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Abstract 
This dissertation treats the choreographic works of Julian Algo (1899-1955), a ballet master in 
the Royal Opera house in Stockholm 1931-1952, whose experience and education were from 
Theatertanz, and Swedish dance history about his works. Theoretically it is inspired by post-
modern historiography (Jenkins, Munslow, White), queer theory (Sedgwick, Doty, 
Rosenberg) and research about masculinities in dance (Burt). The empirical materials are 
from archives in Germany, England, France and Sweden. 

The first chapter is an introductory survey of Algo’s career in Germany. It shows that in 
Duisburg Algo was recognized as a choreographer with ballet skills, and like other 
choreographers within German “Theatertanz” he tried to establish new styles through mixing 
old ballet and modern dance. The chapter also answers question about reception and about 
whom Algo cooperated with. 

The second chapter consists of seven analyses in which the author deals with the 
“gusto” and “playfulness” of Algo’s works in Stockholm 1931-1938. These ballet productions 
are analysed with focus on the concept of queer and gender, also pointing out their good 
reception and that they in Stockholm were described as modern. Some of the male characters 
are suggested to be related to dandyism. The chapter also shows that anti-Semitism and 
scepticism against foreign influences were expressed in the theatre magazine Scenen [The 
Stage] and that it is relevant to assume that these articles influenced the development in the 
Opera house. 

The third chapter shows that Algo’s ballet productions in the book The Swedish ballet 
(Rootzén1945) was described from a view of classical ballet’s preferences. Now, in 1945, 
Algo's choreographies from the 1930 were dismissed as being of mixed-genre and lacking 
ballet skills. Although this chapter in the book was criticised by contemporary critics, it is 
obvious that it has been of great influence for authors of ballet history in the 2.nd half of the 
century. 
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Förord 
 
Mångas insatser är nödvändiga för att en avhandling ska kunna fullföljas, handledare, 
kollegor och arkivpersonal, i mitt fall huvudsakligen från Tyskland och Sverige, men även 
arkiv i England och Frankrike har bistått mig. Kirsten Gram Holmström finns inte kvar på 
teatervetenskapliga institutionen i Stockholm, men det var hon som lurade in mig på ämnet  
då hon inför min PK-uppsats lite försynt påpekade att det hade funnits en modernism även på 
Stockholmsoperan. Då var inte queerteori aktuell, men frågan om Operans förhållningssätt 
gentemot nazisterna pockade på uppmärksamhet. Min handledare, Willmar Sauter, har varit 
en kunnig, inspirerande och uppmuntrande handledare och samtalspartner och trots att av-
handlingen har tagit sin tid har jag alltid gått stärkt från våra samtal, ivrig att fortsätta skriva. 
Lena Hammergrens analytiska blick och historiografiska intresse var viktiga i igångsättnings-
fasen. Kreativa och upplyftande var också seminarierna på den tiden det begav sig, både med 
de doktorandkollegor som var snabbare än jag – Katarina Lion, Göran Gademan, Sara 
Granath, Oscar Mackotinski, Gunnel Bergström och Barbro Sigfridsson – och ni övriga som 
kanske kommer efter. Våra seminarier, fikastunder och resor har blivit goda minnen och jag 
är så glad att det är min tur nu. Ej att förglömma: Katarina, Sara, Barbro och Merike, som 
korrekturläst mitt manus. Ett stort tack till er alla.  
 Personalen på Sveriges Teatermuseum och Kungliga Teatrarnas Arkiv är ofta ovärder-
liga för arbeten om svensk teaterhistoria, så även här. Ett stort tack till Magnus Blomqvist och 
Ursula Scheffer som aldrig har knotat och alltid visat intresse. Det samma gäller Inger 
Mattsson och Helena Iggander på Kungliga Teaterns Arkiv vars hjälp har varit lika viktig och 
Bergljot Krohn Bucht, som introducerade mig i materialet på KTA. Utan Hedwig Müllers och 
övrig personals engagemang och hjälpsamhet under mina besök på universitetet i Kölns 
teatervetenskapliga samlingar skulle jag inte ha klarat av att få fram en bråkdel av det material 
jag nu har använt. Ett stort tack till er alla, liksom till Hans Hasselqvist och Per Sundström. 
Hans Hasselqvist var fotograf på Teatervetenskapliga institutionen innan datoriseringen tog 
fart och hjälpte då till med avfotograferingar. Per Sundström har emellanåt stuckit till mig 
intressanta artiklar och gamla teaterprogram från sin privata samling, vilket allt har kommit 
till användning. Jag vill även rikta ett tack till all hjälpsam personal på Dansmuseet i 
Stockholm, Kungliga biblioteket, Operans musikbibliotek och arkiv, Riksarkivet, Statens 
musikbibliotek och Musikmuseet, Statens pressarkiv, Sydsvenska Dagbladets arkiv, Carina-
Ari biblioteket, Parisoperans arkiv, Deutsches Tanzarchiv Köln, Bundesarchiv i Berlin, stads-
arkivet i Hannover, Laban Centre for Movement and Dance i London och personalen på 
stadsarkivet i Duisburg. Carina Ari-stiftelsen har möjliggjort mina besök vid utländska arkiv 
och utan deras inledande stöd hade inte avhandlingen kunnat bli till i sin nuvarande form. Ett 
stort tack även till Bengt Häger vars stöd jag känt och som har varit generös med sina kun-
skaper samt till Sven Ahl, Ellen Rasch, Björn Holmgren, Vivi Nelson-Staag, Sten-Torsten 
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Thuul, May von Gegerfeldt (tidigare Nordqvist) och Ingeborg Stergel (tidigare Carlsson) som 
alla delat med sig av sina minnen från Operan. Christer Cervin har varit behjälplig med lay-
outen och tack vare honom har jag alltid känt mig lugn inför att allt till slut ska se snyggt ut. 
Max Berggren bidrog till förbättrad bildkvalitét i slutspurten. Tack! 

