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Förord

Upptäckandets glädje, upptäckandets sorg. Livet rym-
mer båda. Här dess glädjeämnen så som de har framträtt 

genom en blandning av planlöst flanerande, vanligt bokläsande 
och riktade studier. Dem ville jag dela med mig av. 

Essäerna erbjuder inblickar i de kroppsliga rörelsernas mångfald 
av syften, uttryck och förutsättningar, alltifrån vardagliga behov av 
transport, motion och träning, till att tävla, uppleva naturen eller 
uttrycka sig genom dans. De belyses genom perspektiv från historia, 
samhällsplanering, fysiologi, psykologi, hälsoekonomi och medicin.

Andra essäer handlar mer om en andlig rörelse. De berör frågor 
om värden i, och relationer till landskap. Det gemensamma för dem 
är att de, i deras tillämpning i denna skrift, beror av den förändring 
i natursyn som ägde rum mellan 1600- och 1700-talen. Utan den, 
inget friluftsliv och naturmöte så som vi känner det idag. 

Friluftslivets naturmöten är alltså inte givna. De beror av vad 
vi ser, och vad vi ser beror av vad vi vet, samt hur vi har utvecklat 
vårt seende och sökande efter förståelse och kunskap, känsla och 
mening. Om detta har jag skrivit i böckerna Lärande i friluftsliv och 
Nationalstadsparken – ett experiment i hållbar utveckling, till vilka jag 
vill hänvisa för en fördjupning. 

Här och nu kan det räcka med Linnés första råd för att vår färd 
ska bli ett nöje, nämligen att »ställa sig förundrande till allt, även 
det mest triviala». Det är en god utgångspunkt i många samman-
hang. Och med den öppningen kan nog texterna om bergen utan-
för Rom, Olof Palmes minnen, samt dansen och vilan i landskapet 
bidra till ett vidgat seende. 

Essäerna kan läsas oberoende av varandra, och har det gemen-
samt att de har publicerats tidigare – var och när anges vid texter-
nas slut – men har omformats sedan dess. 

Essäerna speglar delar av min egen bildningsresa, och studier 



vid tre »fria universitet». Vid vart och ett av dem fick jag en stu-
diekamrat, som blev en viktig vän för livet. I år har de lämnat det. 
Den franske poeten Edmond Haraucourts ord »Partir, c’est mourir 
un peu» har genom dessa förluster fått en annan betydelse: att bli 
lämnad är att dö lite grann. Boken tillägnas deras minne.

Slutligen, med denna skrift vill jag även uttrycka tacksamhet till 
vänner och närstående i levande livet, och för ett liv som varit så 
rikt på upptäckandets glädje och mening. 

Frasceinola den 30 oktober 2014
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Romerska speglingar

Det är år 2000. Och fest i Rom. Kanske kan då Hagabladet 
fungera som Palmbladet en gång gjorde för herr Omar i oasen 

Kaf i Arabiska öknen. I Palmbladet läste Omar om stockholmskt 
julfirande och inspirerad därav reste han dit (se Hagabladet nr 2–3, 
1999). Ja så tänkte jag och plockade fram anteckningar från min 
italienska resa. Året var 1996. Jag var på väg till ett strategimöte 
om Dennispaketet i den schweiziska bergsbyn Bre intill Lugano, 
men hann dessförinnan med att inspireras av antiken.

Det var i augusti och som vanligt varmt i Rom. En ständig frå-
ga i den eviga staden är då: Ska vi åka till bergen eller till havet? 
Båda skänker svalka. Var och en på sitt sätt. För den som besöker 
staden och vill följa det gamla ordspråket »When in Rome, do as 
the Romans» finns det goda skäl att välja bergen. Än bättre skäl 
är de för en vän av Haga-Brunnsviken.

Flykten från värmen går lätt med lokaltåg från Termini-stationen 
i centrala Rom. Förvånansvärt snart dyker akvedukter upp i ett 
lantligt landskap. Sen börjar tåget långsamt klättra uppför slutt-
ningar med vin- och olivodlingar på smäckra kullar. 

Reser man i en knapp halvtimme kan slutstationen heta Albano 
Laziale. Där är det svalare. Men än bättre blir det om man tar sig 
upp för Via San Francesco d’Assisi till 475 meters höjd över havet. 
Där ligger Convento dei Cappucini. Med sin finskurna arkitektur, 
en mur och en skogssluttning på tre sidor skapas intimitet åt dess 
kvadratiska gård. Den fjärde sidan står för motsatsen. Där öppnar 
sig ett storslaget landskap med den gultonade romerska slätten till 
vänster, de mörkt gröna Albanobergen till höger och den azurblå 
kratersjön Lago di Albano två hundra meter nedanför. Det är en 
omvälvande syn.
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Convento dei Cappucini vid 
Albano Laziale utanför Rom.

Den vill jag minnas. Jag plockar fram min dagbok och tecknar 
linjespel i landskap och hus. Då kommer padre Mario Sinibaldi ut 
ur klostrets dörr. Han vandrar över gården, sätter sig i skuggan av 
ett lecchioträd och fyller i ett bröllopsprotokoll. Gästerna samlas. 
Dessa eleganta italienare i sina svarta glasögon! En gång leder ut 
till trädgården. En klippa välver sig som ett tak till munkarnas ka-
pell i det fria. Så kommer bruden. Akten kan börja. En het passion. 
Ett svalt bröllop. Fåglarna sjunger. En stråkkvartett spelar. Det är 
som vore det Idyllien. 

Men Italien är Italien, kontrasternas land. Efter några minuters 
promenad längs kraterkanten möter kulsprutebeväpnade karabin-
järer i skottsäkra västar. Deras pekfingrar vilar på avtryckarna. Vi 
närmar oss påvens sommarresidens Castel Gandolfo; även han 
flyr gärna sommarvärmen i Rom. Vid en stor valvformad port va-
kar schweizergardister över det liv som leker på piazzan. Innanför 
härskar motsatsen – stillheten i numinös belysning. Scenografin 
är knappast lämnad åt slumpen.
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Påvens utsikt är snarlik munkarnas i Albano Laziale, bortsett 
från ett fågelperspektiv över den tuktade påvliga parken. Liksom 
munkarna ser han en av Albanobergens kullar som minner om det 
vanskliga med världslig makt i kyrkans händer. Där låg bergsbyn 
Tusculum, som förstördes år 1191 av påven Celestinus III. Invå-
narna flydde och bosatte sig längre ner på sluttningen. Frascati 
blev namnet på den nya byn, även den sedermera en klassisk till-
flyktsort undan värmen. 

Namnet på den by som påven lät förstöra har förevigats genom 
statsmannen och filosofen Ciceros verk. Av olika skäl drog han sig 
tillbaka från maktens centrum i Rom till en lantlig villa för ostörda 
studier. Därifrån kommer begreppet tusculum så som det används 
idag. 45 år f. Kr. skrev Cicero sina Samtal i Tusculum om döden, 
smärtan, sorgen, grämelsen, dygden, lyckan… Det är läsvärda 
samtal än idag. På ruinerna av Ciceros Villa Tusculum ligger idag 
Villa Ruffinella från 1580, en av flera palatsliknande skapelser som 
byggts för politikens, kyrkans och adelns män i närheten av Frascati.

Besöker ni dessa trakter så missa inte den romerska vägen till 
det antika Tusculums ruiner med dess amfiteater. Det är en rejäl 
promenad som lönar sig rikligt. Men räcker inte den belöningen 
kan man unna sig ett glas av traktens utsökta vin. Efter prome-
naden alltså.

Längre norrut kan påven från sitt sommarpalats se Tivoli vid 
Monti Tiburtini, ett annat svalkande bergsparti. Där bidrar vat-
ten till upplevelsen. Vid tre olika villor pågår något av en ständig 
vattenfestival, vilket möjligen är ett bidragande skäl till att orten 
fått ge namn åt nöjesfält i allmänhet. Villa Gregoriana, byggd åt 
Gregorius XVI som var påve åren 1831–46, har i sin trädgård flera 
vattenfall och grottor. Så slungar sig vattnet besinningslöst ur Nep-
tuni grotta bara för att förena sig med flöden från stillsammare vat-
tenfall och plötsligt störta ned i nästa grotta. Allt, eller åtminstone 
det mesta, är ett märkligt verk av naturen, prisat redan i Horatius 
oden. Villa d’Este, byggd 1549 för kardinal Ippolito II d’Este, står 
för en tydlig kontrast. Här är parken i sin helhet skapad av män-
niskohänder, och vattnet har gjorts till en konstens och  mytologins 
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tjänare i en blandning av porlande och mäktiga fontäner, kaskader 
och fl ödande dammar med perspektiv som förlorar sig i fj ärran över 
kampanjan. Frågan är om det fi nns någon park vars vattenkonst 
överträff ar denna. I Villa Adriana, en stor anläggning byggd av 
kejsar Hadrianus under det andra århundradet e. Kr., har vattnet 
en klart underordnad roll där det ligger i dammens stillhet inramat 
av kolonner och skulpturer. Här skänker vattnet ro, här fi nns en 
plats för kontemplation. 

Bergen utanför Rom erbjuder alltså mycket mer än svalka, och just 
därför är de så värda ett besök. Men i detta historiska landskaps 
kulturella mylla fi nns också en hel del med svensk anknytning, 
och då inte minst från det sena 1700-talet. Som en följd av Gustav 
III:s kulturella ambitioner skickades svenskar ut på bildningsresor 
i Europa, och utländsk kompetens rekryterades till Sverige. Så for 
arkitekten Fredrik Magnus Piper ut för att studera parkkonsten i 

Vid kanten av kratersjön Lago di Albano 
avtecknar sig silhuetten av Castel Gandolfo, 

påvens sommarresidens.
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bland annat Italien. De romerska bergens villor och trädgårdar var 
några av studieobjekten. Det var efter den resan han fick uppgifter 
vid Brunnsviken. Den tyske kompositören Joseph Martin Kraus, 
utsänd av Gustav III för att »lära känna nyare theater-inrättning-
arne», besökte samma berg. En av sina upplevelser beskrev han i 
ett brev till sin målande syster. Utgångspunkten var vikten av att 
noggrant välja plats när ett landskap ska avbildas. Kraus exempli-
fierar det med sina besök i Tivoli: 

Jag hade sett Tivoli och Ternate redan tio gånger och sade ald-
rig mer än: Skönt! Skönt! – Landskapsmålaren Moore förde 
mig dit den elfte, men till ett annat ställe, knappt 30 steg på 
sidan om den plats, hvarifrån jag förut hade skådat, och jag 
ropade: Stort! Stort! 

En annan av den tidens landskapsmålare var Jakob Philipp Hack-
ert, som kom från Tyskland. Han var en av tidens främsta, och har 
fått sin biografi skriven av ingen mindre än Goethe, som var hans 
vän. Med Hackert har jag det gemensamt att vi gripits av samma 
vy vid Albanosjön. Och avbildat den. Jag var dock helt omedveten 
om det när jag var där. 

Medveten var jag emellertid om att vi båda hade varit vid Ros-
lagstull i Stockholm. Hans målning därifrån år 1764 är värd en 
utvikning. Den berättar nämligen om att en ny natursyn bryter 
fram i Centraleuropa vid denna tid. Därmed skapades även förut-
sättningar för utvecklingen av dagens friluftsliv.

Tidigare betraktades berg närmast som en av naturens defor-
miteter. Istället hyllades den av människan kontrollerade och nyt-
tiggjorda naturen. Idealet, den klassiskt sköna naturen, var det 
pastorala landskapet samt den balanserade och symmetriskt ord-
nade trädgården, båda i skarp kontrast mot berg och vild natur. 
Men den som föddes i början av 1700-talet och fick leva ett långt 
liv skulle få uppleva en dramatisk förändring i synsätt. En funda-
mental förskjutning i ideal ägde rum i det västerländska samhället. 
Det moderna föddes. Konformitet och konventioner byttes ut mot 
originalitet och individualisering, vilket återspeglade sig i synen på 
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naturen och estetiken. Med ideal som ursprunglighet, naturlighet 
och äkthet blev berg och vild natur något att identifiera sig med. 

Hackert såg på de berg som formar dalgången vid Roslagstull med 
den nya natursynen. Hans målning är typisk för den pittoreska stil 
som uppstår som estetisk kategori under senare hälften av 1700-ta-
let. Den fyllde gapet mellan det klassiskt skönas harmoniska former 
och det sublimas estetik, som även den framträder under 1700-ta-
let och är knuten till en psykologiskt laddad, storslagen natur. Ut-
gångspunkten för det pittoreska har beskrivits av idéhistorikern 
Karin Johannisson i essän »Det sköna i det vilda»:

Vad som för konstnären framstod som omedelbart, dvs. in-
tuitivt lockande motiv, var inte det sköna i klassisk mening, 
utan det asymmetriska, sönderbrutna, varierade. Just ’kan-
tighet’ (roughness) framhävdes som det fundamentala kri-
teriet på pittoresk natur […] pittoresk natur stod i kontrast 

Jacob Philipp Hackerts lavering från 1764 
av landskapet norr om Roslagstull i Stockholm.
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till det tama och ’leende’ landskapet. Pittoresk var tvärtom 
den dramatiska naturen: berg, klippväggar, snårskog, skum-
mande vattenfall…

Hackert överdrev bergens höjd i syfte att förstärka den pittoreska 
karaktären med dess dramatiska kontraster. Samtidigt innehåller 
bilden spår av människor som gör att kontakten mellan den vilda 
naturen och det människoskapade bibehålls. Även detta är ett kän-
netecken för den pittoreska stilen. Hackert var sannolikt den förste 
som fångade dessa berg, dalgången och Brunnsviken som motiv. 
Målare som Johan Fredrik Martin och Karl Nordström blev hans 
efterföljare. 

Nu åter till Rom och Hackerts tid. Vem besökte honom där? Jo, 
»Il conte di Haga», det vill säga Gustav III, och Gustav Mauritz 
Armfeldt. Fick de se någon av hans tavlor från Albano? Det vet vi 
inte, men däremot kan man från samma tid läsa hur denna trakt 
skattades och det är intressant med hänsyn till bland annat namn-
givningen vid Brunnsviken. En av Gustav III:s medresenärer, Ger-
mund Jöran Adlerbeth, skrev den 31 januari 1784: 

Änskönt jag ej fick tillfälle att se mig omkring vid Albano, 
förtjänar dock orten att omnämnas. I nejden kring Rom åt 
öster och sydost, hafva de naturkunniga anmärkt säkra spår af 
forna eldsprutningar. Tvenne sjöar, Lago di Albano och Lago 
di Nemi, anses därstädes som kratrar af utbrunna vulkaner. 
Deras skapnad och ämnet i de bergkransar, dem omgifva, 
förråda sådant upphof. Men om de tillkommit genom en 
förödelse, fägna de nu ögat i stället genom behagliga utsikter, 
dem målare med täflan välja till mönster för landskapstaflor. 
Vid den förstnämnda sjön, som ock kallas Lago di Castello, 
ligger påfvens lustpalats, Castel Gandolfo.

Gustav III:s italienska resa inkluderade Frascati och Tivoli. Så be-
sökte till exempel kungen ruinerna av Ciceros Villa Tusculum. Och 
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från en middag i Sibyllans tempel i Tivoli härstammar en omtalad 
anekdot. Skulptören Johan Tobias Sergel, som under lång tid hade 
studerat i Rom, var med på resan som kungens ciceron. Men som 
icke adelsman placerades han vid ett litet bord för sig själv. Två 
ädlingar i kungens följe, Gudmund Jöran Adlerbeth och Nils von 
Rosenstein, ville bespara Sergel en sådan nesa och satte sig därför 
vid hans bord. Besöket torde ändå ha blivit ett av kungens ljusa 
minnen. Varför skulle annars hans son ha gett i uppdrag åt den 
franske scenografen Louis Jean Desprez, rekryterad av Gustav III 
i Rom, att i en målning skildra faderns besök vid just Tivoli? Eller 
berodde det på att kungen även mindes Tivoli från hans förvärv 
av en märklig skulptur, nämligen Endymion från kejsar Hadria-
nus villa? Den föreställer en ung man som av mångudinan Selene 
försänkts i evig sömn för att med bevarad ungdom och skönhet 
ostört kunna kyssas av henne. Nu finns i alla fall den evige yng-
lingen från Tivoli att beskåda i Gustav III:s antikmuseum på Kungl. 
slottet i Stockholm.

De kulturella kontakterna med Italien satte många olika spår i Sve-
rige, däribland i det stora gustavianska parkprojektet vid Brunnsvi-
ken. Så kan man från Haga, likt påven från Castel Gandolfo, blicka 
ut mot bergen vid Albano, Frascati och Tivoli.

Dramatiken i påvens kratersjö må vi sakna, men en vik som har 
liknats vid en teaterscen är inget dåligt substitut. Det var för övrigt 
Fredrik Magnus Piper, han som gestaltade Brunnsvikens engelska 
parker, som formulerade denna liknelse vid utsikten från Tivoliber-
get in mot staden. Hur det gick till när dessa nordiska urberg fick 
italienska ortnamn är delvis höljt i dunkel. Det finns dock uppgif-
ter om att Gustav Philip Creutz och Gustav Mauritz Armfelt var 
inblandade när Tivoli respektive Frascati namngavs. Senare har två 
olika försvenskade former av Frascati uppträtt: Frescati och Fres-
kati. Gustav III gav Bellevue dess namn, och kanske var det också 
han som namngav Albano, men det är inte fastställt. 

Att de nya ortnamnen snart fick spridning antyds av ett brev år 
1791 där skriftställaren Carl Christoffer Gjörwell beskriver Gus-
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tav III:s pastorala planer för sin dotter: »så komma våra barn en 
gång vandra på bara elyseiska fält, allt ifrån Lofön, öfver Karlberg, 
Haga, Fiskartorpet, hit ut till Valdemarsön, förbi Tivoli, Frescati 
och Albano.» Resultatet är att i mer än två hundra år har stock-
holmarna och deras gäster i ett avseende kunnat leva efter mottot 
»When in Stockholm, do as the Romans». Valet här är lättare när 
det hettar till. Det är inte frågan om antingen eller – bergen eller 
havet – utan både och: Stockholms romerska berg ligger vid en 
havsvik, och dessutom alldeles intill staden. 

