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En förstklassig handbok
Kultur och nöje

Högt betyg till En gentlemans handbok i kärlek och mord.

Åtta släktingar är vad som står mellan gentlemannen Monty Navarro och en eftertraktad
grevetitel. Det är historien i korta drag när USA:s bästa musikal 2014 nu får sin
Europapremiär på Karlstads musikalscen. I Wermland Operas uppsättning gestaltas den
sympatiske Monty av Jonas Schlyter, som jobbar hårt, åtminstone i tankearbetet, på vägen
mot sitt ädla arv. Det här är en släkthistoria med både hjärta, svart humor och mycket
kreativitet.

För att ge sin mor upprättelse och ta sin rättmätiga plats som greve i familjen D'Ysquith
använder Monty idel ytterst gentlemannamässiga metoder. Han nästlar sig in i släkten och
glider genom hela historien i bakgrunden. Lyckas efter en tid få anställning i släktföretaget och
hyllas där för sina insatser, alltmedan arvingarna förolyckas och avlider en efter en.

Det är ett manus med många små tvister, och tillvägagångssätt med fantasi utan dess like. En
faller från kyrktaket i blåsten. En annan är med om en skridskoolycka, någon lyfter alldeles för
tungt och någon reser till Afrika. Den tekniska biten med både blod, höga höjder och illusioner
är imponerande.

Kärleksbiten, en bihistoria i historien består i Montys nästintill motvilliga attraktion för den
självcentrerade Sibella, (Cecile Nerfont Thorgersen) och de ömma känslorna för Phoebe
D'Ysquith (Anna Maria Krawe).

Musikmässigt är det precis så proffsigt som man kan förvänta sig. Orkestern spelar nyansrikt
och sätter prägel även på de sånger som är lite mer anonyma och gör handlingen aningen
sömnig. Utöver adelsfamiljen är det en tight skådespelarensemble som gör lysande insatser
som levande väggporträtt, begravningsfölje och societetsfolk och lyfter och kompletterar alla
scener.

Några premiärnerver syns inte ikväll. Scenografiskt fungerar allt som gjutet. De snabba
skiftena mellan scenerna är effektfulla och samtliga miljöer genomarbetade in i minsta detalj.
Det är något visst med blåblodiga aristokrater som försöker ta kål på varandra, hela
föreställningen fångar den rätta känslan omedelbart.

Det här är en historia med intressanta karaktärer, ett antal överraskande vändningar och ett
riktigt fräsigt slut som inte alls är det förväntade.
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Efter en helkväll som denna kan man dra följande slutsatser. Att blanda Monty Pyton och
Downtown Abbey är ingen dum idé, och Christer Nerfonts alla minnesvärda rolltolkningar
ikväll skulle gott kunna sammanfattas i en förstklassig handbok i scenisk gestaltning.

Fakta:

• En gentlemans handbok i kärlek och mord

• Med Jonas Schlyter, Christer Nerfont, Cecile Nerfont Thorgersen m.fl.

• Scen: Wermland Opera

• Betyg: VF VF VF VF (4 VF)
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