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eddadagane i mitten av juni varje år presente-
rar också Norsk Dramatikkfestival vartannat 
år, som ett slags kompletterande sidopro-
gram. Från att förut ha varit en självständig 
enhet, den är nu 34 år gammal – och detta 
är 14e upplagan, har den nu funnit sin plats 
på Dramatikkens Hus i Oslo. Det är ett av 
de mest spännande inslagen under Hedda- 
dagane. Eftersom den verkligen är på jakt  
efter det nya.

Heddadagane är en Oslocentrerad 
festival, som väl mest är att likna vid en platt-
form, utan konstnärlig profilering. Det är ett 
problem att stora produktioner oftast är av 
osloteatrarna, och presenteras på deras sce-
ner, medan det är mindre produktioner som 
kommer från exempelvis de större institutio-
nerna ute i landet. Hade Heddadagane flyttat 
runt mellan städer, liksom den svenska teater- 
mönstringen Scenkonstbiennalen, tror jag att 
den hade vunnit på det. Också publikt. Vem 
bryr sig egentligen om Heddadagane i Bodø 
eller Kautokeino, om man inte är inbjuden?

Det problemet har inte Norsk Dra-
matikkfestival. Det är snarare bra att den 
äger rum i Oslo, då den då också har tillgång 
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till mer närliggande resurser och underlag för 
att samarbeta med institutioner. Att den äger 
rum på Dramatikkens Hus är naturligt, som 
nationellt centrum för dramatik. Det hade å 
andra sidan kunnat ske fler initiativ som fick 
ut verksamheten i landet, och det händer fak-
tiskt: festivalens bästa text denna gång kom-
mer i en produktion presenterad i samarbete 
med Trøndelag Teater.

Värdet med en reading, måste det 
sägas, är att lyfta fram texten och dess möj-
ligheter i kommande produktioner, eller att 
visa en dramatikers förmåga att skapa rum, 
tid och ange tema, ge form för en viss sorts 
temperament eller syn på vad text på teatern 
kan vara. Om 2017 års festival visade upp en 
varierande kvalitet och hade rena formexpe-
riment, under temat tolkningar, så är det den-
na gång väl genomarbetade och kvalitativa 
texter, utan genomgående tematiskt ram satt 
av festivalen. Texterna har ändå en slående 
övervikt av klassisk realism, där manusen lig-
ger nära den helt igenkännbara verkligheten 
utanför teatern. Framför allt ser man detta på 
dialogen i alla fall fyra av de åtta bidragen. 
Festivalen har fått in fler texter än någonsin, 
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Den 13–15 juni gavs åter prov på ny norsk skrivkonst för scen och 
hörspel på Norsk Dramatikkfestival. Ett viktigt inslag i den 

större Heddadagane.
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omkring 170. Två av dem visade sig även 
vara av en och samme författare, Rolf Kris-
tian Larsen, och det är också hans Peer 
Gynt-variation som inleder de tre dagarna 
den 13 juni, under namnet Solveig: — peer 
aspera ad astra.

Peer sedd från Solveigs håll
Stycket har kommit halvvägs i musikteater-
produktion och presenteras som den mest fär-
diga på festivalen. Den har Riksscenen och 
Peer Gynt Stemnet på Gålå i ryggen. Faktiskt 
har den i ett tidigare stadium presenterats på 
Riksscenen i april, med en annan regissör. Nu 
är det Rolf Kristian Larsen som själv har regi. 
Erlend Skomsvolls musik verkar i alla fall fär-
digskriven och framförs med pondus av ho-
nom själv och tre andra musiker. Där finns 
en mängd musikaliska citat från framför allt 
Edvard Griegs Peer Gynt-suite, samt ett både 
jazzigt och rockigt upplägg, som ackompan-
jerar framförandet, och Heidi Ruud Elling- 
sen sjunger och gör Solveig på ett utmärkt 
sätt. 

Pjäsen följer sin förlaga tätt, men 
från Solveigs perspektiv, och den är lätt och 

lekfull. Med en nästan rap-liknande dialog 
och text, där den rimmade versen påminner 
om Ibsens versversion, men leker med per-
spektiven. Så bryter också Solveig ibland ut 
i samtidsreferenser, och hon står mellan två 
män, den tråkige Leif, och den spännande 
Peer. Det är i alla fall den klichébild av en 
triangel som presenteras här. Persongalleriet 
är Solveig, Mor Åse och Peer, Bøygen, samt 
en del andra andra ur Ibsens text. Det är ett 
helt annat perspektiv än det Karl Ove Knaus-
gård och Calixito Bieto hade på Festspelen i 
Bergen i år (se side 142).