Slutligen, en reflektion kring de värden vi har, och hur lite vi nytt-
jar dem när vi både nationellt och internationellt skapar bilden av 
Stockholm. Vid mitt besök i Albano Laziale gick jag in på det lo-
kala turistkontoret och frågade om de visste att Albano, Frescati 
och Tivoli också fanns i Stockholm. Nej, det hade de aldrig hört 
talas om, däremot att det fanns ett Tivoli i Köpenhamn.

När nu mina dagboksanteckningar från augusti 1996 övergår 
till att beskriva nattliga promenader i Rom, ter det sig lämpligt 
att avsluta denna text. 

Hagabladet 1:1–3, 2000
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Pionjärverk om  
friluftslivets historia

Om man går igenom 1930-talets årgångar av Svenska tu-
ristföreningens (STF) tidning slås man av hur många kul-

turpersonligheter som beskriver sina möten med naturen och upp-
levelser av friluftsliv. Man kan läsa deras texter på flera sätt. När 
till exempel Gunnar Ekelöf i »Ödemarksresa» från 1934 blickar 
ut från sin tågkupé, ser »den ändlösa lervällingen Uppland» och 
beskriver den som ett sömnigt landskap, så belyses även kommuni-
kationernas betydelse för att Ekelöf ska kunna dra »en lättnadens 
suck» när han kommer till södra Dalarna och så småningom når 
det landskap han synes längta till: 

Staden är stenöknen, inte fjället. Här är väsentlighetens land, 
här finns utsikter utan utsiktstorn och skönhet utan marmor-
socklar. Och ödemarken är aldrig öde. Nu är vi bland granar-
nas stilla, tåliga folk som stå sida vid sida. Det är söndags-
stämning omkring oss. Vinden ringer tyst i himlens klocka, 
klangen mörknar, det skymmer – söndagsstämning men utan 
ödsligt klacktramp på nötta, kvava gator… 

Sigfrid Siwertz »Hymn till fjället» vid invigningen av en fjällsta-
tion i april 1933 berättar även om det civila samhällets roll. Och 
vi påminns om att naturmötets uttrycksformer inte är självklara: 

Men låt oss icke glömma att ingenting är vackert i och för 
sig. Nej, berglandskapets skönhet är som alla andra värden 
en människoandens skapelse och en jämförelsevis sen sådan. 
Från början var det blott den odlade jorden, som tycktes män-
niskorna skön. Horatius talar visserligen om hur ’det höga 
Soracte står lysande av snö’, men det föll honom absolut icke 
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in att ge sig upp i denna snö. Nej, mina damer och herrar, utan 
Jean Jacques Rousseau och nyromantikens himlastormare och 
sist Nietzsches naturalistiska romantik sutte vi icke här uppe 
en kilometer över havet och strax under Sylfjällets topp. Det 
vill från början något till för att driva människorna över den 
påtagliga fördelens demarkationslinjer. 

Exemplen belyser några av de många faktorer som berör friluftsliv. 
På senare tid har dessa faktorers historia alltmer intresserat fors-
kare, vilket nu resulterat i en antologi: Friluftshistoria. Från »här-
dande friluftslif» till ekoturism och miljöpedagogik. Det är ett stycke 
fascinerande svensk historia som där får sin skissartade teckning 
av tretton författare. Bokens breda ansats gör det befogat att tala 
om en pionjärinsats.

Den förändrade natursynen under 1700- och 1800-talen påver-
kade friluftslivets förutsättningar. När ledde då detta till att man 
började vistas i skog och mark med naturupplevelsen i centrum, det 
vill säga; när »föddes» friluftslivet? Antologin betraktar friluftsli-
vets organiseringsfas kring förra sekelskiftet som dess startpunkt. 
Då bildades till exempel STF (1885), Föreningen för skidlöpning-
ens främjande i Sverige – nuvarande Friluftsfrämjandet – (1892), 
Svenska sällskapet för friluftslif och kroppsvård, samt Sveriges 
scoutförbund (1912). Har det då inte funnits ett naturmöte som vi 
kan betrakta som friluftsliv innan dess? Kultursociologen Henning 
Eichberg har studerat detta med utgångspunkt från Tyskland och 
Danmark och knyter friluftslivets början till förromantikens sena 
1700-tal. Man kan fråga sig om det inte finns tillräckligt mycket 
stöd för att inta samma hållning vad gäller Sverige. 

Fullt klart är dock att med organiseringen blev friluftslivet en mer 
manifest företeelse. Klas Sandell och Sverker Sörlin tolkar detta 
skede mot bakgrund av tidens dramatiska strukturella och demo-
grafiska förändringar. När landsbygdens gemenskap lämnades för 
ett liv i städerna uppstod behov av en ny rumslig och social identitet 
inom ramen för den nationella enhetstanken. »Den svenska natu-
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ren» och »det naturälskande svenska folket» blev viktiga element 
i den moderna svenska nationens tillblivelse. Även tidens intresse 
för geografiska upptäckter kan ha stimulerat till ett friluftsliv i 
STF:s anda: Känn ditt land. Likaså motiverade den sociala oron, 
inte minst bland städernas ungdom, och de ofta dåliga stadsmil-
jöerna till olika pedagogiska initiativ där fostran genom friluftsliv 
fick en central roll. Den blev en metod för hälsa, välbefinnande 
och kondition, men också för produktivitet i arbetslivet och fysisk 
färdighet för försvaret. 

I boken för Björn Tordsson fram en intressant hypotes om att 
de kontinentala myterna om nordborna blev råmaterial i skapan-
det av en ny självbild under 1800-talet. Med det perspektivet var 
det inte en slump att »Föreningen för skidlöpningens främjande 
i Sverige» bildades. Skidåkningen, som gavs epitetet »idrotternas 
idrott», associerades starkt med det nordiska, vilket än i dag speglas 
av att längdåkning i flera språk, däribland engelska och spanska, 
benämns som »nordisk skidåkning». 

Det är ingen tvekan om att friluftsliv är en kulturföreteelse med 
vitt förgrenade rötter. Boken nämner flera av dem, men förbigår 
bland annat hur tidens sjukdomspanorama, särskilt neurastenin, 
ett tillstånd av nervsvaghet med ökad retbarhet, bidrog till intres-
set för friluftsliv. STF:s ordförande Louis Améen fångade stäm-
ningsläget väl vid föreningens 30-årsjubileum 1915: »Naturens 
friska vindar, naturens ro och skönhet äro saker, som visserligen 
icke finnas i farmakopén. Men stå bättre läkemedel till buds för 
vårt nervösa släkte?» 

Med det nya bruket av naturen förändrades bilden av det na-
tionella rummet. Ett friluftslandskap med distinkta platser växte 
fram i en kulturell process. Bland flera likvärdiga områden valdes 
vissa ut. Hur detta gick till är väsentligen okänt. Varför fanns till 
exempel vissa platser längs kusterna och i fjällen, som senare blev 
en del av vårt friluftslandskap, redan nämnda i Läsebok för folksko-
lan från 1868? 

Att tillgängligheten har spelat en viktig roll i denna process 
speglar Sverker Sörlin med hur den inre bilden av berget Aava-
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saksa i Tornedalen förändrades. Till denna höjd begav man sig 
under flera hundra år för att beskåda polarlandskapet med dess 
midnattssol. Genom såväl inhemska som utländska reseskildringar, 
däribland Anders Fredrik Skjöldebrands Voyage pittoresque au Cap 
Nord (1801–1802), blev den föremål för en kanoniseringsprocess. 
Men bilden av Aavasaksa i det mentala landskapet tynade snabbt 
bort när järnvägen mellan Luleå och Narvik började trafikeras 
1902. I stället ryckte fjällvärlden fram till en tätposition i frilufts-
livets platshierarki. 

Om den tidiga friluftsrörelsen var elitistisk och dominerad av 
borgerlighet och överklass, breddades den under 1920- och 30-ta-
len. Friluftslivet blev då en del i välfärdsbygget. Lena Eskilsson 
beskriver hur en politik för fritiden växer fram samtidigt med ar-
betstidens reglering och den lagstadgade semestern. Denna politik 
lämnade inget utrymme för antikens ideal med en kontemplativ 
fri tid. Det gällde att undgå det man uppfattade som fritidens faror 
– lättja, konsumtion av »skräpkultur», och frigörande av driftsim-
pulser. Ett aktivt liv var botemedlet och det skulle göra människan 
glad, fri, sund och frisk. Med en stor utställning i Ystad 1936 åskåd-
liggjordes denna fritidens idé. När den följdes av Fritidsutredningen 
1937 var »fritid» i stort sett liktydigt med friluftsliv, som snabbt 
blev en del i det moderna projektet. År 1939 beslutade riksdagen 
om en fond för friluftslivets främjande. Dessutom inrättades en 
statlig nämnd med fokus på fritidens nyttjande för friluftsliv. 

Samma år menade Stockholms stads fastighetsnämnd att det 
fanns planer som var av »utomordentligt intresse för stadens be-
folkning». Även stadskollegiets friluftskommitté hade välsignat 
dem. Då togs ett beslut: »Som huvudsakligt skäl för köpet anfö-
res stadens intresse av att ifrågavarande egendom för framtiden 
bibehålles som ett för stadens befolkning tillgängligt fri- och na-
turområde.» Därmed blev Hellasreservatet stockholmarnas egen-
dom. Stockholms stad var inget framsynthetens undantag. År 1940 
rapporterades att 25 städer hade eller var i färd med att förvärva 
markområden för att inrätta friluftsreservat. Hellasreservatets till-
komst var således i tidens anda. 
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Vid samma tid fick cykeln en central roll för tillgängligheten 
och antalet vandrarhem ökade med rekordfart. Att de byggdes i 
Syd- och Mellansverige markerar en breddning av friluftslandska-
pens typologi jämfört med den tidigare fokuseringen på fjäll och 
skärgård. Under efterkrigstiden byttes cykeln ut mot bilen. Och på 
50-talet organiserade bland annat Friluftsfrämjandet en kampanj 
som bara något decennium senare skulle vara en omöjlighet: »Ut 
i naturen – motorburen.» Samtidigt minskade vandrarhemmens 
betydelse när Välfärdssverige byggde sommarstugor. Detta ledde 
dock inte till att det offentligas intresse för friluftslivet minskade. 
I antologin får det sin beskrivning av Ingemar Ahlström och Sven-
G. Hultman. År 1952 etablerades till exempel ett visst strandskydd 
och lagen om stängselgenombrott tillkom för att underlätta för det 
rörliga friluftslivet. År 1963 övergick Statens fritidsnämnd till att bli 
dess friluftsnämnd, och ett år senare möjliggjorde naturvårdslagen 
naturreservat för friluftsliv, eller som det ofta kom att rubriceras: 
social naturvård. När så Statens naturvårdsverk inrättades 1967 fick 
det även ansvar för friluftslivets frågor, och så småningom tog ver-
ket bland annat över ansvaret från STF för 460 mil av markerade 
leder i fjällvärlden. Andra uttryck för det offentliga engagemanget 
är Sörmlandsleden, som tillkom i mitten av 70-talet, och den fysiska 
riksplaneringens resultat i form av riksintressen för friluftslivet, 
vilka gavs ett visst skydd i naturresurslagen 1987. 

På 60- och 70-talen drogs delar av friluftslivet in i en växande 
konsumtionskultur. Först sent under denna tidsperiod, och med 
en eftersläpning i förhållande till samhället i övrigt, kom frågor 
om miljö och livsstil upp på friluftsorganisationernas agenda. Det 
speglar att dessa organisationer har varit en del av den samhälls-
bärande kulturen. De rötter som friluftslivet internationellt sett 
även har i en civilisationskritik, har inte vuxit sig djupa i Sverige, 
trots att de har haft sina förespråkare även i vårt land. 

Under 1990-talet försvagades det offentliga samhällets engage-
mang för friluftslivet. Mycket av ansvaret för friluftslivets behov 
hade då förts över från staten till kommunerna. Det gick till och 
med så långt att Naturvårdsverket uttalade ansvar för friluftslivet 
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försvann i början av 1990-talet. Nu hamnade det i samma stryk-
klass som flera andra allmänintressen. Att allemansrätten skrevs 
in i grundlagen 1994 och vi fick vår första nationalstadspark 1995 
blir därför mera av undantag från det tidstypiska.

Vilken plats har då friluftslivet haft i skolans ämne för kropps-
övningar? Marie Sundberg och Johan Öhman belyser detta i en 
genomgång av läroplanerna. Den talar för att skolan har släpat efter 
samhällsutvecklingen i övrigt, och att friluftslivet har haft en svag 
ställning. Under första hälften av 1900-talet handlade det mer om 
idrottsövningar i det fria, och det var för dessa man införde cirka 
tio obligatoriska friluftsdagar 1942. Först på 50-talet började lä-
roplanerna skilja ut friluftslivets egenart från idrottsaktiviteter. I 
dag är dess roll bland annat att genom ett naturmöte bidra till ett 
intresse för miljöfrågorna. Men frågan är om målen kan realiseras 
när timplanerna för »Idrott och hälsa» har skurits ned och frilufts-
dagarna i praktiken har försvunnit. 

Bilden av den offentliga skolan kontrasteras av Petra Rantatalos 
beskrivning av olika ideella organisationers pedagogiska initiativ. 
Så vittnar till exempel STF:s och Friluftsfrämjandets engagemang 
för »Skolungdomens allmänna fjällfärd» åren 1925–66 om stor 
vitalitet. Senare har Friluftsfrämjandets Mulleskola från 50-talet 
inte bara blivit en succé i Sverige utan även exporterats som pe-
dagogisk idé till bland annat Kanada, USA och Japan. Likaså har 
»I ur- och skur»-daghemmen, som introducerades i mitten av 
80-talet, expanderat snabbt. Det bör vara glädjande för dem att 
den medicinska forskningen talar för att själva verksamheten, och 
inte urvalet av barn, verkar leda till att dessa är friskare än barn i 
vanliga daghem. Folkrörelsernas pedagogiska insatser belyser vik-
ten av det civila samhället. Här har gjorts, och görs, ett enastående 
arbete, oftast av kvinnor, och i det tysta. 

Idag utmärks friluftslivet av många subkulturer, alltifrån det 
enkla traditionella till olika kommersiella och specialiserade in-
riktningar som ofta syftar till äventyr och upplevelsemaximering. 
Mångfalden har alltså blivit ett karaktärsdrag, och arenorna för 
friluftsliv ligger inte sällan långt utanför landets gränser. 
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Med historiska perspektiv på friluftsliv blir det tydligt hur präg-
lat av omvärlden dess ideologi och uttryckssätt har varit. Det är 
därför förståeligt att bokens redaktörer även söker teckna olika 
framtidsscenarier. De initierar därvid en spännande problemati-
sering kring påverkan av högrörlighetssamhället, uppluckringen 
mellan arbetstid och fritid, den elektroniska kommunikationens 
oberoende av rummet, sportifieringen av friluftslivet, behovet av en 
hållbar utveckling, de invandrade kulturerna, turismen och de väx-
ande sociala klyftorna. Ett intressant resonemang förs bland annat 
kring de stabila friluftslandskapens möjliga roll för platsidentitet i 
ett föränderligt samhälle, samt om friluftslivets möjlighet att skapa 
proportioner på tid och rum för individen. 

Finns det då, i början av 2000-talet, några mer tydliga tecken 
kring friluftslivets framtid? Ja. Kulturdepartementet har aviserat 
att en proposition om statligt stöd till friluftsliv och främjandeor-
ganisationer kommer att lämnas till riksdagen under detta år, och 
på miljödepartementet avser man att komplettera naturvårdens 
inriktning med det man benämner som »social naturvård». Fokus 
skall inte minst vara på den tätortsnära naturen. Så skall regerings-
förklaringens ord från förra året »hela folket skall få tillgång till 
vår rika natur» förverkligas. 

»Friluftshistoria» är en väl skriven och sammanhållen antologi 
som fyller en angelägen roll både för allmänheten och för fortsatt 
forskning. Därtill bidrar en riklig genomgång av litteratur och 
källmaterial. Författarna har genom en bred ansats lagt en viktig 
och tidigare svårtillgänglig grund för friluftslivets självkännedom. 
Dessutom inbjuder inte minst redaktörerna till reflektion. Ännu 
är det långt till ett kunskapsläge som medger en djupare förståelse 
av friluftslivets sammansatta väsen. Men boken markerar att en 
spännande färd i ett väsentligt landskap har inletts. 

Svenska Dagbladet 16 maj 2000
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Människans muskler  
unikt flexibla

To move things is all mankind can do, and for such the sole 
executant is muscle, whether in whispering a syllable or in 

felling a forest.» Orden är neurofysiologen och Nobelpristagaren 
Sir Charles Sherringtons. 

Man kan ha invändningar mot själva utsagan, men ändå uppskat-
ta hur väl den fångar spännvidden i det som människans muskler 
kan utföra. Till denna mångfald bidrar även individernas skilda för-
utsättningar för olika former av muskelarbete, såsom att så snabbt 
som möjligt springa, spela orgel eller sjunga olika toner, eller att 
uthålligt ta sig fram på skidor i ett vintrigt landskap.

Muskler kan ha mycket olika färg, från mörkt röda muskler, 
som hos nötdjur, till helt vita, som hos torsk. Den första kända 
beskrivningen av detta faktum gjordes 1678 av italienaren Stefano 
Lorenzini. I slutet av 1800-talet upptäcktes att när vit muskulatur 
aktiveras med hjälp av elektrisk stimulering drar den ihop sig be-
tydligt snabbare än den röda. Efter hand förstod man att skillna-
derna i färg beror på olika mängd av ämnet myoglobin i muskula-
turen. Ju rödare muskeln är, desto mer myoglobin innehåller den. 
Myoglobin är ett järnhaltigt protein som likt blodets hemoglobin 
kan binda syre.

Under 1900-talets senare hälft utvecklades en färgningsmetod 
som gav en ny bild av muskulaturen. Den bygger på att ett visst 
enzym finns i tre olika former i celler som kallades typ I, IIA och 
IIB. Snart visade det sig att typ I är långsam och uthållig, medan 
typ IIA är snabb och mindre uthållig. Typ IIB är också snabb, men 
tröttnar ännu fortare.

