Kejsarn av Epplerum
historien om pappa

Röster om föreställningen:
“Föreställningen är stundtals mycket dramatisk och ger utrymme för
massor av skratt. Den går i ett lugnt tempo, men är trots det hela tiden
händelserik. Vid slutapplåden var nästan inget öga torrt, man var berörd men
på ett positivt sätt. Personligen är detta en av de bästa föreställningar jag sett.
Det inkluderar även mina besök på några av de stora teaterscenerna i
Stockholm och London.”
Recension i bygdegårdarnas tidning nr 5 2012

“Kejsarn av Epplerum dröjde sig kvar och gav upphov till samtal flera
dagar efteråt. Den greppar så många områden som har med livet att göra.
Min dotter Agnes, 18 år, sa i bilen på väg hem, att hon var överraskad över
att det kunde vara så kul med teater, och viktigt.”
Lenah Sundberg, publik

“Tack för att jag fick inbjudan till genrepet av Kejsarn av Epplerum.
Jag blev helt tagen av din faders öde. Nu är han ändå odödliggjord
av din och Håkans teaterföreställning.”
Lennart Lennartsson, brev från f d mjölkbonde i Ransäter
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En mans liv här på jorden, ett tryggt rikt och bra liv.
Livet på landet, djur, natur, hagmarker och ladugård,
en stor familj, barnbarn, en släktgård, en framtid.
En bondes liv.
Men marken som alltid varit så stadig att gå på
börjar ohjälpligt svikta...

Kejsarn av Epplerum är en poetisk ljus
och kärleksfull föreställning
berättad med humor och värme.

Efter föreställningen visas kortﬁlmen “och stilla ﬂyter ån..”
av Staffan Jofjell.
Filmen bygger på bilder och ﬁlm
från Epplerum samt nyinspelat
material.
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Jag som skrivit denna historia heter Katarina Persdotter Jäder och
är uppvuxen på släktgården Epplerum. Vid ett besök hos min
mamma hittade jag i ett kassaskåp i källaren, pappas dagböcker, brev,
anteckningar och foton. På hushållspapper hade han skrivit förvirrade
dikter eller böner till sin syssling Astrid Lindgren.
Här börjar för mig en lång och känslomässigt omtumlande resa.
Vad var det som hände, varför blev det som det blev?
Det här är historien om min pappa.
Jag vill berätta om en vanlig svensk bonde, vars levnadsöde många
kan känna igen sig i. Den stora förändringen av landsbygden och
jordbruket under andra delen av 1900-talet, ledde till stora och
ibland smärtsamma omställningar för många bönder.
Genom att gestalta ett speciﬁkt öde vill jag
lyfta fram dessa människors liv.
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