kan gälla lek eller riter exempelvis – måste ramas in för att man ska kunna identifi-
era vilken typ av aktivitet det rör sig om, om det är ”på riktigt” eller ”bara på låt-
sas”. Detta inramande har avgörande betydelse när handlingen står i ett härmande 
förhållande till en verklig handling. Det är inramningen som bestämmer hur man 
som betraktare ska avläsa exempelvis ett bankrån. Kameror och ljussättningar kan 
visa att det rör sig om en filminspelning och inte ett riktigt bankrån, och att det går 
an att som åskådare förhålla sig nyfiket passiv till det hela.  

Exemplet Sju tre visar att uppsättningen var inramad som ett konstverk och 
innehöll tillräckligt många markörer för att tränade teaterkritiker skulle betrakta den 
som ett konstverk. Sju tre följde med andra ord de grundläggande konventioner 
som omgärdar den ortodoxa teatern: uppsättningen började vid ett visst klockslag 
och slutade när föreställningen var över, hade en given rytm och skrivna repliker 
och roller som ensemblen förväntades hålla sig till. Sju tre spelades på territorier där 
särskilda regler gällde, med tydliga, till och med bevakade, gränser eller trösklar 
mellan verklighet och fiktion. De domäner som Sju tre spelades på under tiden som 
turnerande Riksteaterföreställning var vigda åt just teater. Geografiskt och socialt 
var dessa spelplatser skilda från de sfärer som åskådarna vistas i till vardags. Över-
allt där Sju tre sattes upp fanns en tydlig skådespelare-publik-relation, en belyst scen 
och ett mörklagt åskådarrum, och inträdesbiljetter. Inom den sfär som upprättades 
på de platser där pjäsen spelades rådde vidare en särskild ordning som inte skulle 
förändras nämnvärt från kväll till kväll. Alla repliker, åtbörder och reaktioner var 
förutbestämda genom Noréns manus och genom överenskommelser under repeti-
tionsperioden.  

Kritikernas första impuls var att förhålla sig till Sju tre som till vilket konstverk 
som helst, men redan från början kunde man utläsa en försiktigt avvaktande eller 
mera offensivt skeptisk inställning till projektets bristande fiktionalisering. En rad 
ovanliga omständigheter skilde också denna från andra uppsättningar. Till fiktiona-
liseringen bidrog den konvention som uppsättningen arbetade utifrån som gör gäl-
lande att skådespelarna inte ska låtsas om den närvarande publiken och att åskå-
darna betraktar skeendet som genom en osynlig fjärde vägg. Inramningen i sig ta-
lade dock mot denna konvention. Scenografin var mycket enkel, sannolikt av prak-
tiska skäl eftersom uppsättningen var gjord för att lätt kunna fraktas från ort till ort 
och mellan scener med olika förutsättningar. Den begränsade rekvisitan – de stolar 
ensemblen satt på, de styrketräningsredskap internerna använde – hämtades ur 
verkliga fängelsemiljöer, utan att man för den sakens skull förväxlade scenen med 
en riktig fängelsemiljö. Scenlösningarna uppmuntrade med andra ord åskådarna till 
en särskild sorts seende: ibland påmindes de om att internerna på scenen spelades 
av riktiga interner som använde föremål hämtade ur deras verklighet och inte ur 
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teaterns garderober, ibland rycktes de med av illusionen, ibland avslöjades fiktio-
nen. Norén ägnade sig i detta fall åt en begränsad estetisering av den verklighet han 
hade konfronterats med på anstalten. Sju tre gav avkall på den ortodoxa teaterns 
vilja att försköna erfarenheter genom att skapa spänning, balans, kontrast eller vari-
ation under den begränsade (spel)tid som stod till hans förfogande. Han eftersträ-
vade av allt att döma i stället en effekt där det skulle vara svårare för åskådaren att 
förhålla sig estetiskt distanserat till skeendet på scenen.  

Norén kan i detta sammanhang anses vara en person med auktoritet att viga 
en bestämd plats åt teateraktivitet, men även att omforma verklig erfarenhet till te-
atererfarenhet. Anledningen till att internerna bad just honom att skriva dramat och 
anledningen till att Riksteatern och de ansvariga inom fångvården lät honom leda 
projektet var troligtvis att han genom sina tidigare dramer – inte minst genom Per-
sonkrets – visat sig ha en särskild förmåga att på ett trovärdigt och respektfullt sätt 
skildra dem som stötts ut ur samhällsgemenskapen och göra deras erfarenheter på-
tagliga och tillgängliga även för integrerade samhällsmedborgare.  

