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Krönika
Det plingar till i telefonen och jag
kollar såklart efter vad det kan röra
sig om. En kompis skriver triumferade ”Vad säger du nu då?”. Jag klickar på länken han skickat och nya
singeln från Bossen börjar spela.

I ”Kejsarn av Portugallien” får dottern Klara Gulla en klarröd
klänning som hon ofta bär.

Föreställningen spelas till 14 november i Skellefteå, och turnerar senare i Umeå, Robertsfors, Arvidsjaur, Piteå, Norsjö,
Luleå, Boliden, Malå, Vilhelmina och Lycksele.

När dottern Klara Gulla försvinner så djupdyker pappa Jan i
sina egna fantasier, där dottern är kejsarinna och han kejsare.
Anna Söderling och Mikael Lindgren spelar alla roller i Västerbottensteaterns ”Kejsarn av Portugallien”. Framförallt kretsar berättelsen kring Jan och Kattrina.

FOTO: PATRICK DEGERMAN

Berörande version av Selmaa Lagerlöfs klassiker
SKELLEFTEÅ

En fader som konsumeras av saknaden efter sin dotter, en moder som
måste hantera hur han försvinner in i
sin alternativa verklighet. Klassikeråret på Västerbottensteatern binds
ihop med Selma Lagerlöfs ”Kejsarn av
Portugallien” – och ensemblen träffar
rätt på skälvande smärtpunkter.
Platsen är Skrolycka i Askedalarna. Jan och Kattrina gifter
sig, mest för att kunna skapa

ett eget hem. Torparlivet är
kargt, hårt och slitsamt, med
arbete på dagsverket och en

mark som tillhör husbonden. Men så föds Klara Fina
Gulleborg, namngiven av
självaste solen, finurlig, klok
och rolig. Från stunden Jan
håller flickan i famnen förändras allt. I bröstet börjar
ett slumrande hjärta dunka, en faderskärlek så stark
att allt annat sjunker undan.
När Klara Gulla fyller 17 år

vill den nya husbonden ha
betalt för marken, och hon
åker iväg till Stockholm för
att samla ihop pengar. För
Jans hjärta, som i 17 år dunkat starkt och stort för Klara

Gulla, blir separationen för
svår. Varje dag väntar han vid
bryggan och vinkar till ångbåten. Varje dag vänder han
hem, ensam. Han formar sin
egen verklighet kring varför Klara Gulla inte kommer
hem. Hon har blivit upphöjd, sedd för den hon verkligen är – Kejsarinnan av Portugallien. Och om hon är kejsarinna så är Jan i själva verket kejsare.
Selma Lagerlöfs ”Kejsarn av

Portugallien” är en av hennes
mest lästa och tolkade verk.
Det är inte konstigt. Berät-

telsen bultar av kärlek som
äter upp och förtär, men också kväver. Den bultar av komplicerade föräldrarelationer,
av sorg så intensiv att den förändrar människor, men också humor.
På förhand känns det därför lovande att det är just den
historien Västerbottensteatern valt att binda ihop sitt
klassikerår med. Orginalberättelsen kryllar av ett rikt
persongalleri, med karaktärer som Ol-Bengtsa och
Agrippa. Men när Västerbottensteatern tar Skrolycka till
scenen gör de det med bara

två skådespelare – Mikael
Lindgren och Anna Söderling. Farhågan kring att det
inte skulle vara nog skingras
så fort de kliver in på scenen.
Regissör Åsa Ekberg har valt

att skala av berättelsen och
fokusera på själva essensen:
Jans bultande kärlek till Klara Gulla och vad den gör med
honom, men också vad som
händer med Jan och Kattrina
när Klara Gulla är borta. Formen är klassisk berättarteater, där makarna tar publiken i handen och leder dem
igenom uppväxten, Portugal-

liens intåg i Jans huvud och
till slut, Klara Gullas återvändande efter 15 långa år.
För att en sådan premiss
ska fungera, att två personer
gestaltar alla roller, krävs
skickliga skådespelare. Och
det är precis vad Mikael Lindgren och Anna Söderling är.
Med små medel, förändrade
röstuttryck och kostymdetaljer skiftar de mellan Jan och
Klara Gulla, Kattrina och Notbindar-Ola sömlöst och utan
avbrott i känslostämningen.
De lyckas ringa in allas
våra smärtpunkter: att som
barn lämna sina föräldrar för

en ny tillvaro, att som förälder bli lämnad av sitt barn, att
möta smärta så svår att verkliga livet ter sig omöjligt att
leva.

som hon uppmuntrar Klara
Gulla att hitta sin egen plats
i världen.
I slutändan handlar Västerbottensteaterns ”Kejsarn av
Portugallien” lika mycket

om moderskärlek, som om
faderskärlek.