Tone Danielsen får spela alla de an-
dra rollerna. Hon läser oftast direkt ur ma-
nus, det blir till en form av halv reading, en 
skissartad version av vad som ska komma. 
Men syftet, varför denna historia görs här 
och nu är frågan, trots de fina musikaliska in-
slagen. Kanske det är just för att Heidi Ruud 
Ellingsen och orkestern är så färdiga, och det 
andra materialet är så lite färdigt, som det är 
svårt att få tag i vad som gör denna variation 
av Peer Gynt till mer än en underhållande 
musikal. Den behöver troligen komma till 
full produktion för att göras rättvisa. Men 

belastas också av att den lutar sig så pass 
mycket mot själva urtexten, dvs Peer Gynt.

Underhållande ensamhet
Samma kväll ges Veronika Erstads Eg skal 
fortelje deg om mitt liv. Erstad har här skrivit 
en charmig monolog, framförd av Idun Løs-
negård, med tema barnlöshet och relations-
löshet, alltså singelliv, vid 38-års ålder. Den 
fungerar väldigt bra som skiss, men känns 
inte helt färdig. Den tuffar på med den i ba-
ren supande, självföraktande och ukulele- 
spelande medelåldrande kvinnan, som adres-
serar publiken direkt. Hon försöker att un-
derhålla sin publik, men tvekar hela tiden och 
tvivlar på sig själv. Med en sårig självkänsla. 
De mänskliga tillkortakommandena står där 
framför oss och vi känner igen det. Det är en 
spegling av de stillestånd i livet som drabbar 
de flesta, och som vi inte talar om så ofta. Och 
det är bra skrivet och framfört. Som dramatik 
behöver det en mer mångtydig dimension för 
att fungera hela vägen. Kanske inledningen 
på ett större verk?
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Familjen I
Dag två blir det Rolf Kristian Larsens 
n.e.v.e.r.l.e.t.g.o i en ren readingform, en 
böljande text, där undertecknad inte kunde 
närvara under läsningen. Men texten är mång- 
tydig och centrerad runt en familj och ett hus, 
med de problem och svårigheter som sker i 
det vanliga livet hos vanliga människor. Det 
krävs ett stark driv framåt för att den ska 
fungera i sin vardagsrealism, och den har sin 
poesi, med sånginslag av rollen Eldremor. 
Möjligen cirklar dialogerna mellan de sex 
karaktärerna för mycket som katten kring 
gröten, men texten har en uppiggande och 
igenkännbar atmosfär av ett liv som glider 
undan. Att tiden kastas fram och tillbaka gör 
den mer spännande som text, när man dess-
utom är med och upptäcker vilka referenser 
som finns inom texten, till föremål, tider och 
personer. Man mister orienteringen i korta 
stunder, tills allt faller på plats igen av den 
rappa och smärtfria dialogen. Ofta med korta 
repliker som har mycket närvarokänsla.

Familjen II
Daria Osipovas Ring Ring Ring, som fram-

förs i samarbete med Trøndelag Teater, är 
som på speed, eller någon hallucinogen, en 
slags desorienterad och därför också spän-
nande, utforskande text. Trots sina realistiska 
«skyltar» i form av ett välkänt julfirande i en 
liten familj, så är detta festivalens bästa text. 
Den framförs också med en god portion lyss-
nande och nedtaget spel av ensemblen. Det 
är sällan man får lyssna till en text på det-
ta sätt, och det gänget borde komma åter på 
nästa festival. Regissör Fredrik Longva har 
gjort vad som krävs med en repetitionsperi-
od på 10 dagar. Iscensättningen är gjord med 
lätt hand och den stör aldrig reflektionen av 
vad texten representerar. Dess intentioner och 
möjligheter, kort sagt dess olika kvaliteter.