Studier av muskler gjordes då på djur, men under 1960-talet 
började man få en djupare inblick i hur människans muskler ser 

»
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ut. Då utvecklades nålbiopsitekniken, och med den kan man med 
en fin nål enkelt ta ut ett litet prov ur en levande muskel. När sam-
mansättningen av celltyper i olika muskler studerades fann man en 
slående skillnad mellan djuren och människan. Hos djur dominerar 
en viss celltyp helt i delar av eller i hela muskeln. Hos människor 
däremot är olika celltyper spridda inom hela muskeln och ger den 
ett mosaiklikt utseende.

På 1960-talet initierade den svenske arbetsfysiologen Bengt 
Saltin en forskningslinje om människans muskulatur. I början av 
1970-talet studerade han muskulaturen hos elitidrottare, och kunde 
snart konstatera att hos dem som ägnar sig åt uthållighetsgrenar 
dominerar långsamma celler, medan det omvända gäller i snabb-
hetsgrenar som kortdistanslöpning. Rönen väckte stor uppmärk-
samhet och ledde snart till frågan om träningen kunde ha skapat 
dessa skillnader. De flesta forskare ansåg vid denna tidpunkt att 
så inte var fallet. Den tidens träningsstudier visade inte på någon 
förändrad sammansättning av snabba och långsamma celler. Och 
av studier på vanliga ungdomar kunde man dra slutsatsen att idrot-
tarnas värden gick att återfinna inom normalfördelningen.

I slutet av 1970-talet var därför den allmänna meningen att 
olika slags muskelceller förblev som de var. Man ansåg inte att 
det kunde ske någon övergång mellan olika muskeltyper. Men alla 
var inte övertygade om detta. Orsaken var att de studier som hade 
utförts ofta handlade om att otränade försökspersoner tränade på 
träningscykel 3–4 pass i veckan under två månader. Var detta till-
räckligt med träning? Dessutom togs prover från lårmuskulaturen 
som även hos en otränad person används dagligen och är därmed 
relativt vältränad. Vi som tvivlade fick också stöd för vår skepsis 
i försök med djur. Dessa studier visade att när muskler stimuleras 
med elektrisk ström under lång tid kan snabba celler övergå till 
att bli långsamma.

I slutet av 1970-talet tog jag därför initiativ till en radikalt an-
norlunda studie. Den gick ut på att låta en otränad muskel utföra 
ett uthållighetsarbete under lång tid. Det skulle komma att handla 
om en 150-milatur på skidor längs hela den svenska fjällkedjan. I 
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fokus stod den överarmsmuskulatur på baksidan av armen som 
sträcker armen när man stakar sig fram.

Efter den två månader långa skidturen hade andelen snabba 
celler sjunkit. Samtidigt hade andelen av en celltyp som kallas typ 
IIC ökat. Normalt sett finner man inte den celltypen hos vuxna. 
Hur skulle dessa resultat tolkas? Att det inte rörde sig om nybil-
dade celler gick att fastställa, eftersom de inte innehöll den sortens 
proteiner. Men många frågetecken kvarstod och fler studier var 
nödvändiga. Nästa tillfälle gavs när en grupp amerikanska studen-
ter skulle skida med 80 kilo tunga pulkor från Kirkenes i Norge 
via de finska och svenska lappmarkerna till Narvik. Sträckan var 
sammanlagt 80 mil och skulle sätta ungdomarnas armmuskler på 
hårda uthållighetsprov.

Nu förfinades den experimentella modellen. Muskelprover togs 
från den ena armen före långturen och från båda armarna efteråt. 
Tanken var att om man efter träningen fann att cellsammansätt-
ningen var lika i båda armarna, så berodde förändringen på själva 
muskelarbetet.

Så blev också fallet. Efter 36 dagars skidåkning hade andelen 
snabba celler sjunkit med 13 procent. Samtidigt hade andelen av 
typ IIC celler ökat lika mycket. Andelen långsamma celler var oför-
ändrad. Och höger och vänster arm skilde sig inte åt. Tolkningen 
av de två skidåkningsstudierna blev att fysisk träning i sig kunde 
ge upphov till de »nya» typ IIC cellerna. Nu gällde det att försöka 
förstå vad typ IIC cellerna står för.

En möjlighet var att de innehåller proteiner av samma typ som 
foster eller nyfödda har. Men efter hand framträdde i stället bil-
den av en celltyp som har en blandning av snabbt och långsamt 
protein. Typ IIC cellerna har därför ansetts utgöra ett slags mel-
lantyp. I försöken uppvisade dessa celler också olika egenskaper, 
beroende på hur mycket av snabbt och långsamt protein de inne-
höll. Vid mitten av 1980-talet hade vi därmed kunnat kartlägga 
hur en cellomvandling skulle kunna gå till.

Frågan var nu om snabba celler verkligen kan omvandlas hela 
vägen till långsamma celler. Att studera detta var komplicerat, ef-
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tersom det förutsätter mycket långa och krävande träningsstudier. 
Ett annat sätt att undersöka detta var att göra tvärtom och följa 
vad som händer när elitidrottare slutar träna. Sådana studier har 
gjorts på roddare. Det visade sig då att andelen långsamma celler 
minskar med cirka 15 procent i både axel- och lårmuskler. Mot-
svarande typ av förändringar äger rum när fotbollsspelare skadas 
och benen måste gipsas. Det innebär alltså att inaktivitet efter det 
att man har varit fysiskt aktiv under lång tid kan leda till att lång-
samma celler förvandlas till snabbare celltyper.

Efter hand kom fler studier som talar för att träning verkligen 
kan leda till en övergång från snabba till långsamma celler. Ett 
exempel på det är en studie som vi utförde på ryggmärgsskadade 
personer som under lång tid varit rullstolsburna. Vi frågade oss 
hur axelmuskeln anpassar sig för att driva rullstolen framåt. Re-
sultaten visar att en mycket stor anpassning äger rum. De snabba 
och snabbt uttröttbara cellernas andel är mycket låg. Däremot är 
de långsamma och uthålliga cellernas andel mycket hög jämfört 
med oskadade individer med otränad axelmuskulatur.

Är nu detta hela sanningen om hur träning kan påverka musku-
laturens snabbhet genom att ändra celltyper? »Ja, det verkar det 
vara», skulle mitt svar ha blivit i början av 1990-talet. Men sedan 
dess har vi återigen fått revidera våra föreställningar om männis-
kans muskulatur, och vi har dessutom påmints om hur vanskligt 
det är att föra över kunskap från djurstudier till människor.

Nu gäller det egenskaperna hos de snabba typ IIA och IIB cel-
lerna. Utifrån djurstudier uppfattade man att dessa celltyper var 
lika snabba. Men kring millenniumskiftet lyckades man i flera 
studier mäta hur snabbt enskilda muskelceller hos människan drar 
ihop sig. Resultaten förvånade mycket då man fann att typ IIB cel-
lerna är minst tre gånger snabbare än typ IIA cellerna, och hela sex 
gånger snabbare än de långsamma typ I cellerna. De snabba typ 
IIB  cellerna är alltså i själva verket supersnabba. Fynden ledde till 
att typ IIB cellerna döptes om och kallas numera typ IIX celler.

Dessa fynd är av stor praktisk betydelse, eftersom en av Bengt 
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Saltins tidiga doktorander, Jan Henriksson, sedermera min hand-
ledare, i sin avhandling på 1970-talet visade att typ IIB celler kan 
omvandlas till typ IIA. Då väckte fynden ingen större uppmärk-
samhet, men numera förstår vi alltså att denna anpassningsme-
kanism skapar en väsentligt långsammare muskel. Och det räcker 
med måttlig motionsträning, som att jogga, cykla eller simma, för 
att påverka muskulaturen i den riktningen. 

Idag vet vi dessutom att även styrketräning med tunga vikter 
kan omvandla snabba muskelceller till långsamma. Sådan träning 
är ett vanligt inslag såväl i många motionärers träning som i idrot-
ter som kräver stor snabbhet och explosivitet. Den nya kunskapen 
ställer frågan om man med mer explosiv styrketräning skulle kunna 
få långsamma celler att bli snabba. Idag vet vi inte det, men vi kan 
vara säkra på att frågan kommer att studeras.

Är det då helt fel att ha med långsam styrketräning i explosiva 
idrotter? Antagligen är det inte det. För även om styrketräning 
leder till att celler blir långsammare, blir effekten samtidigt att 
man får en större och därmed starkare muskel. Och ju starkare en 
muskel är, desto snabbare kan vi accelerera en rörelse. I det fal-
let kan alltså kvalitativa förändringar i en muskel kompenseras av 
ökad muskelmängd.

Sammanfattningsvis, från att man i början av 1970-talet trodde 
att människors individuella sammansättning av snabba och lång-
samma muskelceller inte går att påverka med fysisk aktivitet och 
träning, vet vi numera att det finns en påtaglig flexibilitet, och att 
sammansättningen av fibertyper kan modifieras av såväl rörelse 
och träning (pilarnas riktning till vänster) som av vila i form av 
frivillig eller ofrivillig muskulär inaktivitet (pilarnas riktning till 
höger), och det i en ordning som belyses nedan:

långsamma    intermediära    snabba    supersnabba celler

Forskning & Framsteg 4:38–41, 2002
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Är förmåga att tåla smärta  
en del av undret?

Man behöver inte vara särdeles intresserad av idrott för 
att ändå förundras över det faktum att en nation med 0,5 

procent av jordens befolkning år 2004 stod för 51 procent av värl-
dens tio främsta manliga tävlingsprestationer i löpning på respek-
tive distans från 800 meter till maraton. Denna statistik är ett av 
många sätt att beskriva Kenyas överrepresentation i dagens globala 
elitskikt inom friidrottens längre löpgrenar. Förundran blir inte 
mindre av att det framför allt är en befolkningsgrupp som utgör 
10 procent av kenyanerna, kalenjin, som står för dessa framgångar. 
Detta faktum har lett till en ansenlig mängd forskning som spän-
ner mellan arv och miljö, inklusive dopning, som möjliga förkla-
ringsgrunder. 

Lagom till friidrotts-VM i Osaka har mycket av denna forskning 
samlats i antologin East African Running: Toward a Cross-Disciplinary 
Perspective. I den behandlas allt från historiskt–sociologiska till fy-
siologiskt–genetiska mekanismer bakom kenyanernas framgångar. 
Greppet är således flervetenskapligt, holistiskt och därmed också 
välgörande genom att det utmanar de enkla förklaringarnas lock-
else. Låt mig redan nu nämna att boken befriar kenyanerna från 
dopningmisstankar. Gåtan består således så här långt. 

Historien bakom det kenyanska löparundret har sin början i 
kolonialtiden, med sportens hemland Storbritannien som koloni-
satör. I början av 1900-talet fanns ej den västerländska idrotten i 
Kenya, men bara några decennier senare hade den börjat introdu-
ceras via skolor och tävlingar. Värdet av idrotten sågs i termer av 
social disciplinering och som en motkraft till den afrikanska dan-
sen som uppfattades som osedlig och icke önskvärd. Steg för steg 
byggdes idrottens infrastruktur upp: utbildning, organisationer och 
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tävlingsplatser. Och vid 50-talets början fick Kenya sin officielle 
»Colony Sports Officer» som effektivt bidrog till att ge denna pro-
cess ytterligare kraft. 1954 sändes den förste löparen till Europa för 
att tävla i samväldets »huvudstad» London. Sedan gick det snabbt 
och 1968 överraskade Kenya världen vid olympiaden i Mexico. 

Uppfattningar om den ädle vilden som med rå talang nådde 
ända fram till prispallen motsägs tydligt av bokens bilder av en 
systematisk sportifieringsprocess i kolonialbrittisk anda. Även en 
annan förklaring spreds. Mexico City ligger på motsvarande höjd 
som det högland där de kenyanska löparna tränade. Deras fram-
gångar skulle därför kunna ses som ett acklimatiseringens undan-
tag. När de väl skulle tävla på havsnivå skulle deras anpassning till 
hög höjd inte längre vara till någon fördel. Den hypotesen skulle 
dock snart motsägas av den successivt alltmer framgångsrika keny-
anska löpningen var än tävlingarna ägde rum, och det även sedan 
möjligheterna till höghöjdsträning kommit att bli vitt spridd inom 
den internationella elitidrotten. 

Inom Kenya är det alltså främst befolkningsgruppen kalenjin 
som står för nationens dominans på den internationella friidrottsa-
renan. En av författarna, John Manners, menar att en medveten 
och aktiv selektionsmekanism kan förklara detta. Stammen har 
enligt honom gynnat ett militärt starkt släktes framväxt, vilket 
även kan ha bidragit till att viktiga egenskaper för löpningen har 
premierats. Manners lyfter fram två mekanismer som talar för det. 
Den ena är kopplad till stammens tradition av boskapsplundring 
från andra stammar. För framgångsrik boskapsplundring krävdes 
att man kunde förflytta sig snabbt och långt. De överlevande hylla-
des och fick dela på bytet. Gåvor i form av boskap fordrades för att 
få äkta en kvinna, och den som ägde mer boskap hade därigenom 
förutsättningar att kunna få fler fruar och därmed fler barn. Men 
även en annan egenskap var knuten till ens position i stammen och 
reella möjligheter till giftermål. Det var huruvida man klarade av 
den smärta som omskärelsen eller könsstympningen innebar utan 
att rygga tillbaka. Räddhågsna och smärtkänsliga hindrades däri-
genom från att fortplanta sig. 
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Kalenjinernas särskilda egenskaper uppfattades snart av britterna 
när de möttes av ett militärt motstånd. Genom detta utvecklades 
samtidigt en respekt. När fred väl hade slutits ledde det till att 
många kalenjiner rekryterades till poliskåren och militären. Väl där 
fick de möta skickliga tränare. Och det är ur denna grupp som de 
flesta av de tidiga olympiska medaljörerna, såsom Kipchoge Keino, 
Kiprugut Chumo och Benjamin Kogo, hämtades. 

Därigenom fick de unga kalenjinerna klara förebilder, och i dag 
kan ungefär 2 000 kenyaner livnära sig på löpning i olika delar av 
världen. En bidragande orsak till denna utveckling torde vara att 
framgångsrika idrottsmän i fattiga länder kan ha en stimulerande 
inverkan på ungdomars intressen som är mångfalt större än den 
i välbärgade länder. Här är dessutom konkurrensen om att fånga 
ungdomarnas intressen för olika fritidssysslor efter hand allt mer 
omfattande. Och viktigt i sammanhanget är möjligheten att springa 
ifrån fattigdomen. »An athlete in Kenya runs to escape poverty». 
»I fight to survive». Dessa två citat ur boken belyser att målet att 
tjäna sitt levebröd är det främsta skälet till att man i dag ägnar 
sig åt tävlingslöpning i Kenya. Att erövra medaljer är sekundärt. 

Vad finns det då för möjliga fysiologiska förklaringar till det ke-
nyanska löparundret? Låt oss börja med tre i detta sammanhang 
grundläggande kapaciteter. Den första är den maximala syreupp-
tagningen, som gränssätter vår förmåga att bryta ned fett och kol-
hydrater till energi för löpningen. Inget talar för att kenyanerna 
har högre kapacitet i detta avseende än till exempel de bästa skan-
dinaviska löparna. Kenyanernas anpassning till hög höjd i form av 
en högre koncentration av röda blodkroppar, och därmed en högre 
syretransporterande förmåga, skiljer sig inte heller. Detsamma gäl-
ler de förändringar i blodet som inträder när man efter träning på 
hög höjd vistas och tävlar på låga höjder eller havsnivå.

En klar skillnad verkar däremot ligga i löpekonomin vid högre 
hastigheter, det vill säga energikostnaden per given sträcka och 
kilo kroppsvikt. Förklaringarna till detta är mer osäkra. Ett verkar 
dock vara klart och det är att sammansättningen av långsamma och 
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snabba muskelceller inte skiljer kenyanerna från andra. En stark 
hypotes vad gäller den bättre löpekonomin kan vara att kenyanerna 
har en relativt sett liten kroppsmassa i underbenen. Denna typ av 
viktfördelning har i alla fall visat sig vara energieffektiv vid löp-
ning. I boken presenteras också resultat från jämförelser mellan 
svarta och vita sydafrikanska löpare. Dem emellan finns skillnader 
i prestationer på samma sätt som mellan kenyanerna och resten 
av världen. De svartas löpsteg är längre i förhållande till kropps-
längden vilket skulle kunna ha biomekaniska fördelar som ger en 
bättre löpekonomi. Huruvida dessa sydafrikanska studier är giltiga 
även för kenyanerna vet vi dock inte. 

En tredje faktor av vikt för att förklara skillnader i prestationer i 
uthållighetsgrenar är förmågan att nyttja en så stor andel av den 
maximala syreupptagningen som möjligt under lång tid, det så 
kallade fraktionella nyttjandet. Vi vet i dag inte om detta skiljer 
kenyanerna från exempelvis nordeuropéer, men en hel del talar 
för det. Bland annat har kenyanerna en bättre förmåga att springa 
nära sin maximala syreupptagning utan att bilda mjölksyra. Frågan 
om det fraktionella nyttjandet står på forskningsagendan hos den 
danska forskargrupp under ledning av professor Bengt Saltin som 
har bidragit med mycket av den kunskap som förmedlas i boken. 
Om det skulle visa sig att kenyanerna även i detta avseende har en 
bättre kapacitet kan bokens antropologiska avsnitt om en framav-
ling av en förmåga hos kalenjinerna att tåla smärta bli ett gott ex-
empel på värdet av flervetenskapliga möten, något som denna bok 
i så hög grad bidrar med. Kunskapen om fysiologin kring löpning 
har historiskt sett gynnats av att både framgångsrika beteenden 
och vetenskapliga teorier har fått bilda utgångspunkt för forskning. 
Den har ibland bekräftat erfarenhetsbaserade praktiker, och i andra 
fall lett till att de har frångåtts. På senare tid kan man uppfatta att 
teorin oftare har utgjort forskningens grundval. I så måtto avviker 
denna bok från trenden, och det på ett värdefullt sätt. De kenyanska 
löparnas tränings- och tävlingspraktik leder i flera kapitel till ett 
ifrågasättande och en kritisk granskning av de gängse västerländska 
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rekommendationerna vad gäller födo- och vätskeintag vid träning 
och tävling. Det visar sig nämligen att kenyanerna dricker betyd-
ligt mindre före, under och efter tävling än dagens västerländska 
rekommendationer. Dessutom minskar de intaget av föda inför 
tävlingar för att uppnå en viktreducering. Även detta är i strid med 
gällande rekommendationer. Granskningen av dessa råd antyder 
emellertid att den vetenskapliga grunden för dem kan vara mycket 
mindre solid än vad man har kunnat förvänta sig. Därmed öppnas 
dörren för att de kenyanska löparnas beteenden, utmejslade genom 
beprövad erfarenhet, kommer att visa sig bära frön till ny och mer 
solid kunskap om träningens och tävlingens fysiologi. 

