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En lustig slump gcir att kvinnan som
visar mig till Dieselverkstan skrat-
tande ber om ursdkt fdr sin sv4irgt
lingsamma gang. Hon invig"r rin-"u
sprillans nya hrigklackade. Ett rik-
tigtbra intro till Mike Kennvs "Ddr
skon kldmmerl", en liten orgiu av
skor och kdnslor. Skor som metafo-
rer frir skcinhet, gkidje, utstrirthet,
drommar ... ja, det mesta.

Yrsa- $turesdotter iir omringad
av pjuclq kallar sig Emelda med
pisarna och dr sagofcirtdljerska.
Ideligen blirhon uppringd av mdn-
niskor som vill att hon ska komma
och berdtta sagor. Men hon kom-
mer aldrig i viig f<ir livet iir i alla
bemdrkelser si helt pA ging. Och li-
vet dr ofta stclrre dn den bdsta saga.
Fast man kan frirstis, likt Emella.
vdva dem samman till en brokig
och fascinerande vdv.

Yrsa Sturesdotter tar i frin tirna i "Diir skon klHmmer".
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tydligt starkare r6tter hos sockor
och slevar dn bland tridarnas ma-
rionetter.
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rEilAr iR DEil utmanande och his-
nande process det innebdr att bli
storasyster. Att formi cippna sitt
hjiirta, klara av att dela en famil-
jeposition men an iindd bli sedd
frir sin egen skull. Med eller utan
balettskor. Eller klunsiga stdvlar
som hindrar en frAn att kdnna sig
liitt om hjrirta och fotter.

Yrsta Sturesdotters Emelda be-
rdttar och i sitt gestaltande fcirtrol-
lar hon allt omkringsig. Det dr inte
fdr inte som hon liinge tillhiirde By-
teatern som under en tid var lan-
dets inffessantaste scen fdr gestal-

tande med objekt och mask. Och
siikert tillhor regissciren Christina
Nilsson-Ramberg Staffan Wester-
bergs fans. Den hiir sortens varma
och kroppsliga dockestetik har be-
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