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KEJSARN AV 
PORTUGALLIEN
AV SELMA LAGERLÖF
DRAMATISERING OCH REGI: ÅSA EKBERG

PROGRAMBLAD
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VÄLKOMMEN TILL
KEJSARN AV 
PORTUGALLIEN
När jag inför dramatisering-
en av Kejsarn av Portugallien 
läste Selma Lagerlöfs roman, 
möttes jag av ett myller av 
fantastiska och färgstarka 
karaktärer och figurer, och 
många, många spännande si-
tuationer och händelser, både 
övernaturliga och vardagliga. 
Eftersom denna uppsättning 
skulle göras med två skåde-
spelare och inte vara längre 
än 1,5 timme, så var det bara 
att börja välja. Agrippa och 
Stoll-Ingeborg, Linnart Börje-
son och August Där Nol har 
fått stanna kvar på boksidor-
na, upp på scenen har föräld-
raparet Kattrina och Jan klivit 
och får nu berätta sin version 
av vad som hände när de-
ras dotter Klara Gulla for till 
Stockholm för att tjäna ihop 
pengar till stugan och blev 
borta i femton år.

Två trådar löper genom vår 
berättelse. ”Den som inte 
känner av sitt hjärta varken i 
sorg eller glädje, den kan sä-

 

kert inte räknas som en rik-
tig människa” säger Jan. Kär-
leken, den villkorslösa och 
gränslösa från fadern och den 
mer handfasta och praktis-
ka från modern, kärlek som 
både bär och binder. Men 
också kärleken som växer 
fram mellan makarna, de som 
från början tog varandra mest 
för att kunna ”sätta fötterna 
under eget bord”.

”När di tar stugan från den 
fattige då är det slut mé n. 
Sålänge en har en stuga kän-
ner en sej lika god som alla an-
dra. Den som inte har sitt eget 
hem, den känner sej inte som 
en människa”. Orden som är 
Kattrinas, är tyvärr lika sanna 
och aktuella nu, som då de 
skrevs 1914.
Jan och Kattrina är torpare 
och dagsverkare och äger inte 
marken där deras stuga står, 
de är utlämnade åt nye hus-
bonns godtycke. De släpper 
iväg sitt enda barn, dottern 
Klara Gulla, ut i världen för 

att hon ska rädda deras hem. 
Hon får ihop de pengar som 
behövs, men priset blir högt, 
för dem alla.

Koreograf Ela Baumann har 
mejslat fram rörelser som för-
stärker vissa skeenden och 
känslor och som låter skåde-
spelarna uttrycka flera saker 
samtidigt - ibland flera roller!
Så välkomna till Skrolycka i As-
kedalarna, vi hoppas att ni ska 
få en fin stund tillsammans 
med Jan och Kattrina!

Åsa Ekberg, regissör.
Västerbottensteatern
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DEN SOM INTE KÄNNER 
AV SITT HJÄRTA VARKEN 

I SORG ELLER GLÄDJE, 
DEN KAN SÄKERT INTE 

RÄKNAS SOM EN RIKTIG 
MÄNNISKA

JAN I SKROLYCKA
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LÄS MER, FÖLJ OCH 
TAGGA OSS:

VASTERBOTTENSTEATERN.SE
@vasterbottensteatern
#kejsarnavportugallien
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PRODUKTION

Författare: Selma Lagerlöf
Manus och regi: Åsa Ekberg
Scenografi & kostym: 
Astrid Maya
Mask: Helena Andersson
Musik: Cay Nyqvist
Koreografi: Ela Bauman
Ljusdesign: Ronny  
Andersson 
Medverkande:  
Mikael Lindgren &  
Anna ”Pluck” Söderling
Produktion av scenteknik, 
scenografi, dekor och kost-
ym: Teaterns ateljéer
Affischbild:  
LisaLove Bäckman
Pressbilder:  
Patrick Degerman
Grafisk form: Sofia Lindblom
Konstnärlig ledare:  
Bobo Lundén
VD/Ansvarig utgivare:  
Fransesca Quartey

Tack till Mattias Sjöstedt, 
Helena Steisel, Kristina 
Friberg, LisaLove Bäckman 
och Gusten Maya.

VÄNLIGEN!

Bild, video och ljudupptag-
ning undanbedes under 
föreställningen. Ett foto- 
tillfälle ges i början av an-
dra akt. Sätt mobilen i flyg-
plansläge och dela din upp- 
levelse efter föreställningen.

VEM ÄR VEM I PJÄSEN?

Det finns många karaktärer 
i Selma Lagerlöfs roman, här 
kommer en presentation av 
de som är med på scenen i 
vår uppsättning.

Kattrina - Jans hustru och 
Klara Gullas mor.

Jan - Kattrinas man och Klara 
Gullas far

Klara Gulla - dotter till Kattri-
na och Jan.

Mor i Falla - gamla husmor 
på gården Falla, gift med Erik 
som avlidit i en skogsolycka.

Lars Gunnarsson - nye 
husbonden på Falla, tog över 
gården efter Erik, svärson till 
Mor i Falla.

Notbindar-Ola - granne och 
god vän till familjen. (I Selma 
Lagerlöfs roman heter han 
även Oĺ Bengtsa)

Dessutom kommer det en 
värmländsk köpman förbi, 
med ett rött tyg…
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TEATER-
SPEKTAKLET

Foto: LisaLove Bäckman.

ENDAST 50 PLATSER  
PER FÖRESTÄLLNING.  
FIKA INGÅR I PRISET!

EN GALET SMITTSAM 
JUBILEUMSREVY!

SPELAS 18/11 - 19/12 PÅ VÄSTERBOTTENSTEATERN. ORD.PRIS: 370 INKL FIKA
UNGDOM/STUD: 255 INKL FIKA . FÖRKÖP: SKELLEFTEÅ TURISTCENTER  
0910-45 25 15, WWW.TICKSTER.COM / WWW.VASTERBOTTENSTEATERN.SE