Minnena från åren på Centrum för kvinnoforskning, numera Centrum för genus-
vetenskap, handlar om trivsel, kompetens, utmaningar och Christine Bladhs goda fika-
disciplin. Gunilla Bjerén har kommit att bli min förebild för gott ledarskap och hennes sam-
tidigt kunskapsinriktade, pragmatiska, frimodiga och kompetenta inställning till forskning och 
akademiskt arbete överhuvudtaget var utvecklande. Av Ewa Gunnarsson lärde jag mig att 
man visst kan ha flera projekt på gång samtidigt, bara man delar upp arbetet och gör en sak åt 
gången. Det låter sig lätt sägas, men är en konst. Nu är det ett tag sedan, men jag kommer inte 
att glömma våra nära samtal och seminarier präglade av kunskap och intresse inom vitt skilda 
discipliner – Åsa Karlsson, Merike Lidholm, Helena Sutorius, Ulrika Björk, Susanne 
Andersson, Gunnel Svedberg, Caroline Tovatt, Barbara Wells, Amanda Lagerqvist, Birgitta 
Ney och Aulikki Cederholm – vad duktiga ni var, vad roligt vi hade och vad glad jag är att jag 
har fått dela en period i mitt arbetsliv med er. 

Avhandlingen har en obalanserad könsfördelning. Jenkins, Munslow, White, Burt, 
Kosofsky Sedgwick, Doty, Rosenberg – av teoriavsnittets sju namn är fem män. Dessutom är 
avhandlingens huvudperson en man, men den person, vars arbete får viss kritik i avhand-
lingen är en kvinna som tog sig in på en arena där män dominerade så gott som totalt. Kajsa 
Rootzéns arbete som författare, översättare, musik- och dansrecensent är trots min kritik av ett 
kapitel värt att komma ihåg. Rootzén debuterade som 24-åring med romanen 
Stockholmsungdom (1928) och därefter kom romanen Vårdagjämning (1930). Båda 
romanerna utspelas i Stockholm och diskuterar genom sina romanfigurer förälskelser, barn 
och sexuellt umgänge innan äktenskapet, föräldraauktoritet och annat förknippat med att vara 
ung vuxen. Under många år var hon musikrecensent på Svenska Dagbladet. Ett annat intresse 
var katolska kyrkan och hon var också redaktör för tidningen Phosphoros för synskadade. 
Mitt arbete utanför universitetet och mina tankar under senare år har mer rört villkor för 
människor med funktionshinder än ”superfunktionella” dansare. Kanske skulle vi ha varit mer 
överens i frågor om funktionshinder än historieskrivning. 

En sista uppskattning till mina barn – Tor som sedan högstadiet undrat om han eller jag 
ska bli doktor först. Det blev jag även om du är på god väg att bli en annan slags doktor. Nils 
som gett sig ut i arbetslivet med en positiv hållning till livet, och som säger sig minnas att 
mamma alltid har skrivit avhandling!  

 
Eva Lundgren maj 2006
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Inledning 
 
Från åren runt sekelskiftet och fram till 1950 hade Operan i Stockholm ett flertal 
balettmästare från Tyskland, vilka alla har fått ett högst begränsat utrymme i historieskriv-
ningen. Den sista av dem var Julian Algo (1899–1955), anställd som balettmästare på Operan 
i Stockholm i tjugoett år från 1931 till 1952 och den här avhandlingens huvudperson. En 
period inom modernismen kommer att betraktas från postmodern tid. Postmodern kritik 
menar att modernismen formulerade en historieskrivning som kännetecknades av berättelser 
som med övertygelse och visshet talade om hur det egentligen var, istället för att synliggöra 
hur historiska texter alltid har präglas av tankar och idéer formulerade i den tid då berättelsen 
skrivs. Sådana påståenden är inte minst aktuella för historieskrivning om scendans, vars syfte 
nog ibland har varit just kanonisering av vissa dansare och formandet av gemensamma 
kollektiva sanningar runt scendansens historia, berättelser som sedan upprepas i utgåva efter 
utgåva. 
 