Den unga kvinnans vantrivsel och 
protest mot allt, visar på en psykisk instabi-
litet, något man kan identifiera sig med, men 
blir också en sorts studie i när ett medvetan-
de befinner sig i upplösning och ingen hjälp 
finns att få för att kunna haka sig fast. Det 
får här underliga poetiska och drömspelsar-
tade kvaliteter. När kvinnan på nyårsaftonen 
lyckas få till en date med en man, och går 
hem till honom och dricker vin vid öppna 

spisen, så visar det sig inte vara någon lös-
ning av den inre krisen. Hon tar med sig pro-
blemen vart hon går. Lösningen finns defini-
tivt inte i en manlig famn, verkar Osipova 
vilja säga, utan den hjälp som krävs ligger på 
ett djupare plan. Det handlar om att finna sig 
tillrätta i livet.

Den obestämbara oron
Birgitte Larsens bidrag Rådyret på den andre 
sidan av elva är kanske det mest välgjorda 
och mest hantverksmässigt välregisserade, 
men rör sig också i det klassiska salongsdra-
mats tassemarker, eller domäner. Det är inte 
en text som förvånar, inte alls utmanande för 
varken tanken eller något annat, det intres-
santaste ligger i om texten alls fungerar hela 
vägen. Och det gör den, med sin lätt komiska 
och kulturkritiska studie av hur vi försöker 
finna alternativ i våra liv. Det är ett bra flyt 
i den realistiska dialogen, med milt absurda 
meningar och uppskruvade karaktärer. Ett 
antal kvinnor samlas i en väninnas hus på 
landet, och denna idyll vill hon göra om till 
ett retreat för just kvinnor. Tidigare har hon 
varit på ett häx-retreat med en av sina gäster. 
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En har kroniska problem med hörselgångarna 
och därför behov av en obestämd fysioterapi. 
Den tredje är mest en vindrickande dandy i 
kvinnofodral. Alla gäster är väldigt självupp-
tagna och karikerade. 

Workshops med samtal och yoga är 
tänkt att hållas under en helg. Men kvinnans 
syster bor i huset, vilket också gör det till en 
konflikt om vem som äger dispositionsrätt till 
deras mors hus på landet. Systern har nämli-
gen med sin man också, en hopplös latmask 
till karl som är uppfylld av sin egen karriär 
som «berättare». Han är inbilsk, flummig 
och med patetiskt behov av bekräftelse, med 
frun som sin främsta supporter. Var och en 
av kvinnorna har olika sjukdomar eller saker 
de hängt upp sig på i livet och vill befria sig 
ifrån. Och förstås mycket olika mening om 
hur de vill göra det. Men så står det ett rådjur 
och ser på dem på andra sidan älven. Blick-
en från djuret kommer från samma håll som 
publiken. Vi ser på deltagarna på retreaten 
som på ett zoo.

Fabel
Høna, egget og reven av Nelly Winterhalder, 

en starkt återkommande bidragsgivare till fes-
tivalen, är en text som bejakar de förmänsk- 
ligade djurens absurditeter, också med språk-
liga lekfullheter. Den presenterades på lör-
dagseftermiddagen. Hönan lägger ett ägg 
som plötsligt försvinner, och får hjälp av en 
rädd räv för att återfinna det, och de möter 
en pingvinfar, en krokodilkvinna och lus som 
lägger ägg i håret på en människa. De far runt 
i en flygande farkost, och sjunger också väl-
kända pop- och rocklåtar. Allt är väldigt upp-
sluppet och säreget, med en förväntad stor 
utmaning för kommande produktioner hur 
man löser det praktiskt. Den är skriven för 
barn från 5 år, och en väldigt fin teatertext, 
som hanterar både identitet, vänskap och kär-
lek på oväntade sätt. Jag såg inte readingen 
själv.

I klassrummet
Skådespelaren Trine Wiggen är en dam som 
vet hur man ska göra saker levande på sce-
nen. En tillgång till vilken som helst presen-
tation av ny text. Här tillsammans med unga 
skådespelare som excellerar i det som kanske 
ligger mycket nära dem och deras erfarenhet-

er i tid. Stycket av Liv Marit Weberg, framfört 
i samarbete med Brageteatret, visar en lärare 
som har hand om elever i en slags särskole- 
situation för ungdomar med problem. De 
måste berätta saker för varandra som på ett 
gruppterapeutiskt aa-möte, för att få god-
känt betyg och kunna gå hem för dagen.

