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Dansen i landskapet 
peter schantz 

Likt en flanör längtar jag ofta till det 
planlösa. I läsande, studier och pro-
menader. 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 ytterliga-
re 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 Bergs-
hamra.”

FRAGMENT II * Vid Tivolis norra udde 
finns en gravsten med inskriptionen: 
”Här det jordiska af Kraus. Det him-
melska lefver i hans toner”. En del av  
dem var ämnade för dans. I sin egen-
skap av kapellmästare vid Kungl. Tea-
tern åren 1781–1792  arbetade Joseph 
Martin Kraus nära den nationalba-
lett som Gustav III hade skapat 1773. 
 Kanske bidrog det till verk såsom ba-
lettmusiken Pantomine och Fiskarena, 
samt kammarmusiken Svensk Dans 
med variationer.

FRAGMENT III * Ur Gustav Adolf Lys-
holms bok Kalender för damer, utgi-
ven 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 främsta ballerina. 

FRAGMENT IV * Vid Annelund på and - 
ra sidan Brunnsviken bodde den svens-
ka gymnastikens fader, Per Henrik 
Ling, och där är han även begravd. 
Här ett utdrag ur hans Regler. Till iakt-
tagande vid anställande af större baler 
på Landet, uppfunna, och behörigen 
efterlefde den 1. December 1809:

Dansteatern Wonderland från 1993 presenterad vid Brunnsviken med Frescatibergen i fonden. Stående från vänster: Nathalie Ruiz, Simon Norrthon, 
Lotta Melin, Kjell Nordesson, Elisabet Karlsson och Tommy Håkansson. Sittande: koreografen Birgitta Egerbladh. Foto: Jens Sethzman.
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Ej alla sinnen på en gång
man bör till nöjets njutning väcka
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 Margare-
tha Åsbergs installationsföre-
läsning som Sveriges första 
professor i koreografi år 1992 
frågade hon sig: ”Hur har jag 
kommit hit?” ”Vilket minne 
har fört mig till koreografens plats?”  
[---] ”Under senare år och plötsligt mitt 
i arbetet har vissa svar framträtt – of-
tast har de överraskat mig. I detta sam-
manhang 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 foto-
skildringar 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 oför-
klarlig längtan: [---] Jag härmade också 
sessornas benställningar 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 gjor-
de mig medveten om att ’vi lyfter be-
nen när vi går; att rörelsen är synlig!’. 

Jag funderade mycket över detta lik-
som över var det levande fanns. Med 
bildens hjälp blev jag seende.”

FRAGMENT VI * Dansteatern Wonder-
land från 1993 – en lovsång till naturen 
mitt i den existentiella miljödebatten 
– fick sin bildliga presentation med 
Frescatibergen som fond. Jag frågade 
koreo grafen Birgitta Egerbladh 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 na-
turen, med hänsyn till temat för Won-
derland. Brunnsviken var dessutom 
passande för dess utsatthet. Att jag ur-
sprungligen drogs dit beror nog också 
på Madame!, som jag skapade 1990. 
Den byggde på textfragment ur brev-
växlingar mellan Axel von Fersen och 
Marie Antoinette samt Denis Diderot 

och Sophie Vollande. Så mil-
jön i Haga kom att inspirera 
mig på flera olika sätt.”

FRAGMENT VII * April 1991. 
Dansens Hus har invigts. Tur-
néns sista föreställning är av-
klarad. Imorgon åter till New 
York. Trötta dansarben 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 Carpelans i Sparres trä-
slott. Vi välkomnas upp. Sju 
dansare från Merce Cunning-
ham Dance Company får äntli-
gen sätta sig ned och vila. Då 

kommer frågan: Couldn’t you dance? 
Svaret blir oväntat: Yes. Möble manget 
omgrupperas. I salongen från gustavi-
ansk tid bjuds på ett ”mini-event” helt 
i Merce Cunninghams mest avantgar-
distiska anda. Stämningen är laddad. 
En efter en träder dansarna in i rum-
met. Ljudlöst, samstämmigt, rytmiskt, 
jordbundet svävande. En happening, 
ett tidsmöte. 

slutligen, en reflektion, ett oväntat 
seen de under mötet med dessa frag-
ment: Genom rörelse kan vi se natu-
rens stilla former, medan den sceniska 
dansens former gestaltas genom rörel-
se för seende i stillhet. Kanske finns 
det en närhet mellan friluftslivets na-
turmöten och dans, och ett värde att 
söka vidare efter dansen i landskapet. 

Peter Schantz är verksam  
som professor vid GIH. 

100 miljoner kronor till parken
Äntligen vidgår regeringen den över-
enskommelse som träffades 2008 om 
att Nationalstadsparken skulle kom-
penseras för intrånget i Bellevuepar-
ken. I årets budgetproposition står att 
100 miljoner kronor avsätts för utveck-
ling av parken. Därav står Stockholms 
stad för 25 miljoner. 

Bakgrunden är att Vägverket sparade 
minst 1,2 miljarder kronor på att få gräva 
Norra länken uppifrån genom parken, 
istället för som man tidigare lovat, under 
marken utan att skada parken.

Nu är frågan hur denna rätt ansen-
liga mängd pengar förvaltas på bästa 
sätt. Det finns en klar risk att det blir 
huggsexa och att pengarna är slut inn-

an vi hunnit börja tänka igenom hur 
de bäst används. Förbundet för Eko-
parken har haft en föreningskonferens 
om detta och enats om en långsiktig 
planering som prioriterar bulleråtgär-
der, spridningsvägar och biologisk 
mångfald samt tillgänglighet. 

Det finns väldigt mycket att göra 
för att utveckla parken. Vi vill först ta 
fram – och har redan kommit ganska 
långt – en lista på allt vi skulle vilja se 
gjort för att stärka och utveckla par-
kens värden. Sen vill vi se vad av detta 
som kan – eller borde – göras av an-
dra – kommunerna, Statens fastighets-
verk, Akademiska hus, Trafikverket, 
SL, Stockholms universitet, Djurgårds-

förvaltningen med flera. Först därefter 
ska de 100 miljonerna tas i anspråk 
för att få prioriterade åtgärder gjorda. 
Alltså: pengarna ska användas i sista 
hand för att få prioriterade åtgärder 
gjorda när andra aktörer inte ställer 
upp eller behöver kompletterande fi-
nansiering.

Men det är länsstyrelsen som be-
slutar i samråd med Trafikverket och 
Stockholms stad och efter hörande av 
Nationalstadsparksrådet. Därför ska vi 
nu försöka få med oss rådet och läns-
styrelsen på denna uppläggning.

Richard Murray
Ordförande Förbundet för Ekoparken

Dansare ur Merce Cunningham Dance Com pany från New 
York framför ett ”mini-event” i Sparres träslott på Bellevue våren 
1991. Från vänster Patricia Lent, Randall Sanderson, Emma 
Diamond, Alan Good (liggande), David Kulick (stående), Larissa 
McGoldrick och Emily Navar. Foto: Mikael Carpelan.