Holledge och Tompkins betraktar ritual som ”inflected with religious worship 
or recognition of religious spirituality”. I ett sekulariserat samhälle får man anta att 
den tillbedjan och den andliga dimension som Holledge och Tompkins tillskriver 
ritualen tar sig andra uttryck än i ett samhälle som genomsyras av institutionaliserad 
tro, med etablerade religiösa inrättningar och sedvänjor. Det är inte lätt att få grepp 
om Noréns avsikter med projektet eftersom han varit så återhållsam med kom-
mentarer, men klart är att Norén alltid varit engagerad i vårdfrågor. Både vad gäller 
tematik och teknik har han från början vinnlagt sig om att krympa avståndet till 
verkligheten. Fram till och med Sju tre har emellertid hans äkthetssträvan balanse-
rats av det faktum att det alltid varit riktiga skådespelare som gestaltat hans roller. 
Att det denna gång var riktiga interner som medverkade i den färdiga uppsätt-
ningen kan tyda på att Norén hade ett terapeutiskt syfte med Sju tre. Betraktar man 
projektet som helhet i förhållande till Noréns tidigare skapande är det inte otänk-
bart att Sju tre var tänkt som ett försök att med scenens hjälp hela de stukade indi-
vider som tog kontakt med honom, och att samtidigt synliggöra de osynliggjorda; 
de som vanligtvis förpassas till slutna, bevakade rum, utom hör- och synhåll för alla 
andra än vakter och medfångar.  

Norén hyser av allt att döma en stark tilltro till synliggörandets kraft, eller kan-
ske snarare förtigandets kraft: en pockande personlig eller samhällelig problematik 
som inte tvingas upp till ytan och ut i ljuset fortsätter att verka på det mest destruk-
tiva sätt i det fördolda. Den problematik det här gällde att konfrontera publiken 
med var frågan hur ett demokratiskt samhälle ska förhålla sig till kriminella element, 
till dem som inte bara begår kriminella handlingar utan även förespråkar ett ode-
mokratiskt samhällsskick. Sju tre kan, menar jag, betraktas som en slags besvärjelse. 
Norén uppträdde i detta sammanhang närmast som en shaman som genom en he-
lande ritual ville återbörda de utstötta och marginaliserade till samhällsgemenska-
pen. Sju tre gav ett oförfalskat verklighetsutsnitt, men innehöll samtidigt en vädjan 
om solidaritet: Så här ser verkligheten ut, det skulle kunna vara annorlunda, inte 
bara om internerna var annorlunda, utan även om publiken visade större förståelse 
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för dem. Med lite god vilja kan man betrakta Sju tre som en förenings- och förso-
ningsrit: här kan vi urskilja en separationsfas då skådespelare och åskådare, krimi-
nella och icke-kriminella, skiljs från varandra; en transformationsfas då de krimi-
nella får lov att förklara sig; och slutligen en inkorporationsfas, då publiken genom 
att applådera ger sitt medgivande till att internerna återigen inkluderas i gemenska-
pen (se exempelvis Gennep (1960). 

Noréns eventuella goda avsikter föll emellertid snart bort i debatten. Ur ett 
estetiskt perspektiv var förhållandet mellan människa och roll, verklighet och 
fiktion, redan så komplicerat att diskussionerna tog en annan riktning. Det var 
internernas egna ord som låg till grund för Noréns manus, internerna spelades av 
riktiga interner och inte av tränade skådespelare och två av internerna uppträdde i 
dramat med sina egna förnamn. Den begränsade fiktionaliseringen av verkliga erfa-
renheter bidrog till att även sympatiskt inställda kritiker markerade förbehåll till te-
aterhändelsen. Invändningarna förstärktes uppenbarligen av det kontroversiella 
ämnet, av den anti-semitism som två av internerna sade sig företräda.  

En estetisk debatt var ändå möjlig så länge Sju tre ramades in som teater. När 
en av skådespelarna deltog i ett bankrån och en avrättning fick projektet som helhet 
en annan ram som helt förändrade sättet att diskutera uppsättningen. Det intres-
santa ur vårt prespektiv är att denna återinramning synliggjorde teaterns rituella ka-
raktär och de regler och konventioner som i regel förblir underförstådda och 
omedvetna vid ett teaterbesök, från det rent vanamässiga – ska man klappa eller 
inte?  – till det instrumentella: vad ska vi ha teatern till? Bankrånet i Kisa var en ny 
ram som upphävde de spelregler som tidigare gällt för interner och teaterpublik. De 
som redan vänt sig mot att avståndet var för litet mellan inrepeterade handlingar 
och verkliga handlingar, repliker och privata uppfattningar, fick vatten på sin kvarn. 
Här saknades de traditionella markörer som visar att fiktionen skiljer sig från verk-
ligheten. Norén hade, ansågs det, frambesvärjt energier som han sedan inte för-
mådde kontrollera. Hans avsikt hade kanske varit att gagna den publik som Sju tre 
vände sig till, men åtskilliga ansåg efter morden i Malexander att Norén bara bidra-
git till att egga internerna och befästa det i dem som redan ställde dem utanför ge-
menskapen.  

