
Diidsdansen
av August Strindberg
Regi och produktion: Gtirel
Crona
Musik: Janne Schaffer
I roIterna: Anders Axets-
son, Johannes Brost,
Gcirel Crona, Henrik Nor-
man
Skottorps slott

Finns det lyckliga mdnnis-
kor? Frflgan stills av Edgar
och eftersomEdgar skapats
av August Strindberg fir viil
svaret antas vara nej. Men
man kan ju alltid skratta it
eldndet.

Nog fnissas och skrat-
tas det en del pi Skottorps
slott, ddr Gcirel Crona upp-
fcir Dcidsdansen. Att den
spelas just i Stenstallet 5r
sdrskilt sublimt, eftersom
en av de mera kuricisa och
traderade frflgestdllnirtg-
ama kring Edgars hdlso-
tillstind dr om han har ett
kalkhjdrta eller stenhjdrta.
Kanske dr hans fysiska
ikomma - alla skavi ju
dnd&do - mindrebelas-
tande dn den mentala.

Men Johannes Brost dr
redan vid enforsta anblick
kongenial med kaptenen
som aldrig blev mdjor,
militiren som tog blivande
hustrun frAn teatern och
berovade hennes drommar.
Han kanframsti som en
bedagad envildshdrskare,
en stackare som sover niFd
stcivlama pi, en fyrkantig.
familjefar som medelst
telegrafen kommunicerar
med de bdgge barnen i stan,
alltsi Stockholm. Samtidigt
dr hela hans kropp och
vdsen fyllt av teatralitet
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och sanningslidelse.
Mothonom, ochmed,

stfrr hustrun Alice. De skall
snart fira silverbrcillop, z5
ir pi on som kallas "Lilla
helvetet".

Crona gcir rollen, i egen
regi. Men hon klarar biffen,
i varje fall bildligt, bokstav-
Hgt er skafferiet ndmligen
tomt. Paret verkar varken
kunna betala slaktarens
rdkning eller beh8lla tjdns-
tefolket.

Ndr Kurt (Henrik Nor-
man) gcir entr6 kompliceras

dramats drag av sylvass och
repliksnabb undergflngsun-
derhillning, samt fir hela
forestdllningen en sldng av
triangeldrama. Kurt dr tvl
saker parallellt: gammal
vdn till Edgar, Alices kusin
och kurtisor. Han dr redlig
och rdttskaffens.

Men saknar han inte
ocksi kontakten med de
strindbergska drifterni
och gifterna? Arhan, ndr
allt kommer omkring, inte
bara en kalv pi retroaktivt
grcinbete, en katalysator?

En naivhare? Formodli-
gen.

Aktenskap som hiller i ett
kvartssekel dr numera att
betrakta som anomalier.
Andi hfrller hundratusen-
tals par fast vid varandra,
6r efter 6r, decennium efter
decennium. Medbety-
dande sannolikhet hade
Alice ett sekel senare emel-
lertid ldmnat Edgar, lingt
innan dodsdansen dragit
henne in i de destruktiva
virvlarna.

Pflytan dr detta ingen
radikal tolkning av Strind
bergs pjds, snarare en reti
konservativ sidan. Men
den fixerar nigot psyko-
logiskt intressant: hur
tvi verbalt forslagna och
intelligenta mdnniskor
trots inbcirdes olikheter
blir lojala med varandras
tillkortakommanden och
idiosynkrasier.

li,ktenskapet dr vdl per
definition en dodsdans.
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