As I see it, the historication of the past – a particular, peculiar, time-space product 
of a certain kind of essentially Western European and North American 
consciousness of the nineteenth century – is only a way of ‘past-thinking’, only a 
way of domesticating and making familiar the radical otherness of the ‘before 
now’ which, though ideologically understandable, is not immune from the usual 
ravages of time.1 

 
Den postmoderna historiografiska kritiken är min grundsyn och har påverkat valet av objekt 
och perspektiv samt min metod då jag undersöker a) berättande och diskussioner om modern 
dans och balett i texter förknippade med de stadsteatrar i Tyskland där Algo var verksam 
under 1920-talet, b) Algos uppsättningar på Operan i Stockholm under 1930-talet, c) hur 
operabalettens verksamhet och antisemitism får genomslag i tidskriften Scenens artiklar samt 
d) senare historieskrivning om operabaletten under Algo. 

Historieskrivning i det postmoderna leder till självreflektion över det egna skrivandet. 
Alla påståenden om ofrånkomlig användning av troper och metaforer och alltid närvarande 
ideologi och epistemologi, gäller ju också mig. Både texterna från det förflutna och mitt eget 
tänkande om ämnet organiseras runt kulturella och diskursiva dikotomier och andra slags 
dualismer såsom en anglosachsisk respektive en centraleuropeisk kultursfär; modern dans och 
klassisk balett som olika skolor; högt/lågt, seriöst/oseriöst och rent/blandat vad gäller konst-
närliga uttryck på dansscenen; förkrigstid och efterkrigstid; kvinnligt/manligt och 

                                                 
1 Keith Jenkins, Re-thinking History, London: Routledge 2003, s.xx. 
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homo/hetero, men medan de äldre texterna uttrycker sig om dessa som reella dualismer eller 
dikotomier är det min avsikt att behandla dem som nominella föränderliga enheter.2 

I den första monografin om svensk danshistoria, Kajsa Rootzéns (1904–1978) Den 
svenska baletten - från Stiernhielm till Brita Appelgren (1945) och i böcker om svensk 
baletthistoria från tiden efter andra världskriget och framåt finns en konsensus om att de 
dansuppsättningar, som Julian Algo gjorde på Operan, från ankomsten till Sverige 1931, fram 
till 1938, då han kan sägas ha blivit åsidosatt som balettkoreograf, var av låg kvalitet. Ett 
undantag är Bengt Hägers bok Balett klassisk och fri (1946).3 Algo har fått kritik för att han 
inte ansågs behärska klassisk baletteknik, vilket av många sågs som norm för operabaletten, 
och för att hans koreografier låg nära revy och varieté, genrer som allteftersom hade kommit 
att ses som oseriösa och alltför lättsamma. Några decennier tidigare hade emellertid varietén 
haft en framskjuten position, samtidigt som klassisk balett från den tiden brukar beskrivas 
som i förfall.4 Då Algo tillträdde 1931 efterträdde han Jan Cieplinsky (balettmästare 1927–
1931) som i historieskrivningen inte har rönt lika hård kritik som Algo och de andra tyska 
balettmästarna. Mellan Michael Fokins besök på Stockholmsoperan 1913/14 och Jan 
Cieplinskys tillträde 1927 är det faktiskt gruppen Svenska baletten, verksam i Paris, som fått 
störst utrymme i svensk danshistoria. Historieskrivningen om Stockholmsoperan ger stort 
utrymme åt Michael Fokins besök och hans uppsättningar fanns kvar på repertoaren under 
flera år. Balettmästarbefattningen innehades under perioden av Gunhild Rosén, följd av Sven 
Tropp och Lisa Steier, men var också vakant emellanåt. Under tjugotalet verkar det som om 
Operan satsade på inhemska produktioner, då ganska många baletter eller balettpantomimer 
som dominerades av svenska konstnärer sattes upp på Operan.5  

Omdömen fyllda av förvissning om bristen på kvalité i Algos arbeten görs i Den 
svenska baletten, men då jag läser texten väcks nya frågor om dess ideologiska innehåll och 
den specifika politiska kontexten efter andra världskrigets slut. Att Algos baletter, kanske del-
vis på grund av Rootzéns bok, inte har gått till eftervärlden som god konst gör det, enligt min 
mening, endast till ett mer intressant forskningsområde att över tid följa upp hans karriär. 
Jämförelsen mellan hur baletterna togs emot och vad som lyftes fram vid premiärerna, och hur 