Maria Wallin
Maria.Wallin@norran.se

Samtidigt ruckar Västerbot-

tensteaterns version en del
på originalberättelsen – Kattrinas kärlek och perspektiv får större plats, likaså relationen mellan henne och
Jan. Hennes kärlek till Klara Gulla är lika stark, men istället för att kröna henne till
kejsarinna står Kattrina stadigt på jorden, tar med ömhet hand om Jan samtidigt

”Kejsarn av Portugallien”
Författare: Selma Lagerlöf
Manus och regi: Åsa Ekberg
Scenografi & kostym: Astrid
Maya
Mask och peruk: Helena Andersson
Medverkande: Mikael Lindgren, Anna ”Pluck” Söderling

Spelas: På Västerbottensteatern till och med
14 november, men spelas
även i Umeå, Robertsfors,
Arvidsjaur, Piteå, Norsjö,
Luleå, Boliden,
Malå, Vilhelmina och
Lycksele.

Vi måste
prata om
Springsteen

D

et låter som Springsteen, så att säga, ska låta.
Jag svarar att det onekligen var bättre än väntat. Tror kompisen var lite småkränkt när jag
hivade ur mig att jag tyckte förra singeln var
rätt jäkla menlös. Det fanns något jag upplevde som
trött över hela grejen. Men den här nya låter som om det
finns liv och hopp någonstans. Somliga skulle nog säga
att det var som i fornstora dagar. Men jag har svårt att
riktigt falla in i den där typen av forntidsdyrkan. Jag vet
att jag skrivit om det oräkneliga gånger förr, men ändå
känns det verkligen viktigt att fortsätta trumma på om
att det görs fantastisk ny musik här och nu. Att sitta fast
i det förflutna är ett sätt att bli gammal väldigt snabbt.
Ska man verkligen sitta och söka efter saker i ny musik
som påminner om vad gillade som ung. Eller är det bara
så att man söker efter sig själv? Söker man efter vem
man var? Med risk för att låta som eländet själv så skulle
jag ibland vilja påstå att man vill känna det man kände
när världen var ny och somrarna var en livstid långa.
Den där tiden när ögonen såg sådant som de inte alltid
ser: hem, jobb, TV. Den där överväldigande känslan av
att hitta något nytt som nästan fick hjärna och hjärta
att explodera. Det låter kanske lite mörkt, men precis
som smaklökarna så skulle jag påstå att hjärtat också
blir mindre bra på att känna subtila smaker. Det behövs
något rejält för att riktigt knäcka paletten, så att säga.
Folk börjar till exempel vifta med piskor för att de gjort
allt annat i sovrummet till leda. Fan hur jag låter. Nu ger
jag mig.
Hursomhelst, jag och kompisen tjatade fram och tillbaka om singeln och jag gav den ett par lyssningar till.
Hjärnan sökte omedvetet efter referenser och jag hittade en bouquet som bland annat doftade Petty. Sedan
tappade jag intresset och Spotify hoppade vidare till
nästa låt medan tankarna var någon annanstans. Jag
tyckte nog mer om den här låten. Jag kollade efter vad
det var för något. Det var
den förra singeln. Den jag
tyckt varit rätt lam och trist.
Märkligt, men ibland behöver musik en ny chans, som
vi. En del växer på en. Idag
hade den lite trötta melankolin öppna dörrar in till mig
tydligen. Inte så konstigt när
jag läser vad jag skrivit här
ovan. Sedan hoppade Spotify
vidare till ”Thunder road”
och allt var bättre förr.

Magnus Ericsson