Hvem er fienden är en text som drivs 
fram av en situation som kunde ha utvecklat 
sig okontrollerat, för att läraren är i ett psy-
kiskt ostabilt tillstånd. Hon faller bort ifrån, 
eller är inte helt närvarande i det som ung-
domarna har att förmedla. Det leder förstås 
till konflikter, det vill säga att ungdomarna 
inte tar henne på allvar och kritiserar henne. 
Texten har en realism som påminner om den 
gruppteater som fanns på 1970 och 80-talen, 
tänk Klassfiende av Nigel Williams. Också 
detta är en text som fungerar bra, det är den 
typ av dramatik som är väldigt vanlig just nu, 
och som växer och spirar i sin kontakt med 
det som sker i omvärlden.

Utanför Norge
Tale Næss Sweatshop Aleppo har premiär 
under hösten. Och det visar sig på festivalens 



Norsk Dramatikkfestival | Tekst | 101

medarrangör Vega Scene vara ganska svårt 
att få till som reading på en scen, då den är 
tänkt som hörspel. Vega Ungs amatörskåde-
spelare gör så gott de kan, men de kunde ha 
fått ett enklare stycke att framföra. Det här 
tillhör festivalens mer poetiska och dröm- 
artade verk, där det fysiskt sceniska ställer sig 
i vägen för upplevelsen av texten. Manuset 
rör sig från krigets Aleppo i Syrien, till den 
västturkiska staden Izmir (Smyrna), och till 
flyktingbåtarna ute på Medelhavet. Det be-
handlar människor på flykt undan inbördes-
kriget. Samtidigt är orienteringen associativ, 
det spelar egentligen ingen roll var männ-
iskorna befinner sig. De kan lika gärna vara 
döda som levande. Stycket handlar om er-
farenheten av att försöka fly, från ett tryggt 
hem som har blivit en krigsskådeplats, och 
där försöken att hålla ihop familjen och ta 
reda på vad som hänt med vänner och familj 
är den drivande pulsen. I Izmir sätts Meriam 
och hennes syster att sy flytvästar av skum-
gummi till den vidare flykten över havet. Det 
är förstås bedrägeri, och orsakar massdöd på 
havet när båtarna kapsejsar på Medelhavet 
och ingen kan simma. Hela familjer går un-

der. Næss visar med en framåtdrift i manuset, 
och komprimerat, på den ängslan och för-
tvivlan som finns. Hur människor försöker 
finna sammanhang igen. Jag ser fram emot 
att höra det som ett verkligt hörspel, och i 
rätt sammanhang. Att Næss har skrivit detta 
måste bero på en massa research, och att äm-
net är viktigt för henne. En uppsättning måste 
vara än mer engagerad för att övertyga om att 
detta är en historia värd att berätta. Den är 
skriven för en ungdomspublik.

Festival i utveckling?
Detta blev den konstnärliga ledaren Victoria 
Meiriks sista festival. Någon ny ledare är inte 
utsedd än. Och det finns en viss oro för om 
festivalen kommer att överleva. I ett samtal 
jag hade med styrelseordföranden Gunnar 
Gjermundson berättade han att Dramatikk-
festivalen har en tradition att samarbeta med 
olika institutionsteatrar, men att i kraft av att 
dessa får allt mindre utrymme att göra något 
annat än egen repertoar, försvinner sakta ock-
så möjligheterna till samproduktion med så-
dana organisationer som Norsk Dramatikk- 
festival. Var ska skådespelarna hämtas ifrån i 

framtiden, till dessa readings? Utmaningarna 
är många. Och om nu dramatiken är viktig 
för norsk teater, varför inte tillsätta en ny led-
are som också är dramatiker, och kan profi-
lera festivalen ytterligare? Som Meirik sade i 
sitt slutanförande efter att ha blivit avtackad: 
man måste räkna med att det tillhör yrket 
att vara med på denna festival. Så viktig är 
den. Hon menade regissörerna, men frågan 
borde riktas till alla som bryr sig om teaterns 
utveckling, och textens plats i den.

Festivalen avlutas denna gång på 
Kunsthøyskolen i Oslo, KhiO, där Anne 
Holtans masterprojekt That’s It presenteras 
som ett gästspel. Det är en färdig produktion 
och en fin avslutning med en mycket säker 
text som pekar framåt, bortom festivalen. 
Kanske lite uppfordrande för hur en text 
kan göras som forskningsprojekt. That’s It 
bör spelas vidare och inte stanna på skolan.


