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I en lägenhet på Skanörvägen i 
Björkhagen utanför Stockholm 
sitter en pojke och bygger en 
modellteater av IKEA-hyllor. Det 
är 60-tal och pojken har nyss fått 
sin första LP-skiva. Från gram-
mofonen strömmar tonerna av 

Scheherazade av Nikolaj Rimskij-Korsakov. 
Musiken får honom att se färger och scener 
som han spelar upp för sig själv i sceno-
grafin. Pojken heter Pär Isberg. Han bor 
med sin mamma. Det finns en pappa också, 
någonstans, som nog kommer hem till jul.

Vad var det som hände i dig när du hörde musiken?
– Innan jag fick den där LP-skivan hade 

jag mest hört Tore Skogman och tragglat 
blockflöjt i skolan. Musiken av Rimskij-
Korsakov gjorde att jag kände stämningar 
och rörelser. Jag antar att det var en längtan 
efter att kliva in i en annan värld. Kanske 
också en flykt från något. Mamma brukade 
säga så, att jag flydde in i mig själv.

 

Pär drömmer om att arbeta i kulisserna på 
en teater och som 13-åring söker han jobb 
som scentekniker på Kungliga Operan. För 
ung, säger personalen. Entrébiljetten till 
huset blir istället balettskolan, som håller  
till i samma byggnad. Pär kommer in när 
han är 14. Åren går. Julen 1995 uruppförs 
Nötknäpparen.

 I Pär Isbergs tolkning av den traditionella 
julsagan pågår ett ständigt växelspel mellan 
dröm och realitet, gott och ont, humor och 
allvar. Baletten har belönats Birgit Cull-
berg-priset och sänts många gånger på SVT. 
Den 12 januari 2019 spelas föreställningen 
för 300:e gången. Över 300 000 besökare 
kommer då att ha sett den.

För många är det en efterlängtad jultradition 
att gå och se Nötknäpparen. Vad tror du det 
beror på?

– Den sceniska fantasivärlden väcker 
känslor som är tidlösa. Det som händer 
på scenen är på riktigt, samtidigt är allt en 
fantasi. Nötknäpparen skildrar julens glädje 

men leker också med kärnfamiljens stereo-
typer. Rollfigurerna är både tillskruvade 
och välkända och ägnar sig åt julens alla 
typiska sysslor. Det är bakning och dans 
kring granen. Men berättelsen visar också 
när det går fel. Man bränner pepparkakorna 
i ugnen. Längtar efter något som inte blev 
som man hoppats. Jag tror många känner 
igen sig i det. Jag är förstås mycket stolt 
och tacksam över att publiken tagit denna 
juldröm till sitt hjärta och gjort att före- 
ställningen överlevt!

Hur var julen när du själv var liten?
– Enkel. Vi firade hos mormor Tyra på 

Krukmakargatan, läste Elsa Beskows 
böcker om Petter och Lotta, plockade  
fram halmbocken. På kvällen tände vi de 
levande stearinljusen i granen. Jag minns  
en känsla av stillhet som inte finns i vår tid, 
när julpyntet lyser dygnet runt. 

Precis som för Petter och Lotta – som i 
Nötknäpparen hittar sina drömföräldrar i 

Pär Isberg om att göra det personliga allmängiltigt

      Nötknäpparen  
300 FÖRESTÄLLNINGAR SENARE 
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Kolaren och Husan – genomsyrades hel-
gerna av en längtan efter att familjen skulle 
förenas. En särskild jul firades i Storlien.  
På juldagens morgon åkte hela familjen 
släde över knarrande nysnö för att gå i jul- 
ottan. Röken steg ur munnarna, kinderna 
rodnade av frostrosor.

– Det var den enda jul då mamma och 
pappa höll sams. Jag minns att jag tänkte: 
det är ju så här det ska kännas, egentligen. 

Pär Isberg pekar på en bild av slutscenen 
ur Nötknäpparen där Petter och Lotta sitter 
tätt tillsammans med de vuxna på släden.  
I fonden syns kyrkan. Kanske är det bland-
ningen av barn- och vuxenperspektiv som 
gör att Nötknäpparen på ett så sällsamt vis 
flätar samman det igenkännbara med det 
svårbegripliga. Husan har lånat drag av  
koreografens mamma. Om vintrarna lekte 
hon med sina kamrater vid Slussen i Stock-
holm. Undervattensströmmarna bildade 
stora isflak. Barnen hoppade från flak till 
flak, en livsfarlig lek som Pär använt i  
Husans dans. Det är en personlig tillbaka-
blick, men också en kommentar om något 
allmänmänskligt:

– Det handlar om att våga hoppa ut på 
okänd mark – och se om det håller.

Hedvig Ljungar 
REDAKTÖR KUNGLIGA OPERAN