Om Norén från början haft legitimitet som ledare för projektet gick denna le-
gitimitet förlorad under det förlopp som beskrivits i denna artikel. Genom att rikta 
vreden mot Norén tycktes kritikerna bearbeta och känslomässigt lägga undan en 
oerhört kontroversiell och ännu olöst fråga, nämligen hur ett demokratiskt samhälle 
ska straffa och rehabilitera de människor som bryter mot svensk lag och mot 
grundläggande demokratiska överenskommelser. Ur ett efterhandsperspektiv blev 
Sju tre en backlash, en uppsättning som omöjliggjorde en viktig diskussion. Norén 
själv blev i stället för en shaman en syndabock. Det hade gått an om Norén lidit för 
vår skull och utsatt sig för fara i vårt ställe, uppsökt faran som dramatiker och ge-
staltat den i dramatisk form, men här bidrog uppsättningen till ett förlopp där vi 
alla utsattes för fara: under föreställningen när internerna när som helst kunde fly 
eller angripa åskådare; efter sista uppsättningen i och med bankrånet i Kisa och 
morden i Malexander. Noréns försök att med oerhört enkla medel och med männi-
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skan i centrum ge teatern en samhällsfunktion bemöttes med en kraftig tillrättavis-
ning och en underförstådd uppmaning att återvända till den rent estetiska sfären 
både vad gäller iscensättningspraktik och övergripande syfte. 
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1  Det kan exempelvis röra sig om den hevehe-ritual som utförs av Elemastammen i New 
Guinea och som beskrivs i F. E. Williams, 1940, se även Kacke Götrick, 1984. 

2  Japanska skådespelare och balinesiska dansare gästade exempelvis flera europeiska 
storstäder i början av 1900-talet och inspirerade scenkonstnärer som W. B. Yeats, 
Vsevolod Meyerhold och Antonin Artaud. Översättningar av japanska No-dramer satte 
spår ibland annat Bertolt Brechts så kallade Lehrstücke. 

3  Se för en problematisering av detta synsätt exempelvis Eli Rozik, 2002. 
4  Till skillnad från till exempel lek som inte har någon erkänd kulturell funktion. Se Johan 

Huizinga, 2003, s. 39-41. 
5  Som Christopher Baugh (2005, s. 188) påpekar: ”The line between receiving useful 

understanding and practical inspiration for the theatre artist from non-western cultures, 
and an intercultural experince of significance for the spectator, and being a tourist in 
search of performed and scenographic exotica, remains fine and an ongoing source of 
contention.”  

6  Många som anspelar på det rituella i väst upprättar konstgjorda förbindelser till ett oklart 
förflutet. Det är möjligt att den europeiska teatern har fjärmat sig från ett rituellt ursprung, 
men under långa perioder har den varit en helt och hållet sekulär företeelse, och lika 
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påträngande som släktskapet mellan teater och rit är, är släktskapet mellan teater och 
andra kulturella företeelser som också innehåller inslag av förställning, lek och spänning 
(exempelvis processioner, offentliga debatter, tävlingar av olika slag). Den engelske 
Shakespeareforskaren John Russell Brown understryker dessutom att man får leta 
förgäves efter rituella inslag i många av de perioder som i dag förknippas med teaterns 
guldålder i väst. Brown tar den elisabetanska teatern som exempel: ”Elizabethan theatres, 
unlike many in other countries, were not sited either within or near a temple; there was no 
altar on stage. Many of England’s priests or ’ministers of religion’ were opposed to 
theatre of any kind. Treatment of religion and politics was forbidden on stage and these 
rules enforced by powerful censorship. More than all this, its theatre companies were 
commercial enterprises, not organisations responsible to Church or State. Their noble 
patrons were protectors against interference by persons and institutions, not masters to be 
served and very specifically honoured. Theatres and acting companies were run by their 
owners and for their own benefit.” (Russell Brown 1999, s. 48) 

7  Ola Johansson berör Sju tre i sin teatervetenskapliga avhandling (2000), och ett kapitel i 
Anders Johanssons avhandling (2003) handlar om uppsättningen och debatten. 
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