
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KRIS I KÄRNFAMILJEN 
 
Julia tänker flytta hem. Hennes fjärde äktenskap har kraschat och nu vill hon hem till 
mamma och pappa. Där bor redan Claire, hennes alkoholiserade moster som levererar 
sanningar ingen vill höra. Dessutom ringer det på dörren. Gamla vännerna sedan många år 
har en kris och behöver övernatta… 
 
Balansgång är helt rätt titel på ett drama där det gäller att kryssa mellan hemligheter och 
väga varje ord på guldvåg. Särskilt när det gäller sådan minerad mark som familj och 
äktenskap. 
 
 
Dramatikern Edward Albee fick sitt genombrott med Vem är rädd för Virginia Woolf?, som 
hade urpremiär i New York 1966. Balansgång räknas som ett av hans mästerverk, belönad 
med Pulitzerpriset. Trots sin synbarliga realism är Balansgång full av absurditeter: Vad är det 
bästa vännerna Harry och Edna är rädda för? Det talas om en mystisk smitta som de 
kommer med.  
Är det ett utslag av samma skruvade psykologiska spel som skapar George och Marthas 
”barn”(enbart ett fantasifoster) i Vem är rädd för Virginia Woolf?  
   I Edward Albees dramatik finns hela tiden paralleller till hans eget liv. I Tre långa kvinnor 
handlar det om Albees mamma i tre olika skeden av livet. I Balansgång är Agnes och Tobias 
baserade på de föräldrar Albee växte upp med. De föräldrar som kastade ut en 18-årig 
Edward Albee när han kom ut som homosexuell. 
 
 
2003 regisserade Björn Melander Katt på hett plåttak med bl.a. Ingvar Hirdwall och Marika 
Lindström.  
Här har han satt samman en ensemble som levererar sina repliker med rakbladsvass 
skärpa. Chatarina Larsson och Sissela Kyle är systrarna från helvetet som på skyhöga 
klackar dräper allt och alla i sin väg – och har en läraktig adept i Sofi Helledays Julia. Det är 
djävulskap på en hög nivå, eller ska man säga låg?  
   Farliga hemligheter och ännu farligare sanningar levereras dygnet runt. Hela tiden med 
drinken i högsta hugg. Ingen sover, alla lider och allt som alla vill ha är bara lite, lite kärlek. 
Frågan är från vem? 
 
 
Björn Melander är kanske mest känd för sina Norén tolkningar. Men han har också satt upp 
en ansenlig mängd samtida amerikanska dramatiker. Senast Helvetesguden av Sam 
Shepard på Länsteatern i Örebro.  
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Edna .............................................................................................Marika Lindström 
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