Flera avsnitt i boken behandlar frågan om genetikens betydelse i 
sammanhanget. Här är vi inne på relativt jungfrulig och svårori-
enterbar mark. Några säkra svar ges heller inte. Däremot beskrivs 
färdvägen med nu pågående insamling av genetiskt material från 
världens främsta idrottsmän. Men även bland genetikerna fram-
hävs miljöns betydelse. En av dem påpekar att det som bland an-
nat utmärker de framgångsrika löparna är att de har en historia 
som barn och ungdomar av långa förflyttningar genom löpning till 
och från skolan. Ingen annan region i världen har så höga nivåer 
av fysisk aktivitet under uppväxtåren. 

I fredags inleddes ett nytt världsmästerskap i friidrott. Kom-
mer kenyanernas dominans att brytas eller bestå? En sak är säker. 
Man kommer inte att kunna bedöma detta genom att bara jämföra 
de olika nationernas antal medaljer av olika valörer. Den globala 
marknadens mekanismer gäller nu även för löpare och deras musk-
ler. Och Afrika är den kontinent som står för den största exporten 
av atleter, medan Europa är den främsta importören. Men i fallet 
kenyanska löpare utmärker sig de oljerika arabländerna Qatar och 
Bahrein. Qatar började 2003 med värvningen av hinderlöparen 
Stephen Cherono. Därefter har de båda länderna inhandlat kom-
pletta landslag med afrikanska löpare som numera lystrar till ara-
biskklingande namn. Huvuddelen av dem är från Kenya (se SvD 
21/8, 2007). Vilka konsekvenser importen och exporten av idrotts-



37

män får för idrotten, som traditionellt har byggt mycket av intres-
set kring en nationernas kamp i en anda av fair play, återstår att 
se. Men om fattiga nationer skulle visa sig vara förlorare på detta, 
vinner löparna själva och inte sällan ett antal av deras släktingar. 
I boken beskrivs hur en av de kenyanska löparna i Qatar försörjer 
50 fattiga landsmän hemma i Kenya. 

Att boken saknar perspektiv såsom politik, genus och psykologi 
får inte undanskymma dess många förtjänster. Till dessa hör dess 
flervetenskaplighet, ifrågasättande och holistiska ambitioner, vilka 
gör den till en av de mest spännande och angelägna böckerna inom 
det rörelsevetenskapliga fältet under lång tid.

Svenska Dagbladet 29 augusti 2007
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Cyklisterna får  
hjulen att snurra

Under människosläktets utveckling har förflyttningar 
mellan olika platser utgjort en stor del av människans totala 

fysiska aktivitet. Så är det även i dag i många länder. I till exempel 
Tianjin, Kinas tredje största stad med 9 miljoner invånare, gick 
eller cyklade 94 procent av befolkningen till arbetet för några år 
sedan. I snitt tog färden 30 minuter i en riktning, och 65 procent 
av befolkningen utförde ingen annan form av fysisk aktivitet på 
fritiden. Även i Sverige var för bara ett drygt halvsekel sedan fysiskt 
aktiva transporter en del av vår svenska normalitet. Bland LM Er-
icssons 5 000 anställda år 1949 cyklade 3 000 till arbetet, medan 
950 promenerade och 1 000 åkte kollektivt. Endast 50 tog sig till 
jobbet med någon annan form av motorfordon.

Men snart skulle denna tidstypiska bild tona bort i Sverige. Och 
sedan något decennium har motsvarande förändring inletts i Kina. 
Vart tog då all fysisk aktivitet vägen i Sverige? Svaret är att åtmins-
tone en del av nedgången kompenserades av mer fysisk aktivitet 
under andra delar av fritiden. Därtill stöttades den av ett samhälle 
som byggde anläggningar för idrott, friluftsliv och rekreation som 
en del av dess omsorg om medborgarnas välbefinnande. Dessa am-
bitioner hade etablerats redan före andra världskriget och lett till 
bland annat inköp av stora friluftsområden nära tätorterna. Efter 
kriget gav en stark ekonomi parad med välfärdsideologin ytterligare 
kraft åt denna yttring av moderniteten. Samtidigt tog den sig då 
delvis nya uttryck. När Linggymnastikens tid var passé behövdes 
nya rörelseformer för människor. Och arenor för dem. Konditions-
träningen skulle delvis bli svaret på dessa behov. Och kanske var 
det därför som det anlades så många motionsspår i Sverige under 
60- och 70-talen.
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Välfärdssveriges ambition att på olika sätt främja befolkningens fy-
siska aktivitet och hälsa varade fram till 80-talets slut. Då ersattes 
den av ett minskat engagemang från samhällets sida. Delvis var det 
ekonomiskt betingat, men det harmonierade även med ett synsätt 
som gick ut på att rörelsebehovet fick tillfredställas av individen 
själv eller i samspel med marknaden. Denna marknadsliberala in-
ställning kom dock snart i otakt med en tid som i sitt sköte bar på 
en utveckling som ingen kunde förutsäga på 80-talet.

Under 90-talet drabbades först USA och sedan flera andra länder 
av en fetmaepidemi. Den spreds vidare och utvecklades efter hand 
till ett globalt folkhälsoproblem. Ett av dess möjliga botemedel 
försvårades av att upplevd tidsbrist alltmer blev ett hinder för att 
vara fysiskt aktiv. Forskning visade också på den omgivande mil-
jöns betydelse för nivåerna av fysisk aktivitet inom befolkningen. 
Lägg därtill att så många som 25 procent av invånarna inom EU 
angav som främsta hinder för att motionera att de inte var »den 
sportiga typen» (Public Health Nutrition, 2:153–160, 1999). 

Kunde samhället då stå vid sidan av allt detta utan att agera? Knap-
past. Men vad skulle göras? Folkhälsokrisen, det mer tidspressade 
samhällsklimatet och ny kunskap om vad som påverkar våra be-
teenden utmanade ju även de gamla folkhälsostrategierna. Sam-
mantaget ledde detta till ett paradigmskifte i synen på vilka former 
av fysisk aktivitet som skulle ha en rimlig chans att bidra till mer 
rörelse inom befolkningen.

Perspektiven breddades från den tidigare starka betoningen på 
olika idrotter och mer ansträngande träning till att vardagsmotion 
lyftes fram i såväl nationella som internationella folkhälsostrate-
gier. Fysiskt aktiva transporter kom därigenom återigen i fokus 
som en möjlig källa till fysisk aktivitet. Men detta skifte i synsätt 
skulle samtidigt innebära ett behov av andra fysiska miljöer för 
kroppslig rörelse än de traditionella. Och med det andra aktörer. 
Motionsspår och idrottsanläggningar ligger inom idrotts- och fri-
tidsförvaltningarnas domäner, medan gator, trottoarer och cykel-
banor tillhör gatu- och trafikkontorens ansvarsområden på kom-
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munal nivå. Och för det statliga vägnätet ansvarar Vägverket. Inom 
denna sfär finns en annan grundval för beslut om investeringar. 
Genom så kallade kostnads- och nyttoanalyser bedöms till exempel 
huruvida anläggandet av en väg har möjlighet att leda till ett posi-
tivt ekonomiskt återflöde till samhället. Om så inte är fallet skall 
i princip investeringen ej ske. Dessa samhällsekonomiska beräk-
ningsmodeller har utvecklats under lång tid för biltrafikens behov, 
men inte för gång och cykling. Ett beslut som skulle få oanat stora 
konsekvenser för denna brist togs av stortinget i Norge den 7 juni 
2001. Då begärdes att regeringen skulle initiera ett arbete med att 
ta fram en nationell cykelstrategi vars huvudsyfte skulle vara att 
göra cykling säkrare och mer attraktivt som transportmedel. Och 
som ett imperativ angavs att »denna strategi skall bilda en del av 
den nationella transportplanen». 

Stortingets beslut gav incitament till Transportøkonomisk institutt 
i Norge, och då särskilt transportekonomen Kjartan Sælensminde, 
att inleda ett pionjärarbete. Detta ledde fram till de första mer kom-
pletta kostnads- och nyttoberäkningarna av anläggandet av gång- 
och cykelvägar. Basen skapades bland annat med hjälp av data från 
tätorterna Hokksund, Hamar och Trondheim. Och på följande 
»nya» variabler sattes ekonomiska värden: ohälsa, sjukfrånvaro, 
osäkerhet i trafikmiljön, kostnader för parkering och skolskjutsning 
samt externa effekter av biltrafik. Med det senare menas kostnader 
som är knutna till negativa miljöeffekter av biltrafik såsom avgaser, 
partiklar och buller. Den sammantagna kalkylen för investeringar i 
cykelbanor i de tre olika städerna resulterade i att för varje av sam-
hället satsad krona skulle intäkterna bli 4–5 kronor (Transportation 
Research Part A: Policy and Practice, 38:593–606, 2004).

En så stor samhällsekonomisk nytta är mycket ovanlig vid andra 
former av transportinvesteringar. Det norska vägverket reagerade 
därför med skepsis mot resultaten. Reaktionerna i andra länder lät 
inte heller vänta på sig. De svenska naturvårds- och vägverken samt 
Nordiska rådet inledde snabbt olika former av utvecklingsarbeten 
med utgångspunkt i de norska fynden. Den sammantagna bilden av 
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dessa arbeten visade inte helt oväntat på osäkerheter i olika former 
av metodik och beräkningsgrunder. Inte minst gällde det hur man 
ska kunna beräkna de hälsoekonomiska effekterna. Och detta var 
viktigt då hälsoeffekter bedömdes skapa en stor del av samhällets 
vinst i de norska beräkningarna. Var detta verkligen möjligt? Be-
hovet av fortsatt utvecklingsarbete blev uppenbart. Nordiska rådet 
rekommenderade därför WHO att ta över stafettpinnen, vilket 
WHO gjorde redan samma år. Ett första expertmöte hölls i Magg-
lingen i Schweiz hösten 2005 och efter två års arbete offentliggör 
WHO i dag ett unikt redskap för hälsoekonomiska bedömningar 
av cykling. Det sker vid en folkhälsovetenskaplig konferens i Eng-
land, och redskapet blir samtidigt globalt och öppet tillgängligt via 
internet under akronymen »HEAT for cycling».

WHO valde en försiktig strategi i sitt utvecklingsarbete. Efter 
att inledningsvis ha skannat igenom den engelskspråkiga littera-
turen inom området fann man 16 studier av kostnader och nytta 
av investeringar i cykelbanor. 15 av dessa visade på större nytta än 
kostnader. Men metodiken och kvaliteten på de hälsoekonomiska 
värderingarna varierade stort mellan de olika studierna. Ett behov 
av att utveckla en basal och robust grund att stå på framstod därmed 
tydligt. Detta bedömdes som särskilt viktigt då de samhällsekono-
miska beräkningarna av transportinvesteringar även i framtiden 
torde komma att utföras inom en transportsektor med begränsad 
kompetens i hälsofrågor.

WHO grundar den hälsoekonomiska beräkningsmodellen på en 
unik studie från Köpenhamn. Den bygger på drygt 30 000 kvin-
nor och män som följdes under 14,5 år. Dödligheten inom gruppen 
relaterades till olika former av bakgrunds- och riskfaktorer samt 
fysisk aktivitet. Med hänsyn taget till detta fann man en reducerad 
förtida dödlighet hos de fysiskt aktiva. Men det särskilt värdefulla 
med studien är att man kunde separera effekterna av arbetspendling 
genom cykling från andra former av fysisk aktivitet inklusive olika 
idrotter. Cyklingen ledde i sig till 40 procent lägre risk för förtida 
dödlighet knuten till alla sorters sjukdomar och andra dödsorsaker 
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såsom trafikolyckor (Archives of Internal Medicine, 160:1621–1628, 
2000). När resultaten analyserades uppdelat per kön var de dock 
bara statistiskt säkerställda för männen. Orsaken var sannolikt 
att antalet kvinnor i studien var för litet. Nyligen har i alla fall 
en studie av 60 000 kvinnor i Shanghai givit samma resultat som 
den danska studien gav för män (American Journal of Epidemiology, 
165:1343–1350, 2007). En stor finess med dessa epidemiologiska 
studiers upplägg är att det är helheten av positiva och negativa 
faktorer för hälsan som fångas in och relateras till risken för för-
tida dödlighet. Eventuella negativa effekter av till exempel avga-
ser i inandningsluften samt ökade skaderisker i trafiken vägs alltså 
samman med eventuella positiva effekter på hälsan av cyklingens 
rörelser. Denna form av integrering av komplexa negativa och po-
sitiva påverkansfaktorer är i det närmaste omöjlig att få belyst på 
ett annat och någorlunda säkert sätt. Den minskade förtida död-
lighet som Köpenhamnsstudien beskrev är kopplad till en acku-
mulerad kvantitet av tre timmars cykling per vecka. Givet att man 
cyklar till och från arbetet 8–10 gånger per vecka motsvarar det en 
pendlingstid i en riktning på i snitt 20 minuter. Det handlar alltså 
inte om särdeles mycket tid per dag för att få en stor reduktion i 
risken för förtida dödlighet. Men genom att denna mängd rörelse 
upprepas under många av årets dagar blir den totala volymen av 
fysisk aktivitet över året omfattande.

WHO:s redskap för hälsoekonomiska bedömningar baseras 
alltså på kunskap om reducerad förtida dödlighet knuten till en 
specifik form av fysisk aktivitet och utförd under verkliga förhål-
landen i olika former av trafikmiljöer. Den har därigenom den 
stora fördelen att den kan leverera rimligt säkra ekonomiska vär-
den. Nackdelen är att den inte bedömer kostnader kopplade till 
sjukdomar eller skador. Valet är medvetet. Man har valt det säkra 
före det osäkra. Och bestämt sig för att fortsätta utvecklingsarbe-
tet. Vad som i dag blir tillgängligt är således bara slutet på början. 
Men det är en viktig början. Avslutningsvis: Svenska Dagbladets 
huvudnyhet den 5 november 2007 löd på följande sätt: »Miljar-
der i cykeloffensiv krävs för att nå miljömål.» Den signalerade det 
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faktum att WHO:s initiativ kommer i en tid då klimatfrågorna 
har hamnat högt upp på den politiska agendan. De omställningar 
som väntar våra samhällen för att åtminstone mildra effekterna 
av klimathotet kan ses som problem eller som möjligheter. Med 
WHO:s hälsoekonomiska beräkningshjälp kan möjlighetens per-
spektiv konkretiseras i ekonomiska termer och kanske skapa en 
grund för en annan vinkling av samma nyhet: »Miljarder i sam-
hällsekonomisk vinst av cykeloffensiv.»

Svenska Dagbladet 28 november 2007 
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Idrott utan tävlingar  
är död

Vad hette den person som föddes 1844, blev ledamot i den 
första Internationella olympiska kommittén 1894 och var 

primus motor för olympiaden i Stockholm 1912? Om den frå-
gan skulle ställas vid något middagsbord i vårt land i dag är det 
föga sannolikt att rätt svar skulle erhållas. Inte heller ledtråden 
att samme person, av kronprins Gustav Adolf, gavs epitetet den 
»svenska idrottens fader», torde rucka nämnvärt på det antagna 
utfallet. Ändå handlar det om en portalgestalt inom vår största 
folkrörelse, och den person som mer än någon annan, och på kort 
tid, förvandlade Sverige från ett land utan idrott, till ett land som 
idrottsligt kunde mäta sig med sportens hemland England. Att 
detta förvandlingsnummer skedde trots stark opposition från den 
svenska Linggymnastikens anhängare gör inte gärningen mindre 
angelägen att belysa. Tvärtom.

Den mest lättillgängliga källan för det har länge varit huvudperso-
nen Viktor Balcks egna Minnen. Men nyligen har en vetenskapligt 
baserad biografi givits ut: Idrott för kung och fosterland. Den svenska 
idrottens fader Viktor Balck 1844–1928. Den är skriven av professor 
emeritus Jan Lindroth och utgör ett viktigt komplement till det 
tidigare kunskapsläget. 

Uppväxt i ett medelklasshem i Karlskrona, och utan att ha fått 
möta kroppsövningar vare sig i skolan eller genom något fören-
ingsliv, kom Balck till Stockholm våren 1861 för studier vid Krigs-
akademien på Karlberg. Siktet var inställt på en sjömilitär bana, 
men en upplevelse skulle snart förändra hans liv för alltid. Balck 
hade beordrats upp i sittande ställning på en häst i gymnastiksa-
len varefter äldre kadetter hoppade över honom. Balck skriver att:
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[…] händelsen gjorde ett så starkt intryck, att jag anser den 
ha varit avgörande för hela mitt återstående liv. Jag greps av 
hänförelse för gymnastik och fäktning, och jag gjorde ett löfte 
att från den dagen ägna mig åt kroppsövningar, ett löfte, som 
jag sedan aldrig ett ögonblick svikit, utan troget hållit med 
oförminskad kärlek intill den dag i dag. 

En maritim bana och miljö är inte optimal för kroppsövningar. 
Balck tog konsekvensen av sitt löfte och blev i stället officer för 
landbacken. Därefter kompletterade han sin utbildning genom 
studier under åren 1866–68 vid det av Per Henrik Ling år 1813 
grundade Gymnastiska centralinstitutet (GCI) i Stockholm. Fort-
sättningsvis kombinerade han en blygsam yrkesmässig militär bana 
vid Nerikes regemente med ett gymnastiskt värv vid företrädesvis 
GCI. Det senare inleddes med undervisning inom sjukgymnastik, 
men fick sitt huvudspår inom militär gymnastik från 1885. Han 
blev snart överlärare, och krönte sin bana vid GCI som dess före-
ståndare åren 1907–1909.

