
 

 

Pressmeddelande 2022-11-29 

Sju besvärliga människor söker Lars 
Norén i Temps mort 

Suzanne Osten sätter upp en av Lars Noréns sista pjäser, där dramatikerns alltid lika 
knivskarpa blick låter människorna dissekera varandra och hungra efter 
gemenskap. Med Ann Petrén, Anna Takanen, Andreas Kundler, Cilla Thorell, Simon 
Norrthon, Per Sandberg, Thora Möller Jensen och Rasmus Ölme . Med en prolog av 
Erik Uddenberg baserad på Unga Klaras uppsättning Besvärliga människor.  
Urpremiär 16 december på Klarascenen, Kulturhuset Stadsteatern. 

Temps mort är en av de pjäser Lars Norén lämnade efter sig som nu får sitt uruppförande. 
Sex personer vandrar in i ett rum fullt av ljus, stillsamt, undrande. Sedan kommer en sjunde, 
en ung flicka. De betraktar varandra, berättar, tystnar och fläker ut sig. Till sist kommer 
elden. Helvetets gap eller begärets lustar? Allting är högst oklart, och ytterst sannolikt. 
 

–Temps mort är som en livskabaret. Pjäsen talar om livet även människorna har kommit till 
en sista anhalt så lever de och hoppas. Den innehåller teman jag känner igen från Lars 
Noréns 1980-tals pjäser. Jag lärde känna honom när jag satte upp  En fruktansvärd lycka 
(1981) och Underjordens leende (1982) och det var innan han blev ikonen Norén. Jag tror att 
jag lärde honom dansa med skådespelare, hitta leken och rytmen. Och jag tror han skulle 
gillat mitt sätt att närma mig Temps mort med lek, säger regissören Suzanne Osten. 

–I Temps mort heter rollerna A,B,C, D och så vidare, jag ville ge dem en bakgrund och ur 
texten kom de besvärliga människorna till mig. Men det där är ju ”hon” och det där är ”han” 
så där dök idén upp att använda karaktärerna från Besvärliga människor (1999).  Det finns 
inte så mycket plats för besvärliga människor i vårt samhälle, men på teatern behöver och 
älskar vi de icke-lyckade, oälskade människorna som har åsikter och gör motstånd! Vad 
skulle vi vara utan dem, säger Suzanne Osten.  

Suzanne Osten är en pionjär inom svensk teater som gjort ett stort antal teateruppsättningar 
och flera filmer bl.a. Besvärliga människor (2001). Hon var konstnärlig ledare för Unga Klara 
fram till 2014 och professor i regi vid Dramatiska Institutet 1995-2009. 2021 belönades hon 
med en Hedersguldbagge för sina insatser inom svensk film.  

I ensemblen ingår fyra skådespelare som medverkade i Besvärliga människor 1999 på Unga 
Klara, nämligen Ann Petrén, Anna Takanen, Andreas Kundler och Cilla Thorell. 
 

– Prologen är tänkt som en introduktion och ingång till Lars Noréns värld. Att utgå från 
Besvärliga människor var Suzanne Ostens idé och när jag först hörde henne säga det 
skrattade jag högt, säger dramatikern Erik Uddenberg.  
   I sin dramatik visar Lars Norén hur besvärliga vi människor är med vår oro, 
självupptagenhet, sårbarhet, tankar och behov som krockar, både med andra och i oss 
själva. Lars Noréns karaktärer ÄR besvärliga. Att använda sig av de besvärliga människorna 
från uppsättningen 1999 ger en humoristisk ingång till hans universum, vilket känns helt rätt 
eftersom det är mycket humor i hans dramatik.  



 

 

– De besvärliga människorna i prologen har oförlösta drömmar och hangups som gör att de  
hamnat på kant med livet. De känner sig oförstådda, osedda och har trots det enormt stora 
förhoppningar, och det får de väl lov att ha, säger Erik Uddenberg. 

Erik Uddenberg arbetade som dramatiker med Suzanne Osten första gången på Unga 
Klara i Flickan, mamman och soporna (1998), baserad på hennes bok. Sedan dess har de 
fortsatt att samarbeta i många uppsättningar där Erik varit antingen dramaturg eller 
dramatiker. Han har nyligen gett ut en bok om Unga Klaras arbetssätt. 
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