Denna yrkesmässiga framgång till trots kan inte hans år vid GCI 
beskrivas som helt lyckliga. Orsaken till det är att en ny avgörande 
upplevelse drabbade Balck år 1880. Under en studieresa till sportens 
hemland England fångades han av idrotten och dess idé. Och det i 
en tid då idrotten väsentligen inte hade gjort entré i Sverige. Detta 
blev hans livs nya bestämningsfaktor. Nu inleder han en utveck-
ling inom idrottens alla dimensioner, allt för att introducera och 
bygga upp idrott i sitt hemland. Han blir utövaren, instruktören, 
föreningsbyggaren, tävlingsorganisatören och skaparen av fysiska 
miljöer för idrott. I de tre senare funktionerna verkade han på så-
väl lokal, som nationell och internationell nivå. Lägg därtill rollen 
som betydande skriftställare inom idrottens område.

England förblev Balcks stora inspirationskälla under alla år. 
Men det fanns gränser för hur mycket som borde kopieras. I sam-
band med att han skulle skapa en tidskrift för sin nya kärlek skri-
ver han att: 
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[…] dittills hade alla kroppsövningar, som icke hänförde sig 
till gymnastik, hetat sport. Detta främmande ord, det tillta-
lade ej mitt svenska sinne, och då vi för våra handlingskraftiga 
förfäders kroppsövningar hade ordet idrott upptog jag detta, 
och så kom Tidning för Idrott till liv 1881. Ordet idrott slog bra 
igenom icke blott i Sverige, utan ock i Norge och Danmark, 
där det heter Idræt. 

Kombinationen av att vara lärare på GCI, Linggymnastikens hög-
borg, och samtidigt bejaka idrotten blev problematisk för Balck. 
Tanken att tävla med kroppen gick på tvärs med Linggymnasti-
kens hela väsen och idé. Att acceptera en mångfald i synsätt och 
praktiker var det inte tal om. Balck stödde den statligt legitimerade 
Linggymnastiken fullt ut, men bara som en grund, ej som kropps-
övningskulturens allt och enda tillåtna. Konflikten med de orto-
doxa bland Linggymnastikens företrädare blev därmed oundviklig, 
med bittra och långvariga motsättningar som följd. Striden varade 
till mitten av 1900-talet, och då med idrotten som total segrare.

För Balck ledde detta till något av ett dubbelliv. Arbetet vid GCI 
gav en position, lön och trygghet, men livet levdes främst utanför 
institutets murar. Där var det desto mer frenetiskt. I sina Minnen 
antyder Balck intensiteten i sin gärning: 

Min strävan gick nu ut på att främja idrotten på alla vällov-
liga sätt. Som ordförande eller styrelseledamot i en hel del 
föreningar arbetade jag oförtrutet, vilket tog min mesta le-
dighetstid i anspråk, till och med så starkt, att jag en kväll, 
då jag ovanligt nog var hemma, tillspordes av min hustru: 
’Vet du huru många kvällar i sträck du varit på sammanträ-
den?’ Hennes eget svar på frågan blev: ’Trettiotvå’. Något väl 
mycket, då vi voro nygifta; men hon fann sig tåligt i sitt öde.

Balck betonade vikten av en personlig idrottslig färdighet, och 
levde som han lärde, men inte som en elitutövare utan mer som en 
allroundman. Vidden av hans eget utövande speglas av de kropps-
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övningar som han vid 55 års ålder erbjöd en antagonist att låta sig 
utmanas i: ridning, fäktning, simning, segling, allmän idrott (olika 
friidrottsgrenar), gymnastik, tennis och andra bollspel, velociped-
åkning, skytte, rodd, paddling och vinteridrotter. Till detta kan 
läggas hans utövande av rörligt friluftsliv. 

Medan rollen som instruktör verkar ha varit mer begränsad, 
bortsett från i hans yrkesmässiga funktion på GCI, fanns Balck 
med i det närmaste överallt som en idrottens organisatör. Här föl-
jer bara några exempel, först på lokal nivå, sedan på nationell och 
internationell. 1875 var han drivande i bildandet av Stockholms 
gymnastikförening, på 1880-talet av Stockholms roddförening, 
Stockholms allmänna skridskoklubb, Sällskapet för befrämjan-
de av skolungdomens fria lekar, på 1890-talet av Föreningen för 
skidlöpningens främjande i Sverige (senare Friluftsfrämjandet), 
Svenska Gymnastikförbundet och Sveriges centralförening för 
idrottens främjande. 

Lindroth sammanfattar en del av Balcks organisatoriska och po-
litiska förmåga med att han »var en mästare på att få penningens 
folk att bli mecenater, svärdets att ta på sig ledaruppgifter och po-
litikens att fatta de rätta besluten». Balck blev detta till trots inte 
byggaren av idrotten som folkrörelse. Det var istället Riksidrottsför-
bundet (RF), med start 1903, som iklädde sig denna roll. Nej, Balcks 
organisationer var istället typiska skapelser av 1800-talet, med en 
tydlig förankring hos överheten. De syftade till elitens byggande av 
samhället. På riksplanet motsvarades det av Sveriges centralfören-
ing för idrottens främjande, som liksom RF ville vara dominanten 
i sammanhanget, med åtföljande maktkamp och spänningar. Men 
de hade samma mål, och Lindroth menar att just kombinationen 
av medlemmar från olika samhällsskikt samt blandningen av orga-
nisatorisk mentalitet och styrning var en styrka för idrotten som 
framväxande samhällsfaktor. Här kompletterades en bredd som 
gav folklig förankring och demokratisk legitimitet, med en topp 
med stor organisatorisk effektivitet, god ekonomi och tillgång till 
korta beslutsvägar ända in i samhällets maktcentrum. Inte minst 
finns det skäl att peka på betydelsen av Balcks skickliga brobyg-
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gande mellan idrotten, kungahuset och regeringen, vilket än idag 
återspeglas i ett nära samspel mellan idrotten som folkrörelse och 
det offentliga samhället.

Språnget för Balck, från den nationella, ut till den internationella 
idrottsliga arenan underlättades av skridskoidrotten. Svenska fram-
gångar genom bland andra Ulrich Salchow och Gillis Grafström 
banade väg för en hög position i det nybildade Internationella 
skridskoförbundet, vars ordförande han var under åren 1893–1925. 
Från den ena internationella positionen till den andra var det inte 
långt, åtminstone inte i tid. 1894 blev Balck en av sju ledamöter i 
den första Internationella olympiska kommittén, en roll som han 
innehade ända fram till 1920. 

Nästa stora steg för Balck, de olympiska spelen 1912 i Stock-
holm, grundlades genom organiserandet av de Nordiska spelen 
1901, 1905 och 1909. Dessa, som närmast kan betraktas som en 
motsvarighet till de olympiska vinteridrottsspelen, gav den erfa-
renhet av stora evenemang som behövdes för att klara av en som-
marolympiad. År 1909 inleddes detta lyckade crescendo i Balcks 
livsbana. Om dem skrev han: 

Olympiska spelen! Huru ofta genljödo icke dessa två ord un-
der året 1912 och kommo fosterländska strängar i svenska 
bröst att dallra av fröjd, ty 1912 var ett hederns år för Sverige. 
Vi behöva sådana år, icke blott för att skaffa oss aktning inför 
utlandet, utan ock för att lära oss arbete och ansträngning, 
då det gäller vitala intressen, men framförallt för att lära oss 
känna vår egen duglighet och förmåga samt lära oss att tro 
på oss själva. 

För Balck var nationalismen kärnan i hans engagemang, och san-
nolikt den främsta drivkraften. Så här uttryckte han det i öpp-
ningstalet vid SM i friidrott i Jönköping 1911: 

Den innersta innebörden är, att fostra en livskraftig, arbets-
duglig, viljestark och plikttrogen ungdom med svenskt sin-
nelag, till gagn och värn åt fosterlandet. Det är alltså en ma-
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ning till nationell samling, det gäller. Det är ett förhärligande 
av fosterlandets idé. 

Tävlingen som idé blev redskapet. Balck menade att: 

[…] tävlan är moder till framåtskridande och utveckling på 
alla områden; hela livet är en tävlan under kampen för till-
varon, en tävlan som kräver sin mans fulla handlings- och 
viljekraft – och man kan genom idrottstävlingar så att säga 
uppfostra sig och stålsätta sig för denna kamp […] I själva 
verket finns tävlingens ande inneboende i den mänskliga na-
turen, så fullständigt tydligt, att varje försök att döda den då 
det gäller idrott, skulle endast ha till resultat att döda idrotts-
andan och därmed idrotten självt. ’Ord utan gärningar är 
död’ heter det i vår religion. På idrottsspråket heter det med 
samma övertygande styrka: ’Idrott utan tävlingar är död. 
Detta bevisas av erfarenheten från alla land där idrott övas, 
ty tävlan, det är livet!’ 

Minst två större tidsfenomen ger en inramning som underlättar vår 
förståelse av Balcks gärning. Den ena är samtidens sökande efter 
nationell identitet, den andra är socialdarwinismen. Vad kan då på 
ett djupare personligt plan förklara hans gärning? Vad drev honom 
till detta överpresterande liv? Lindroth psykologiserar inte. Hans 
bok är mer en handlingsbiografi än ett försök att komma Balck 
riktigt nära. Därför lämnas vi med en större klarhet i gestaltning-
en av ett skeende i svensk historia, än med insikter i huvudperso-
nen som person. Detta förtar inte textens värde. På många sätt är 
den lika vital och spänstig som föremålet självt. Och den fångar 
huvuddragen i Balcks gärning som, när vi nu vet hur det har gått 
för idrottsrörelsen och de olympiska spelen, framstår som än mer 
betydelsefull och angelägen att ta del av.

Svenska Dagbladet 19 augusti 2008
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Lättare steg längs  
Brunnsvikens stränder

Att haga-brunnsviken har en osedvanligt rik kulturhis-
toria är väl känt för läsare av Hagabladet. Att forskning har 

bedrivits och bedrivs runt sjön är också väl känt. En del av den har 
dessutom koppling till platsen i specifika eller mer generella termer. 

Ett exempel på det är knutet till placeringen av Skogshögskolan 
vid Frescati hage vid Brunnsvikens sydöstra strand. Där arbetade 
jägmästaren Lars Kardell, som kom att bli något av en legend inom 
det skogsvetenskapliga fältet, och är tillika den svenska frilufts-
forskningens store pionjär. Kardells vetenskapliga produktion är 
lika bred som den är enorm. Och friluftsliv utgör en del av denna 
bredd. Det finns anledning att återkomma till hans forskning i se-
nare nummer av Hagabladet, men innan vi lämnar den vill jag här 
ange ett exempel med lokal anknytning: Anteckningar om friluftslivet 
på Norra Djurgården 1975–1996. Om ni läser den får ni en inblick i 
hur man som forskare även kan bli en legend. 

Alltnog, efterhand flyttades skogsforskningen från Brunnsviken 
till Uppsala och andra platser i vårt land. In flyttade istället den 
psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Där fanns 
och finns än idag en psykofysiskt inriktad forskare, Gunnar Borg. 
Han intresserar sig för att förstå vad som påverkar upplevelser av 
ansträngning i samband med fysisk aktivitet och hur man kan mäta 
dem. En av hans bedrifter var att beskriva hur sambandet mellan 
hjärtfrekvensen och ansträngningskänslan ser ut under fysiskt ar-
bete, och ett utflöde av hans forskning är en skala för att skatta 
ansträngning, den s.k. Borgskalan. Den är mycket använd inom 
forskningen om fysisk aktivitet och idrott i hela världen.

På 1980-talet handledde Gunnar Borg två doktorander, Ruggero 
Ceci och Peter Hassmén, som i ett arbete intresserade sig för att 
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förstå om känslan av ansträngning var knuten till vilken miljö som 
den fysiska aktiviteten ägde rum i. Detta studerade de bland an-
nat genom att låta personer springa inomhus på löpande band och 
sedan utomhus i en naturmiljö. Löparna fick i uppgift att springa 
med en och samma ansträngningsgrad i de olika miljöerna. Och 
nu till den specifika kopplingen med Brunnsviken. Löpningen i 
naturmiljö ägde nämligen rum längs strandpromenaden mellan 
Brunnsvikens kanotklubb och Akademiska roddklubben. Studierna 
genomfördes under barmarksförhållanden på vårvintern och hös-
ten. Och under båda betingelserna, det vill säga inom- respektive 
utomhus, var inga andra personer än försöksledarna närvarande. 

Studien visade att såväl löphastigheterna, som frekvensen av 
hjärtslag och nivåerna av mjölksyra i blodet var avsevärt högre 
vid tre olika givna ansträngningsnivåer när man sprang ute i na-
turmiljön jämfört med vid löpning inomhus på löpande band. An-
norlunda uttryckt; ett visst fysiskt arbete upplevdes som påtagligt 
mindre ansträngande om det utfördes utomhus i en naturmiljö än 
inomhus i ett rum utan fönster. Studien publicerades som: Ceci, 
R. & Hassmén, P. 1991. Self-monitored exercise at three different 
RPE intensities in treadmill vs field running. Medicine and Science 
in Sports and Exercise 23:732–738.

Att det var en naturmiljö, och specifikt den vid Brunnsviken, som 
användes i studien framgår dock ej av studiens metodbeskrivning. 
Där anges endast: »field running». I vilken miljö denna löpning 
ägde rum och inomhusmiljöns karaktär fick jag istället veta genom 
två, av varandra oberoende, samtal med de båda försöksledarna. 
Bakgrunden till dessa samtal var att EU satsade medel via Euro-
pean Science Foundation på att utröna eventuella samband mel-
lan bland annat gröna miljöer, fysisk aktivitet och hälsa. Arbetet 
gick under beteckningen »FPS COST Action E39 Forests, Trees 
and Human Health and Wellbeing» och var ett flervetenskapligt 
internationellt samarbete under flera år. Det resulterade bland 
annat i den första boken om det multidisciplinära kunskapsläget 
inom dessa fält: Forests, Trees and Human Health. 
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Hur bedömde vi då studien från Brunnsvikens stränder? Jo, 
dels som en mycket värdefull studie, dels som ett tecken på att en 
kombinerad upplevelse av natur med inslag av vatten kan vara 
det som orsakar fynden. Men det är möjligt att samma resultat 
skulle kunna uppnås vid löpning inne i till exempel Stockholms 
stenstad där naturen ofta lyser med sin frånvaro. Det vill säga, den 
avgörande orsaken till fynden kan bero på inflödet av yttre stim-
uli när man rör sig utomhus i olika typer landskap, och således ej 
nödvändigtvis vara knuten till naturmiljöer. Här finns alltså plats 
för mer forskning. 

Men tills vidare kan vi i alla fall slå fast att det verkar vara en klar 
fördel att motionera längs Brunnsvikens stränder i jämförelse med 
inomhus i ett gym. Och det har nog många av Hagabladets läsare haft 
på känn. Det finns skäl varför man är en vän av Haga-Brunnsviken. 

Hagabladet 2:8, 2009
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Om Palme och parken

Årets sommar var inte idealisk. Regnskurar kom och gick 
var och varannan dag. Men de hade det goda med sig att bok-

handeln fick lite draghjälp. Min närmaste var Linneas antikvariat i 
Valdemarsvik. Dit anlände tidigt på sommaren en bok som vi hade 
beställt; Johanna Ekströms Om man håller sig i solen. Nästa besök 
vid antikvariatet var av det planlösa slaget. Driven av en allmän 
nyfikenhet flanerade jag längs raderna av bokryggar. Inte visste 
jag att där väntade sommarens clou. Den fann jag i Boken om Olof 
Palme. Hans liv, hans gärning, hans död. 

I Ekströms bok beskriver hon att Olof Palme en gång besökte 
hennes barndomshem, det vackra röda 1700-talshuset vid Stora 
Skuggan på Norra Djurgården. Boken handlar framförallt om hen-
nes uppväxt och relationer inom familjen, men den rymmer även 
litterärt skickliga beskrivningar av miljöer i parken. Hon avslutar 
boken med följande rader om när hon återvänder dit i vuxen ålder: 
»För mig finns det ingen plats i världen där minnet och verklig-
heten ter sig så identiska med varandra som Stora Skuggan. […] 
Hågkomst och synintryck fogar sig in i varandra till något som är 
endimensionellt.»

Kanske kan Palme ha känt på ett snarlikt sätt när han gästade 
Johanna Ekströms far, författaren Per Wästberg. Utanför fanns i 
alla fall hans barndoms landskap väsentligen intakt. Och vem vet, 
kanske berättade han om sina skidövningar i Fiskartorpsterrängen 
på andra sidan Laduviken. I minnesboken framträder de i alla fall. 
I ett kapitel av Magdalena Ribbing belyses Palmes Stockholm, däri-
bland delar som numera ingår i Nationalstadsparken: 

Han hade en närmast fysisk förtjusning till Lill-Jansskogen, 
fem minuter norr om föräldrahemmet. Ut till denna halv-
vilda stadsskog fördes den femårige Olof Palme – han hade 
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varit sjuk och behövde frisk luft – och sattes upp på en stor 
sten. Med block och penna i hand räknade han kolbilarna 
som for ut till Värtan, skrev upp hur dags de kom och när de 
återvände. Skrattande klättrade han upp på samma sten när 
han ett halvsekel senare berättade episoden från sin barndom. 
 I Fiskartorpets skidbackar i närheten hade han åkt som 
barn, börjat i minsta backen, Lusguppet kallad, och avan-
cerat till Lilla Backen. En enda gång åkte han i den farliga 
backen som hette Självmördarn och som senare stängdes. 
Han skulle visa de andra barnen att han inte var rädd. Men 
det var han och han mindes ännu hur han ’tumlat om som 
ett litet nystan’ i backen. 
 Lill-Jansskogen är ett underbart landskap, tyckte Olof 
Palme som hittade i alla dess delar. Kring Ugglevikskällan 
hade han lekt och sprungit som barn, och tyckt att det var 
’lite spännande och läskigt’ att dricka ur gemensamhetssko-
porna som hängde ovanför brunnens kopparlock. Senare i 
livet kom han tillbaka till den gamla arbetarrörelsemarken 
med de många fantastiska traditionerna, stora tal av Hjalmar 
Branting och mäster August Palm. Och tredje Stockholms-
kretsens vårutflykter hit varje år med matsäckskorgar kände 
Olof Palme väl till från nutiden.

Varför blev då dessa bilder från Palme sommarens höjdpunkt för 
mig? Jo, av flera skäl. Dels fann jag dem så oväntat, dels berör de 
något som jag alltmer har kommit att intressera mig för; nämligen 
hur relationer till landskap skapas och vad de betyder för oss som 
människor. Men det viktigaste skälet var att Palme postumt kom 
att påtagligt bidra till att stärka sannolikheten för att en stenrad 
som jag häromåret fann i Fiskartorpsterrängen hade utgjort avsat-
sen i en mycket liten hoppbacke. Jag tänker på »Lusguppet». En 
alternativ tolkning är att den hade varit en husgrund, men kartor 
från 1700-, 1800- eller 1900-talen ger inget stöd för det. Och även 
annat talar emot den tolkningen. Men jag hade alltsedan min upp-
täckt ändå svävat i osäkerhet. 
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Nå, kanske ni tänker, är detta så viktigt att veta? Nej, men det är 
roligt att veta det, då Lusguppet är en så symboliskt laddad pus-
selbit i både idrotts- och friluftshistorien. Den utgör nämligen en 
materiell markör för inledningen av en historieskrivning som så 
småningom landar i både utvecklingen av Friluftsfrämjandet och de 
olympiska spelen i Stockholm år 1912. Här spelar nämligen Fiskar-
torpets tillblivelse en roll. Mer om det kan man läsa i ett kapitel av 
mig i boken Friluftshistoria: från »härdande friluftslif» till ekoturism 
och miljöpedagogik: teman i det svenska friluftslivets historia från 2008, 
liksom i essän »Idrott utan tävlingar är död» i denna skrift. 

Rubriken lockar nu till att fortsätta med ett citat ur Olof Palmes 
farfar, Sven Palmes riksdagsmotion 1906 när Södra Djurgården 
steg för steg började upplåtas som villatomter: 

[…] så har den farhågan flerstädes vunnit insteg, att större 
eller mindre delar av Djurgården måhända komma att genom 
bebyggande förvandlas till ett slags modern villastad från att 
vara en av de härligaste parker, en prydnad för Sveriges hu-
vudstad, en källa till uppfriskande glädje och trevnad för såväl 
dess invånare som besökande icke-stockholmare.

Motionen föranledde inhämtande av upplysningar från Riksmar-
skalkämbetet till riksdagen, och de formulerades med uppenbart 
syfte att mildra Sven Palmes och andras oro. Motionen avslogs, 
men minst en reservation förekom, och den fick stöd av bland 
andra Hjalmar Branting. I det sammanhanget lyfts parkens stora 
betydelse, »särskilt för Stockholms arbetarebefolkning», fram. 
Om detta kan man läsa i Betänkande angående Djurgårdens bevarande 
såsom park från 1917.

Sven Palme kände väl till skillnaden mellan en villastad och en 
öppen park. Han hade varit bosatt i Villa Kallio på Djursholm, 
hans halvbror Henrik Palmes skapelse som trädgårdsstad, med 
spridningseffekter till Stocksund. En kritiskt sinnad person kan 
möjligen undra om Sven Palme bara hade ädla motiv för sin riks-
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dagsmotion. Eller var det så att hans halvbror genom Djursholms 
AB vid samma tid fortfarande sålde tomter i Djursholm, och där-
med möjligen kan ha tyckt att det var besvärande om kungen på 
Djurgården samtidigt skapade snarlika och mer stadsnära beting-
elser för denna typ av friluftsboende? Kanske ska denna undran 
blott ses som ett uttryck för hur vår egen tids byggintressen styr 
politiken genom mer eller mindre lömska, och för medborgarna 
osynliga påverkanssätt. 

Konsekvensen av Henrik Palmes trädgårdsstad i Djursholm 
blev i alla fall att man idag kan vandra längs Lilla Värtans strän-
der från Husarviken till Ekhagen och glädjas över en obruten ho-
risontlinje norröver. Så nog finns det kopplingar mellan Palme 
och parken, det vill säga den park som numera benämns Kungl. 
Nationalstadsparken.

Hagabladet 3–4:6–7, 2012
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Dansen i landskapet

Likt en flanör längtar jag ofta till det planlösa. I läsande, 
studier och promenader. Då och då har det lett till oväntade 

möten med både dans och Haga-Brunnsviken. Efterhand växte de 
till en rikedom, och en känsla av att vilja dela med sig. Därav det 
urval av sju minnesspår som följer. 

Fragment I. Ur min dagbok den 29 februari 1992: 
Passerar Ålkistan. Två pojkar trycker runt ena hörnet. 

– Ursäkta mig, säger jag. 
De leker någon sorts indianer. Jag stör dem. Men kanske är deras 

lek ändå på upphällningen, ty de frågar mig om jag vill se deras koja. 
– Vi brukar visa den för personer som ser snälla ut. Du är den 

tredje. 
– Men ska ni verkligen röja den? 
– Jo. 
Ett gammalt stridsvärn har fått en annan funktion. 
– Här är vår gästbok. Du får skriva in Dig där. 
Jag frågar efter deras förnamn och skriver sedan: »Kl 15.50 låter 

Gunnar och Jonas mig få upptäcka ytterligare en av Brunnsvikens 
pärlor. Stort tack.» 

De har inrett värnet. 
– Där inne brukar vi tända ljus. 
– Och där är vårt dansgolv.
På bunkerns tak, med vacker vy mot Tivolihalvön. 
De är 8 och 10 år gamla. Ovanliga, vakna och fantasifulla. De 

bor i Bergshamra. 
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Fragment II. Vid Tivolis norra udde finns en gravsten med inskrip-
tionen »Här det jordiska af Kraus. Det himmelska lefver i hans 
toner». En del av dem var ämnade för dans. I sin egenskap av ka-
pellmästare vid Kungl. Teatern åren 1781–1792 arbetade Joseph 
Martin Kraus nära den nationalbalett som Gustav III hade skapat 
1773. Kanske bidrog det till verk såsom balettmusiken Pantomine 
och Fiskarena, samt kammarmusiken Svensk Dans med variationer.
 
Fragment III. Ur Gustav Adolf Lysholms bok Kalender för damer, 
utgiven 1956:

Innan jag uppsteg i den ålderdomliga och svarta täckvagn
som i skymningen skulle föra mig
till en naturskön skogspark
bortom Tivoli på stranden av Brunnsviken
såg jag framför mig de dödas sovande
och aftonröda skyttepaviljong.
Jag anade då att jag aldrig mer skulle återse
Marie Taglionis sylfidiska gestalt
och det hasselblomsgula
av vårlig tystnad genomdränkta trästaketet
vid Svea Livgardes fattigskola.
Jag är en röst ur graven i ditt öra…

Marie Taglioni har värderats som den romantiska balettens främ-
sta ballerina. 

Fragment IV . Vid Annelund på andra sidan Brunnsviken bodde 
den svenska gymnastikens fader, Per Henrik Ling, och där är han 
även begravd. Här ett utdrag ur hans »Regler. Till iakttagande vid 
anställande af större baler på Landet, uppfunna, och behörigen ef-
terlefde den 1. December 1809».

[---] Ej alla sinnen på en gång
man bör till nöjets njutning väcka
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när örat gläds af Spel och Sång, 
kan watten gerna Törsten släcka.

När af musiken lifvad opp
man foten lätt i dansen förer,
man alltid späka bör sin kropp
ty det ju till dieten hörer. [---]

En annars wanlig god musik
till dans – kan ju ej stort förnöja
nej Trenne Bond-Violer stark
de böra högtiden förhöja.

Fragment V. Vid Margaretha Åsbergs installationsföreläsning som 
Sveriges första professor i koreografi år 1992 frågade hon sig: 

Hur har jag kommit hit? Vilket minne har fört mig till kore-
ografens plats? [---] Under senare år och plötsligt mitt i ar-
betet har vissa svar framträtt – oftast har de överraskat mig. I 
detta sammanhang skulle jag vilja nämna fyra möten som kan 
ha intresse för mitt tema ’Dansens dubbla blick’. Det första 
mötet rör en bok, en fotobok om ’De Tre Sessorna på Haga’ 
som jag ärvde vid fyra års ålder. [---] Vad i dessa fotoskild-
ringar har fängslat mig så oerhört? Mitt svar är: Kroppen och 
Tinget, samt den gåtfulla relationen dem emellan. [---] Den 
gåtfullhet som dessa bilder ägde fyllde mig som barn med en 
oförklarlig längtan: [---] Jag härmade också sessornas ben-
ställningar när de neg för farfarsfar så som de fotograferats 
bjudande på varsin chokladask. Trots fotots skärpa i övrigt 
minns jag att ett ben var i oskärpa i luften och det gjorde mig 
medveten om att ’vi lyfter benen när vi går; att rörelsen är 
synlig!’. Jag funderade mycket över detta liksom över var det 
levande fanns. Med bildens hjälp blev jag seende.

Hela föreläsningen finns återgiven i tidskriften Kris 46–47: 65–70, 
1992.
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Fragment VI. Dansteatern Wonderland – en lovsång till naturen mitt 
i den existentiella miljödebatten – fick sin bildliga presentation med 
Frescatibergen som fond. Jag frågade koreografen Birgitta Eger-
bladh hur det kom sig att hon nyttjade denna plats. Hon svarade: 
– Det var en period i mitt liv då jag ibland promenerade i parken 
och upplevde den som en fantastisk plats. Jag ville ha en koppling 
till naturen, med hänsyn till temat för Wonderland. Brunnsviken 
var dessutom passande för dess utsatthet. Att jag ursprungligen 
drogs dit beror nog också på Madame!, som jag skapade 1990. Den 
byggde på textfragment ur brevväxlingar mellan Axel von Fersen 
och Marie Antoinette samt Denis Diderot och Sophie Vollande. Så 
miljön i Haga kom att inspirera mig på flera olika sätt.

Fragment VII. April 1991. Dansens Hus har invigts. Turnéns  sista 
föreställning är avklarad. Imorgon åter till New York. Trötta 
dansar ben går uppför backen. De utlovas en vacker syn; den som 
den unge Strindberg i skärgården har uppe på Bellevue. Vad mer 
kan bjudas på?; jo en känsla av platsens själ. Jag ringer på hos 
 Carpe lans i Sparres träslott. Vi välkomnas upp. Sju dansare från 
Merce  Cunningham Dance Company får äntligen sätta sig ned och 
vila. Då kommer frågan: Couldn’t you dance? Svaret blir oväntat: 
Yes. Möblemanget omgrupperas. I salongen från gustaviansk tid 
bjuds på ett »mini-event» helt i Merce Cunninghams mest avant-
gardistiska anda. Stämningen är laddad. En efter en träder dans-
arna in i rummet. Ljudlöst, samstämmigt, rytmiskt, jordbundet 
svävande. En happening, ett tidsmöte. 

– – –

Slutligen, en reflektion, ett oväntat seende under mötet med dessa 
fragment: Genom rörelse kan vi se naturens stilla former, medan 
den sceniska dansens former gestaltas genom rörelse för seende i 
stillhet. Kanske finns det en närhet mellan friluftslivets naturmöten 
och dans, och ett värde att söka vidare efter dansen i landskapet. 

Hagabladet 3–4:2–3, 2013
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När Stockholm  
byggde bort cyklisterna

Häromåret skulle jag ta mig från Stockholms innerstad till 
Kista. Min vana trogen övervägde jag att cykla dit. Avstån-

det var inget problem. Men vilka vägval hade jag? Det naturliga 
vore att ta den snabbaste vägen, det vill säga Uppsalavägen, men 
på den får man inte cykla sedan länge. Alternativ två: att nyttja 
den cykelbana som väl i så fall borde gå intill samma väg. Men där 
finns ingen. Om jag till slut ändå hade funnit någon snirklande väg 
hade jag knappast mött särdeles många cyklister.

Hade målet i stället varit Hägersten och året 1950, skulle jag ha 
fått sällskap av mången cyklist. Den slutsatsen kan man dra av flera 
undersökningar, däribland en enkätstudie som telekomföretaget 
L M Ericsson lät göra år 1949 med 5000 av sina anställda. De fick 
svara på frågor om hur de tog sig till och från jobbet vid Telefon-
plan: 3000 cyklade, 950 promenerade, 1000 åkte kollektivt och 
50, det vill säga endast 1 procent, använde någon form av privat 
motorfordon. Om samma typ av undersökning hade genomförts i 
början av 1900-talet skulle andelen cyklister ha varit mycket min-
dre, och fotgängarna betydligt fler.

Vad kan förklara den stora uppgången i andelen cykelresor i 
Stockholm under 1900-talets första hälft, och den snabba ned-
gången därefter? Och hur kan det komma sig att 35 procent av all 
arbetspendling i Köpenhamns kommun i dag sker per cykel, medan 
motsvarande andel i Stockholm inte når upp till 10 procent ens 
när den är som högst? Ändå var Stockholm och Köpenhamn jäm-
förbara i detta avseende vid mitten av 1900-talet.

Det är mycket krävande att utreda denna typ av frågor. Desto mer 
värdefullt är att de har blivit föremål för en avhandling, Trafikslag 
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på undantag, Cykeltrafiken i Stockholm 1930–1980, av Martin Emanuel.
Vid slutet av 1800-talet var cykeln så tekniskt utvecklad att den 

var mogen att få roller inom såväl transport och friluftsliv som mo-
tion och tävling. Och det fick den. Bilden av cykeln som vardagligt 
fortskaffningsmedel kom att förändras radikalt under 1930-talet. 
Då hade ett antal närförorter byggts vilket ledde till en kraftig ök-
ning av arbetspendling per cykel. Trafikräkningar visar att cyklar 
utgjorde ungefär 30 procent av alla fordon vid denna tid. En bidra-
gande orsak till det var att den då existerande kollektivtrafiken var 
underdimensionerad och dyr. Konsekvensen blev att cykeln etable-
rade sig som ett möjligt transportmedel även för längre sträckor. 
Under samma period anlades cykelbanor längs vissa infartsvägar. I 
början av 40-talet, medan andra världskriget pågick, utgjorde cyk-
lar hela 70 procent av alla fordon som passerade trafikräknarnas 
ögon. Efter kriget vände dock trenden.

I en ledare i Dagens Nyheter på 60-talet skrev den liberale debat-
tören Nils Eric Sandberg: 

Bakom aktionen mot cyklisterna ligger givetvis ett systema-
tiskt tankearbete, genomfört av de klokaste arkitekterna och 
trafikingenjörerna. […] Stockholm är det mest cykelfientliga 
samhälle, som någonsin skapats. All modern stadsplanering 
syftar till att tränga bort cyklisterna, att utplåna dem från 
gatulivet. Cykelåkning är nämligen nyttigt för konditionen, 
det avlivar inte andra trafikanter, sprider inga giftiga gaser, 
skapar inte oväsen; det är därför oförenligt med modernt 
trafiktänkande.

Citatet motiverar frågan om det var aktiv handling, eller möjligen 
brist på detsamma, som ledde till en alltmer cykelfientlig stad? 
 Efterkrigstidens ökade bilinnehav gjorde hursomhelst sitt till. Att 
man dock även aktivt motverkade cyklismen illustreras bland annat 
av att de snabbaste stråken från förorterna in till och genom staden, 
såsom Essingeleden och Centralbron, reserverades för biltrafik.
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Detta var inte givet. När till exempel de första planerna på Es-
singeleden dök upp i början av 50-talet fanns cykelbanor med. Men 
efter hand, med bilens framkomlighet som prioritet, började cyklis-
ter uppfattas som ett problem, och även trafiksäkerhetsargument 
nyttjades för att avhysa dem från bilarnas närhet. En negativ spiral 
initierades: färre cyklister motiverade färre positiva åtgärder, vilket 
i sin tur avskräckte fler från att cykla, och så vidare. Emanuel menar 
att det även fanns en ekonomistisk ingrediens i nedvärderingen av 
cykeln. Cykelns bidrag till teknisk utveckling och arbetstillfällen 
var blygsamt jämfört med bilen och tunnelbanan.

Vindkantringen gick snabbt. 1945 fanns det till exempel planer 
för cykelvägar genom stadens naturstråk, i 1952 års generalplan var 
de borta. Visst blev avstånden längre med etableringen av fjärrför-
orter och funktionsseparering som bärande principer för stadens 
utveckling. Men cykeln gavs aldrig en chans till en mer framträ-
dande roll i denna nya stad. I stället blev tunnelbanan och bilen 
strukturerande för efterkrigstidens Stockholm. Och inte ens som 
ett kompletterande trafikslag blev cykeln planerad för. Man hade 
till exempel mycket väl kunnat tillåta cyklar i speciella vagnar på 
tunnelbanan, och därmed möjliggjort så kallade kombinationsre-
sor. Men icke.

Martin Emanuel slår fast att efterkrigstidens »trafikingenjörer 
och stadsplanerare skapade sämre villkor för att cykla i Stockholm», 
och deras infrastrukturella skapelser möter stadens trafikanter dag-
ligen i form av en »frusen ideologi» som utövar och kommer att 
utöva en betydande och långvarig makt.

Hur såg då trafikplanerarna på rekreativ cykling eller cykling för 
hälsans skull? Man var rent allmänt positiv till det, men uppfattade 
det inte som sin uppgift att verka för den sortens cykling. Deras 
uppgift begränsades till »nyttotrafik», alltså transporter. Över hu-
vud taget är det slående hur folkhälsoperspektiv och omsorg om 
cyklisternas säkerhet, som en utsatt och oskyddad trafikantgrupp, 
lyser med sin frånvaro i det som styrde trafikplanerarna under de-
cennierna efter andra världskriget.

Men Köpenhamn då? Hur kommer det sig att utvecklingen 
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inte blev den samma där? Dels beror det på att trafikplanerarna i 
Köpenhamn såg helt annorlunda på cykeltrafik. De bedömde den 
som »oundgänglig för att hålla samhällsmaskineriet igång». Sam-
tidigt uppfattade de sin roll i vidare termer: cykelvägar för rekrea-
tiva ändamål sågs som lika angelägna som cykelbanor längs mer 
trafikerade gator och vägar. Och utbyggnaden av dem hade gått 
längre i Köpenhamn än i Stockholm när andra världskriget bröt ut. 
Likväl var alltså nivåerna av cyklism i de båda städerna på en hög 
och jämförbar nivå på 30-talet. Mattan var därmed utrullad för en 
fortsatt hög grad av cykling i Köpenhamn efter kriget, medan bara 
rudimentära stråk hade hunnit skapas i Stockholm.

Martin Emanuel menar att en annan viktig förklarande faktor 
är att bilismens expansion var kraftigt senarelagd i Köpenhamn. 
Därmed kunde en stark cykelkultur etableras under längre tid. 
Köpenhamns cyklister visade därmed att den amerikanska ut-
vecklingen med bilstäder inte var ödesbestämd. Men då hade 
alltså Stockholms trafikplanering sedan länge varit vidöppen för 
transatlantiska vindar. När en expansion för bilismen ändå bör-
jade bli aktuell i Köpenhamn på 60-talet var tidsandan som gjord 
för protestmöten och cykeldemonstrationer, och till dem samla-
des cyklister i stora skaror. Därefter bidrog en vikande ekonomisk 
konjunktur på 70-talet till att Köpenhamn inte blev en bilstad, 
utan kunde stärka sin identitet som cykelstad. Och i dag är målet 
en fortsatt expansion i den andan, från dagens nivå på 35 procent 
till hälften av all arbetspendling per cykel.

Emanuels undersökning är begränsad till perioden 1930–80, och 
mot slutet av denna tidsram uppfattar han att attityderna mot cy-
keln bland politiker och trafikplanerare i Stockholm förändrades. 
Till det bidrog den stadsmiljörörelse som växte fram under 60-ta-
let. Radikalt nya tolkningar blev möjliga. 1975 bedömdes att 40–55 
procent av de boende i det inre storstadsområdet borde kunna 
cykla till sina arbeten, och 1978 fick Stockholm sin första cykelplan.

De senaste två decennierna har Stockholm återigen fått uppleva 
en oväntat stark uppgång av antalet cykelresor. Det handlar om 
en ökning på cirka 200 procent. Hur kan den förstås? Till viss del 
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kan den bero på att allt fler människor bor i Stockholms innerstad. 
Men därutöver finns det flera möjliga skäl. Det kan till exempel, 
liksom under 30-talet, bero på en överfull och dyr kollektivtrafik, 
eller på att ökade behov av miljöhänsyn har fått genomslag. Kan-
ske har alltfler tröttnat på att betala biltullar som dessutom inte 
längre minskar trängseln och kötiderna i innerstan, vilket ger cy-
keln komparativa fördelar. Eller handlar det om att hinna med att 
få motion i ett alltmer tidspressat vardagsliv?

Om detta vet vi mycket lite, vilket speglar att cykeln som trans-
portsätt även är styvmoderligt behandlad av forskningen. Men 
det finns ljusglimtar. Exempel på det är nyare studier som visar 
att de flesta av Stor-Stockholms cyklande arbetspendlare tillhör de 
få procent av Sveriges befolkning som når upp till de rekommen-
derade nivåerna av hälsofrämjande fysisk aktivitet, dock med en 
reservation: den typiske pendlingscyklisten i Stor-Stockholm låter 
cykeln stå från slutet av november till i början av mars. Mycket ta-
lar emellertid för att alltfler cyklar även på vintern, och på senare 
år har Stockholms stad även inkluderat vissa cykelstråk bland de 
transportsträckor som skall prioriteras av snöröjningen.

Sedan 90-talet har många cykelfält etablerats längs Stockholms 
gator. Brukarstudier visar emellertid att cyklisterna själva före-
drar cykelbanor. Men redan att anlägga cykelfält kunde vålla stor 
politisk strid under 90-talet. Minns bara alla turerna kring denna 
åtgärd längs Hornsgatan. Och så sent som år 2006, när cyklis-
terna till slut fick en cykelbana längs Sturegatan, kom ett val och 
med det ett moderat borgarråd som inledde med att kräva att den 
skulle tas bort. Därefter stoppades den redan beslutade fortsatta 
utbyggnaden av cykelbanor. Åter prioriterades bilens framkomst i  
staden.

På senare tid har en teknisk innovation skett inom cykelns om-
råde – elcykeln. Den har snabbt blivit en storsäljare i Centraleuro-
pa, och alltfler elcyklar rullar även på Stockholms gator. Med dess 
hastigheter når man under en given tid längre än med en vanlig 
cykel. Samtidigt är energibehovet mindre än en procent av bilens. 
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Elcykeln kräver att man själv trampar för att elmotorn ska bidra 
med ytterligare kraft. Och det finns studier som talar för att den 
trampkraft som krävs kan uppfylla de fysiologiska intensitetskrav 
som finns för att man även ska erhålla hälsoeffekter.

I linje med den vanliga cykelns renässans och elcykelns potential 
har ledande politiker i vår tid uttryckt en ambition att omvandla 
Stockholm till en cykelstad av rang. Emanuels utomordentligt 
gedigna pionjärgärning, sett såväl i ett nationellt som i ett inter-
nationellt perspektiv, skapar en grund för att även förstå vilken 
resa detta skulle kräva. Men om man lyckas kommer det att im-
ponera på en omvärld som söker efter vägar bort från den globala 
uppvärmningen och andra problem som massbilismen bidrar till.

Svenska Dagbladet 9 januari 2013
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När mekanisk medicin  
gick om promenaden

Den 11 juni 1783 skrev skulptören Johan Tobias Sergel ett 
brev till sekreteraren vid den svenska ambassaden i Paris, 

Nils von Rosenstein. I det omnämner han sina motionsvanor och 
deras bakgrund: 

Jag delar min tid mellan arbete om dagen och om aftnarna 
promenad till Jerfva, som konungen skänkt år herr Schröder-
heim. Denne har öfverlåtit ett rum åt mig. Jag går dit hvarje 
afton och återvänder tidigt på morgonen, ty jag måste ha 
motion, om jag vill lefva. 

Sergel skrev vidare att han led av »en däst fetma, full av galla och 
osunda vätskor; läkarens diagnos är att det är dessa som fram alstrar 
gikten och melankolien». 

Sergels start- och målpunkter var ateljén i trakten av Hötorget 
respektive gården Nederjärva vid Haga-Brunnsvikens norra ände. 
Det är ej känt vilken väg Sergel tog, men om han gick den kortaste 
vägen i båda riktningarna så motsvarar det drygt 13 km per dag. Det 
är en ansenlig sträcka, inte minst för en person med Sergels rondör. 

Sergels promenad var ordinerad av en läkare, och framstår idag 
som så modern att man skulle kunna tro att den speglar ett synsätt 
som präglats av kontinuitet ända sedan 1700-talet. Men så är inga-
lunda fallet. På 1800-talet kom ett trendbrott med långvarig verkan. 
Mer om det senare, men först något om de bedömningar av rö-
relse och hälsa som präglade Sverige under 1700-talets andra hälft. 

En viktig källa för att belysa det är avhandlingen Motus Polychre-
stus, på svenska »den mångnyttiga rörelsen», som försvarades vid 
Uppsala Universitet år 1763 av medicine studeranden Christian 
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Lados under Carl von Linnés presidium. Flera ting i den är av in-
tresse; vilka former och intensiteter av rörelse rekommenderades, 
vilka sjukdomar ansågs kunna påverkas, var det i förebyggande 
eller kurerande syfte, och vilka förklaringsmekanismer anfördes? 

Som huvudprincip angavs måttliga intensiteter; motionen »bör 
ej vara häftig – ty våldsamhet är fientlig mot hela naturen – och 
ej fortsättas till full svettning utan blott till fuktighet». Vid några 
sjukdomar menade man dock att det krävdes kraftigare tag. Till 
skillnad från i vår tid värdesattes både aktiva och passiva rörelser:

Promenerande är säkert den bästa motionen, ty det är den 
naturligaste och befordrar de flesta musklernas verksamhet. 
Närmast denna kommer ridning, som omskakar inälvorna 
men dock är mindre bra för de nedre kroppsdelarna. Åkan-
de ger en lätt motion, men i täckt vagn, som brukas av de 
förnäma, är den ej tillräcklig att förebygga olika sjukdomar. 

Ett större antal sjukdomar avhandlades, däribland de som Sergel 
led av. Vid melankoli »är rörelsen ett heligt ankare; därav de gamles 
ordspråk: ’Gå ut och gå, det hjälper för mjältsjuka!’ Åt melanko-
likern bör man ej rekommendera vila med djup meditation, utan 
i stället arbete, som gör hans ångest uthärdlig». Vad gäller gikt 
anfördes att »den enda riktiga medicinen är vattendrickande och 
tillräcklig motion, som alla kunna få gratis, men många försmå den 
och skaffa sig i dess ställe för dyra penningar onyttiga  läkemedel 
från apoteken». 

Rörelsens verkan innefattade både att förebygga och att läka 
sjukdomar. Man värdesatte även vatten och frisk luft som hälso-
medel, varför rörelsen helst skulle utföras ute i det fria. Galenos 
humoralpatologiska teori om kroppsvätskorna är den främsta för-
klaringsmodellen till sjukdom och omvänt hur rörelse verkar. Så 
skriver man till exempel att syra i magsäcken och tunntarmen »är 
orsaken till de flesta, om än icke alla, kroniska sjukdomar, som 
bruka besvära de förnämare och stillasittande». 

Sergels promenad speglar en praktik som förekom inom läke-
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konsten i åtminstone delar av Sverige vid 1700-talets andra hälft. 
Men efterhand ebbade den ut under 1800-talet. Vad kan förklara 
det? Sannolikt flera ting, däribland läkarnas växande ambition att 
utveckla läkekonsten till en vetenskap. Men viktigare i det korta 
perspektivet var sannolikt den institutionaliserade gymnastikens 
inträde på den svenska scenen från år 1813, det vill säga när Per 
Henrik Ling fick i uppdrag att bilda Kungl. Gymnastiska Centra-
linstitutet (GCI). Från och med då utvecklades en gymnastik som 
skulle verka som »mekanisk medicin», och komplettera den tra-
ditionella läkekonstens »kemiska medicin». Och läran från Ling 
var att sjukdomar skulle botas genom en balans mellan mekanisk 
och kemisk medicin. 

Avgörande för utvecklingen blev därmed vilka rörelseformer 
som Ling valde att inkludera i den nya mekaniska medicinen, och 
vilka som exkluderas. I boken Gymnastikens allmänna grunder skri-
ver han om gåendets verkan: 

Läkare säga väl i allmänhet: ’Tag rörelse; gå, åk eller rid!’  
Men huru ändlöst olika är icke dessa tre rörelsers inverkning? 
– Den första fullt aktiv, den andra fullt passiv, den tredje aktift 
passiv. [---] Gång, såsom ensamt sjukmedel, är sällan nyttig, 
om ej patienten fört ett stillasittande och från friska luften ute-
stängdt lefnadssätt. Bland sjuklingar å Gymnastiska Institutet 
hafva många varit, som på läkares inrådan, gått ett par svenska 
mil om dagen, och alla hafva blivit sämre deraf, i synnerhet i 
lungorna. [---] Om gång, såsom sjukrörelse i allmänhet, vore 
så användbar till hälsans återvinnande, som man tyckes tro; 
skulle väl få blifva angripne af de sjukdomar, mot hvilka man 
anbefaller den. Ty den rörelse, som enhvar gjort, allt sedan 
hon slutade krypa, borde väl vara ett förvaringsmedel mot en 
åkomma, om denna rörelse sedan skulle kunna vara botemedel 
för densamma? Det är just derföre, att vi alltid och snart sagdt 
uteslutande göra denna rörelse, som den är mindre gagne-
lig; ty den föröker disharmonien emellan organerna allt mer 
och mer, genom ensidigt styrkande av kroppens nedandelar.
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Det finns poänger i Lings resonerande, men man bör även bedöma 
det mot bakgrund av hans överordnade ambition: ett helgjutet 
gymnastiskt system i medicinens tjänst. En konkurrens från en 
form av rörelse som var och en ej behövde Ling och GCI för att 
utföra, skulle ur det perspektivet vara knepig att hantera. Bättre 
då att, om än inte avfärda den helt, flytta ned den från piedesta-
len, och framställa den som kontraproduktiv för sjuklingar, och 
»mindre gagnelig» för både dem och de allra flesta andra. Ett an-
nat motiv för en sådan nedvärdering skulle kunna vara att GCI i 
hög grad var beroende av ekonomiska intäkter från dess sjukgym-
nastiska praktik.

Lings utsaga står i alla fall för ett formativt element i kroppsöv-
ningshistorien av stor historisk betydelse och med stor räckvidd. 
Denna effekt erhölls genom att Linggymnastiken blev en enorm 
svensk framgångssaga som gick på export ut i hela världen. Detta 
ledde helt enkelt till en påverkan på mentaliteten kring rörelse för 
hälsans skull från 1800-talets början och fram till Linggymnasti-
kens fall i början av 1950-talet. 

Från 1800-talets slut utmanades Linggymnastikens dominans 
av den engelska sporten, men denna möttes, sett ur ett hälsoper-
spektiv, av stor skepsis under 1900-talets första hälft, och det även 
från läkarkåren. Idrotten vann dock terräng efterhand, segrade 
över gymnastiken i början av 1950-talet, och stod sedan för ett 
nytt dominant perspektiv på kroppsövningar ända fram till våra 
dagar. Detta paradigm är liktydigt med en tävlings- och höginten-
sitetskultur. I det finns inget utrymme för lågintensiv gång, och ej 
heller för gåendets kusin, cyklingen, försåvitt dessa rörelseformer 
inte tävlas i. Intressant nog sker en parallell utveckling inom trans-
portens område. När bilen på allvar gör entré i vårt samhälle vid 
andra världskrigets slut görs gång och cykling för transportbehov 
snabbt obsoleta. För detta verkade trafikplanerare, politiker och 
billobbyn hand i hand. 

Samtidigt ledde denna utveckling till ett naturligt experiment 
genom att nivåerna av fysisk aktivitet inom befolkningen differen-
tierades och välfärdssjukdomar började bre ut sig. Därmed uppstod 
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även förutsättningar för epidemiologiska studier av effekten av 
fysisk aktivitet och inaktivitet på hälsan inom befolkningen. Steg 
för steg har kunskap ackumulerats från denna och andra former 
av studier, vilket lett till en vändpunkt i synen på gång och andra 
former av fysisk aktivitet med måttlig intensitet. 

Den första riktigt betydelsefulla sammanfattningen av denna 
vetenskapliga utveckling kom 1996 i ett dokument med titeln 
Physical Activity and Health, vilket skrevs fram av den prestigefyllda 
institutionen Surgeon General i USA. Fältet fysisk aktivitet och 
hälsa har sedan dess utvecklats med utomordentligt stor dynamik. 
Denna utveckling innefattar bland annat tanken att inom det ordi-
narie sjukvårdssystemet skriva ut fysisk aktivitet på recept, och för 
dess förverkligande fanns behov av särskilda sammanställningar 
av kunskapsläget om rörelse och hälsa. FASS, läkarnas bibel inom 
den traditionella läkemedelsorienterade medicinen, har därför 
kompletterats med FYSS för prevention och behandling med rö-
relse, inte minst gång. 

Behovet av detta har i vår tid accentuerats av viktutvecklingen 
inom befolkningen, vilken ytterligare bidrar till likheter med Ser-
gels belägenhet. Flera i hans omgivning fruktade att han skulle dö 
på grund av sin tilltagande fetma i början 1780-talet. Hur gick det 
då för honom? Jo han levde ända fram till 1814, alltså ytterligare 
31 år efter sina promenader sommaren 1783. På hösten samma år 
åkte han med Gustav III på den italienska resan. Väl åter i Sverige 
vet man att han promenerade samma sträcka sommaren 1784. Men 
hur motionen såg ut därefter vet man inget om. Däremot är det 
känt att han levde vidare med återkommande svåra depressioner 
och gikt i form av en portvinstå. Om Sergel skulle ha varit en fli-
tig motionär livet igenom talar dagens kunskapsläge för att han 
skulle kunna ha förlängt sitt liv, men sannolikt ej blivit av med sina 
medicinska problem. Så om än rörelse i vår tid kan uppfattas som 
en remarkabelt mångfasetterad medicin, rår den långt ifrån på allt. 

Svenska Dagbladet 28 september 2014
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Sista vilan vid Brunnsviken

Hela kallelsen går ut på Musik, och det – i Stockholm.» 
Den nyblivne 21-årige juristen Joseph Martin Kraus från 

södra Tyskland har gjort ett avgörande val av livsväg och medde-
lar det i ett brev till sina föräldrar den 14 oktober 1777. Femton 
år senare, hösten 1792, ligger han inför döden och uttrycker då en 
önskan att få bli begravd vid sjön Brunnsviken norr om Stockholm. 
Den beviljas »af aktning för personen».

Kraus gravplats är den första kända i kristen tid vid Brunnsvi-
ken. Under 1800-talet följs den av Lings gravkulle och i början 
av 1900-talet tillkom Kungl. begravningsplatsen. Hur kan dessa 
gravar förklaras?

Alltså, vad finns det för trådar i Kraus livsväv som leder honom till 
en solitär gravplats i naturen istället för den trygga »gemenskapen» 
på en kyrkogård? Kraus säger det inte själv, men på många sätt är 
både hans brev och konstnärsskap talande. När Kraus gjorde sitt 
vägval med siktet inställt på Stockholm hade han redan kompo-
nerat ett stort antal verk. Dessutom hade han vid 17 års ålder givit 
ut herdedikter. Fredrik Samuel Silverstolpe kommenterar dem i 
sin Biographie af Kraus från 1833 med att »Tonkonst och Vitterhet 
hade hos Kraus samma urkälla, naturen». 

Det var det gustavianska kulturbygget som lockade Kraus att på 
vinst och förlust bege sig till Stockholm, dit han kom den 3 juni 
1778. Men det var mer som tedde sig spännande i det nya hemlan-
det. Redan i juli 1778 beger han sig på resa till Lappland. I ett brev 
till sina föräldrar beskriver han det som »ganska vilt, men därtill 
mycket angenämt, och folket är utomordentligt gott». 

Åter i Stockholm väntar år av svårigheter. 1780 ljusnar emeller-
tid läget då han får i uppdrag att tonsätta Johan Henric Kellgrens 

»
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libretto till operan Proserpin. Med det verket kommer genombrot-
tet, vändpunkten i Kraus liv. Det äger rum sommaren 1781 på 
 Ulriksdals slottsteater, Confidencen. I ett brev till sina föräldrar 
den 14 juni skriver han: 

 
Ändteligen blef mitt arbete på Lustslottet Ulriksdal inför 
Konungen upfördt, vid hvilket tillfälle jag sjelf dirigerade 
orchestern. Hofvet syntes ganska nöjdt dermed, och det sätt, 
hvarpå Konungen förklarade mig sin tillfredställelse var öfver 
all min väntan. Straxt efter musikens slut samtalade konungen 
med mig mer än en fjerdedels timme, gjorde mig först rätt 
artiga complimenter, frågade mig om ett och annat och mätte 
mig med sina stora ögon från hufvudet till fötterne, och jag, 
efter min lofliga vana, tog mig den friheten att se den store 
Monarken stinnt i synen, och detta, som jag sedan fick höra, 
har just behagat honom. 

Nu utnämns Kraus till kapellmästare och ges ett löfte att få resa 
till Tyskland, Italien och Frankrike på kungens bekostnad, allt i 
syfte att »lära känna nyare theater-inrättningarne». Ytterligare 
ett uttryck för den uppskattning Kraus röner är att han under sen-
sommaren 1781 börjar tonsätta Aeneas i Carthago med libretto av 
Kellgren efter plan av Gustav III. Med den operan skulle det nya 
operahuset invigas.

I oktober 1782 påbörjas den stora studieresan. I Wien träffar 
han både Gluck och Haydn. Uppskattningen är ömsesidig. Haydn 
uppför till exempel flera av Kraus verk i Wien. I Italien sällar sig 
Kraus till Gustav III:s resesällskap. Den 2 januari 1784 presenteras 
han för påven Pius VI, och Kraus, själv katolik, berättar därom i 
ett brev till sina föräldrar:

Till mig sade han: att han fruktade det musiken i hans land 
icke gjort några särdeles framsteg under sednaste hälften af 
detta århundrade. 
 – Om jag varit Fransos, hade jag ödmjukast bedt Hans 
Helighet om förlåtelse och försäkrat: Que j’etois extrême-
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ment enchanté des agrémens divins de la musique italienne. 
Men nu gaf jag den Helige Fadren, med en sann Tysk-Svensk 
upprigtighet, till svar: att denna anmärkning just visade att 
Hans Helighet vore en kännare. Påfven såg ned och smålog, 
och torde väl hafva tänkt: det der är mig en besynnerlig karl.  
– Jag har också ingenting deremot. 

Efter Italien reser Kraus till Frankrike och England. Stockholm 
återser han först i januari 1787. När hovkapellmästaren Fransesco 
Uttini begär avsked 1788 är det Kraus som blir hans efterträdare. 
Samma år får han ansvar för Musikaliska akademiens undervis-
ningsverk, och blir därigenom nuvarande Kungl. Musikhögskolans i 
Stockholm förste »rektor». Nu följer en period av stor arbetsbörda 
samtidigt som hälsan är bräcklig. I juni 1788 klagar han över sin 
hälsa i ett brev, och menar att hade han jagat harar något mindre 
passionerat under förra hösten hade han kanske aldrig blivit sjuk. 
Här finns möjligen en koppling till en tavla med en hare som han 
senare fick sig tillsänd från sin målande syster Marianne. I ett brev 
till henne den 28 januari 1790 diskuterar Kraus konstnärskapet och 
vikten av en blick som ser och genomskådar. Samtidigt markerar 
han sina preferenser inom bildkonsten: 

 
Om haren kan jag blott säga, att jag tycker om den efter den 
är af Din hand; ty Du vet, att jag alldeles ingen känsla har för 
frugtstycken, Nederländska botaniska physionomier och döda 
djur. Om konstnären copierar åt mig en skuten And eller en 
Gås, en Basviol eller en Sopqvast, en Tulpan eller ett kolhuf-
vud, det är mig likgiltigt; men en döende Hjort – ett Vild-
svin, som ännu i sidsta andedraget hämnas på Hunden, som 
fastbitit sig; det rör mig helt annorlunda; men sådant tillhör 
djurmålaren.Tag Du Guds goda Natur, rörlig och lefvande, 
och leta ut den punkt, där hon stod, då hon skapade allting 
för och omkring sig; ställ Dig sedan på samma punkt, och 
skapa efter! Jag hade sett Tivoli och Ternate redan tio gånger 
och sade aldrig mer än: Skönt! Skönt! – Landskapsmålaren 
Moore förde mig dit den elfte, men till ett annat ställe, knappt 
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30 steg på sidan om den plats, hvarifrån jag förut hade skådat, 
och jag ropade: Stort! Stort!

Naturen och landskapet berör alltså Kraus i hög grad. Och kanske 
har hans upplevelse vid Tivoli i Italien en stockholmsk motsvarig-
het. När Kraus återvände från den europeiska resan hade nämligen 
en halvö söder om Bergshamra vid Brunnsviken givits namnet Ti-
voli av poeten och diplomaten Gustav Philip Creutz, som vid tillfäl-
let var utrikesminister. Där fanns enligt Fredrik Magnus Piper »en 
Point de Vue, som tävlar med de förnämste i hvad anläggning som 
hälst». Vid Bergshamra gård intill Tivoli bodde en av Kraus goda 
vänner, ledamoten vid Musikaliska akademien, greve Nils Anton 
Augustin Bark. Kraus vistades ofta ute hos sin vän, och kompone-
rade flera verk där. Han promenerade då ofta ute på Tivoli. Hade 
Kraus detta nordliga Tivoli i tankarna när han i juni 1792 skriver 
ett brev till sin syster, uttrycker sin längtan efter henne och hoppas 
att Stockholms underbara läge med sina vackra utsikter, kanske de 
vackraste i Europa, skulle kunna locka hennes målarinstinkter? 

Vid det laget är Gustav III död och Kraus har komponerat sina 
sista verk: musiken till kungens bisättning och begravning. Nu 
återstår en höst av lungsjukdom. Den ändas den 15 december 1792. 
En vecka senare bär hans vänner – däribland kanske Bellman, Kell-
gren, Lenngren, Palmstedt och Sergel – kistan i fackelsken över 
Brunnsvikens is till Tivolis strand. En katolsk präst förättar begrav-
ningen. »Här det jordiska af Kraus. Det himmelska lefver i hans 
toner.», lyder inskriptionen på hans gravsten som restes den 20 juni  
1846. 

Kraus blev trots sin korta levnadsbana den främste gustavian-
ske tonsättaren. Han fångades i och blev samtidigt en del av den 
rika kulturhistoriska väv som är förknippad med landskapet kring 
Brunnsviken. Hans definitiva genombrott som tonsättare ägde rum 
på Ulriksdals slottsteater ett stenkast från gravplatsen. Hos greve 
Bark i Bergshamra fanns uppenbarligen en stimulerande miljö för 
tonsättare. Johann Gottlieb Naumann komponerade Gustav Vasa, 
vår första nationalopera, i hans hem. Landskapet hade kvaliteter 
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som Kraus med sitt naturintresse uppskattade. Men valet av grav-
plats harmonierar också med en personlighet som går sina egna 
vägar. Breven kring mötena med såväl Gustav III som med påven 
Pius VI talar härvid sitt tydliga språk, liksom Kraus musik – i många 
fall väl så originell som Mozarts.

Detta personlighetsdrag delar Kraus med Per Henrik Ling. Han var 
på fädernet av småländsk bonde- och prästsläkt. Genom modern 
var han ett av Olof Rudbeck d.y:s barnbarns barnbarn och därtill 
släkt med en annan känd svensk, Alfred Nobel.

Ling blev tidigt föräldralös, vilket bidrar till att både barn- och 
ungdomstiden är höljd i ett töcken. Känt är emellertid att han efter 
läroverksstudier i Växjö samt universitetsstudier i Lund och Upp-
sala, avlade en teologiexamen i Uppsala år 1799. Samma år begav 
han sig till Köpenhamn. Det är nu skalden, gymnasiarken och 
fäktmästaren i honom börjar utmejslas. Genom bland annat direkt 
kontakt med Oehlenschläger väcks hans intresse för göticismen. 
Samtidigt hade ett nyvaknat intresse för kroppsövningar i Europa 
nått Danmark. Vid Franz Nachtegalls gymnastikinstitutet lär Ling 
känna dessa strömningar. Av två franska fäktmästare undervisas 
han också i fäktning. En giktplågad arm förbättras därvid, vilket 
stimulerar till tankar i riktning mot sjukgymnastik.

1804 återvänder han till Lund, blir nästföljande år fäktmästare 
vid universitetet, börjar utveckla sitt eget gymnastiska system samt 
framträder som skald. Lings ambitioner med sin gymnastik för 
honom till Stockholm där han 1813 får kungligt tillstånd att starta 
Gymnastiska Centralinstitutet, numera Gymnastik- och idrotts-
högskolan i Stockholm. Nu börjar grunden till svensk sjuk- och 
friskgymnastik på allvar läggas. Men även fortsättningsvis delar 
Ling sitt liv mellan författandet och den gymnastiska gärningen. 

Linggymnastiken skulle bli ett av två svenska bidrag till den in-
ternationella pedagogikens historia. Ett viktigt idéhistoriskt bidrag 
var Lings synsätt att kroppsövningar skall baseras på människo-
organismens lagar och att dessa skulle framgå av anatomiska och 
fysiologiska studier. Som skald blev han däremot aldrig riktigt 
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framträdande och det var han själv medveten om. För att förstå 
hans storhet måste man se till helheten i hans verk. Och det var nog 
närmast den som 1835 gav honom en plats i Svenska akademien. 

1822 flyttade Ling till gården Annelund vid Brunnsvikens nord-
västra strand. Han valde snart ut en kulle som han den 24 februari 
1823 fick tillstånd av kung Carl XIV Johan att forma till en begrav-
ningsplats. Döden var vid denna tid ständigt närvarande. Så även 
i Lings närhet. 1817 dog hans första hustru, Sophia Maria Rosen-
qvist, och två av deras tre barn hade då redan dött. Kanske var det 
därför Ling hastade så med begravningsplatsen. Redan den 22 april, 
alltså knappt två månader efter kungens tillståndsgivning, invigdes 
den av teologie professor Thorbjörn Morén från Uppsala. Innan 
Ling dog hade två av hans barn begravts där.

Inspirerades Ling av Kraus när han valde denna gravplats? Det 
är möjligt, men det vet vi inte. Liksom hos Kraus hade emellertid 
naturen en särskild betydelse för Ling. Det tog sig uttryck i att han 
såväl i Lund som vid Karlberg och Annelund anlade plantering-
ar. Vid Annelund blev förändringarna omfattande. I en levnads-
teckning över fadern skriver dottern Jetta Liedbeck 1852 att han 
»förvandlade den torra tallbacken till en skiftande löfrik park». 
Naturens betydelse för Ling speglas också av att han förlade viss 
undervisning i estetiska frågor till Annelund för att han var bero-
ende av den stämning som naturen skapade för att kunna utveckla 
sina tankar i ämnet. Naturbilder förekommer också ofta i hans 
diktning. Och sonen Hjalmar satte han tidigt i trädgårdslära. Det 
finns således goda skäl att lita på Jetta Liedbeck när hon skriver att 
»Ling älskade naturen i allt, i den enkla okonstlade menniskan, så 
väl som i nordens friska herrliga dalar, berg och milda leende lun-
der. Med hela själens hängifvenhet njöt han af hvarje skön natur-
scen». Jetta Liedbeck har också en annan upplysning av intresse: 

På en udde vid den löffagra stranden redde han själv den graf, 
som en gång skulle sluta i sitt fridfulla sköte stoftet af den 
rastlösa gengångaren från den gråa forntid. Han planterade 
med egen hand slokande askar, doftande syrener och rosor 
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kring de tvenne späda älsklingars stoft, som han der nedbäd-
dat. Här ägde han sina fridfullaste stunder, då han i stum 
beundran blickade utåt den solbeglänsta, glittrande viken.

En liknande beskrivning ger kyrkoherde Pehr Axel Fröst i sina 
minnesord vid begravningen. Men kanske fanns även en annan 
källa till inspiration för Ling i hans val av sista vilorum. På åsen 
vid Brunnsvikens norra ände finns Stockholmstraktens största 
forntida gravfält med c:a 175 synliga gravar. 

Den 3 maj 1839 dog Ling och begravdes sex dagar senare. Ett citat 
ur Asarne, Lings 900-sidiga storverk i götisk anda, var inristat på 
kistan: »Striden är slut/ tröttade anden/ hvile sig ut/ i de himmel-
ska landen.» Per Amadeus Atterbom, hans efterföljare på stol nr 18 
i Svenska akademien, och Erik Gustaf Geijer med flera tog senare 
initiativ till en insamling så att en gravsten kunde resas år 1848. 

»Jag önskar icke bliva begraven i Riddarholmskyrkan utan i natu-
ren på något ställe där även min familj kan få sitt sista vilorum.» 
Orden är kronprinsessan Margaretas och de är nedtecknade några 
år före hennes död 1920. Återigen finner vi att ett naturintresse 
harmonierar med önskan om en friluftsgrav. Kronprinsessan hade 
ett stort intresse för friluftsliv, var en habil landskapsmålare och 
verkade på olika sätt inom trädgårdskonsten. Hon grundade bland 
annat trädgården på Sofiero. I texten »Barn och blommor» kan 
vi få en inblick i hennes natursyn. Hon skriver: »vilken vikt det 
skulle vara, om det ingick i barnuppfostran att genom blomsterod-
ling – om i aldrig så liten skala – väcka deras kärlek till naturen», 
och ger sedan exempel på hur det skulle kunna gå till. Ämnet ges 
senare ett vidare socialt perspektiv:

På landet borde det som sagt lätt låta sig göra att förskaffa 
barnen detta hälsosamma nöje. I städernas närhet är det ju 
alltid svårare, men just där behöva människorna i ännu högre 
grad att då och då få arbeta i jorden och komma ut i det gröna 
för att glädjas åt träd, blad och blommor. Därvidlag kunna de 
många koloniträdgårdarna spela en utomordentligt stor roll. 
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Utrymmet där är visserligen begränsat och den största delen 
av varje sådan liten täppa måste utnyttjas till grönsaker, det 
är klart; men några blommor äro dock av ett visst intresse att 
försöka taga med. Alla dessa koloniträdgårdar i närheten av 
stora städer ha nog redan skänkt många tusental fullvuxna 
och barn en oförliknelig glädje, och inte endast glädje utan 
även nytta. Tänk, vad barnen där ha kunnat lära sig, vilka 
lyckliga stunder de ha kunnat tillbringa uti Guds fria natur!

Vad som hände med hennes inledningsvis nämnda önskan om  val 
av plats för sin sista vila kan vi läsa på en pelare intill högaltaret i 
Storkyrkan i Stockholm: 

Margaret 1882–1920
Kronprinsessa af Sverige

Hertiginna af Skåne
Prinsessa af Stora Britanien och Irland

jordfästes i denna kyrka Kristi himmelfärds dag 1920.
Stoftet vilade här till den 15 maj 1922 och grafsattes

då på den av henne utvalda platsen vid Haga.

»Kungl. familjens begravningsplats vid Haga» som den officiellt 
heter invigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom vid gravsättningen. 
Närvarande var bland annat hovet, diplomatiska kåren och stats-
minister Hjalmar Branting. I en bok som delvis utkom med an-
ledning av invigningen av gravplatsen anges att »Kronprinsessan 
har i samråd med sin make utvalt platsen, och kronprinsen (se-
nare Gustav VI Adolf, förf. komm.) har själv uppgjort planen till 
detta vilorum. De slutgiltiga ritningarna har sedermera utförts av 
arkitekten Ferdinand Boberg». I en annan skrift hävdas att även 
kronprinsessan var med i planläggningen av gravplatsen. Det finns 
emellertid uppgifter om att det var prins Carl som redan kring 
1910 valde ut platsen som gravplats för de icke kungliga medlem-
marna av familjen Bernadotte. En möjlig tolkning av uppgifterna 
är att kronprinsessan valde att begravas vid denna plats men att 
den ursprungliga idén att förlägga en gravplats just till holmen 
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Karlsborg vid Stallmästarevikens mynning mittemot Bellevue 
inte var hennes. Oklarheten motiverar en ordentlig genomgång 
av gravplatsens bakgrund. 

Hade kronprinsessan Margareta ett speciellt förhållande till 
landskapet kring Brunnsviken? Det är möjligt och kanske till och 
med sannolikt. När hon framträdde som konstnär vid Baltiska ut-
ställningen i Malmö 1914 var tre av hennes totalt tio motiv från 
Haga och Ulriksdal. Född och uppvuxen i England som hon var 
hade kanske Pipers engelska parker runt Brunnsviken en speciell 
innebörd.

Liksom hos Kraus och Ling fanns hos kronprinsessan Margareta 
drag av stark självständighet. Ett uttryck för det är att hon tillsam-
mans med andra kvinnor spelade bandy på bland annat Stockholms 
stadion. Det borgerliga Stockholm lär ha höjt månget ögonbryn – 
det ägde rum vid en tid då kvinnor inte hade någon rösträtt, och det 
skulle dröja många decennier innan ordet tjejidrott ens var påtänkt.

Om man skall söka någon förebild till friluftsgravarna vid Brunns-
viken så är det Jean-Jacques Rousseaus grav i den engelska parken 
vid Ermenonville i Frankrike. Den parken framstod tidigt som ett 
förkroppsligande av Rousseaus tankar och filosofi. Det var hans 
vän och beskyddare, markisen René-Louis de Girardin på godset 
Ermenonville som redan två dagar efter filosofens död den 4 juli 
1778 iordningsställde en provisorisk grav, vilket harmonierade 
med idén om den kontemplativa parken. Den skulle få många ef-
terföljare i Mellaneuropas engelska parker och det är rimligt att 
anta att Kraus, inte minst genom sin långa europeiska resa, var väl 
förtrogen med detta fenomen. 

Från och med 1800-talets första decennier börjar också allmänna 
begravningsplatser förläggas utanför staden, men då av hygieniska 
skäl. Enskilda friluftsgravar är däremot mycket sällsynta i Sverige 
och de tre som finns vid Brunnsviken bidrar därför till landskapets 
mycket speciella ställning. En viktig gemensam nämnare för dem är 
den relation till naturen och landskapet som de är ett uttryck för. 
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Med ett tidshistoriskt perspektiv kan gravarna tolkas som markö-
rer av förromantikens respektive romantikens natursyn samt det 
tidiga 1900-talets ökade frilufts- och naturvårdsintresse. För för-
ståelsen av nationalstadsparkens kulturvärden bidrar friluftsgra-
varnas immateriella dimensioner till att lyfta fram landskapet och 
landskapsbilden som grundläggande kulturvärden.

Kulturmiljövård 4:75–80, 1995
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