                                                 
2 Dikotomier – vetenskapliga reflektioner, red. Fredrik Miegel & Fredrik Schoug, Lund: Studentlitteratur 1998, 
s.14f. 
3 Kajsa Rootzén, Den svenska baletten, Stockholm 1945; Bengt Häger, Balett klassisk och fri, Stockholm 1946. 
4 Lena Hammergren, Ballerinor och barfotadansöser – Svensk och internationell danskultur runt 1900, serie:  
  Chora, Stockholm 2002, s.9f., s.36f. 
5 Per Svinaherde (1921) regi: Harald André, kor. Sven Tropp, musik: Kurt Atterberg, scenografi: Einar Nerman 
och Anna Behle; Älvorna (1921), kor. Sven Tropp, musik: Nathanael Berg, scenografi: Torulf Jansson; 
Hertiginnans friare (1922), regi: Harald André, kor. Sven Tropp, musik: Nathanael Berg, scenografi: Torulf 
Jansson; Bergakungen (1923) kor. Jean Börlin, musik: Hugo Alfvén, scenografi: Prins Eugen, J.A.G. Acke, 
kostymer Anna Boberg, De fåvitska jungfrurna (1923, urpremiär i Paris 1920 med Svenska baletten), kor. Jean 
Börlin, musik: Kurt Atterberg, scenografi: Einar Nerman; Minnen (1926) av Louis Sparre, kor, Lisa Steier, 
musik: Jean Sibelius; Krelantems och Eldeling (1928) kor. Jan Cieplinski, musik: Moses Pergament, scenografi: 
Gösta Adrian- Nilsson (GAN); Tycho Brahes dröm (1928) kor. Jan Cieplinski, musik: Hakon Börresen, 
scenografi: Jon-And. Kungliga Teatern i Stockholm repertoar 1773-1973, prod. Klas Ralf, Stockholm 1974. 
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historieskrivningen senare har beskrivit det blir bara mer intressant då överensstämmelsen inte 
är så god.  

Vilken historiografisk betydelse nya frågor och ett förändrat perspektiv kan få har 
docent Lena Hammergren visat i sin bok Ballerinor och barfotadansöser, som beskriver 
danskulturen i Stockholm perioden efter sekelskiftet som mångskiftande och intensiv, trots att 
den i historieskrivningen, på samma sätt som Algos trettiotalsuppsättningar, har beskrivits 
som en nedgångsperiod. Hammergren värjer sig inte för att ”krångla till” diskursen utan visar 
hur nya genrer som plastisk dans, varietédans, skridskodans, estetisk gymnastik och sällskaps-
dans skapade en livfull danskultur under åren efter sekelskiftet. Hon bryter ner Operans upp-
höjda dominans i historieskrivningen genom att visa att klassisk balett inte bara dansades på 
Operan utan även som inslag i varietéer och i andra sammanhang. Vidare att Operan i sin tur 
visade plastisk dans och tidig modern dans samt hade många internationella gästspel. Operans 
balettmästare och dansare arbetade också med revy och varieté utanför operahuset.6 

Danshistoria, liksom annan historia, skrivs ofta i termer av framgångsperioder och 
nedgångsperioder. Vissa konstnärer är förknippade med framgång och ses som mer betydelse-
fulla för utvecklingen än andra, som får representera nedgångsperioder. Förutom Ballerinor 
och barfotadansöser tonar böckerna jag läst ner perioderna med tyska balettmästare både runt 
sekelskiftet och 1930-talet och/eller rubricerar dem som nedgångsperioder. Kajsa Rootzén 
skriver om 1800-talet som ”Romantikens århundrade – och förfallets”; Bengt Häger rubricerar 
det avsnitt som tar upp Glasemann, Zöbisch och Köller ”1800-talets andra hälft – en 
nedgångsperiod”, men påpekar att det kanske ändå var ett gott val utifrån hur balettsituationen 
såg ut i Italien och Frankrike vid den här tiden.7 Operabaletten gjorde till sitt jubileum 1998 
en bred danshistorisk satsning genom att ge olika forskare i uppdrag att berätta om perioder i 
svensk danshistoria. Jane Pritchard fick uppdraget att ge en föreläsning och skriva en artikel 
om perioden 1894–1913. Genom att redan i uppdraget rubricera perioden ”Downfall and 
Stagnation” skrevs perioden in i befintligt kanon, trots att tid för forskning om perioden fanns 
avsatt. Jane Pritchard tog emellertid i sin föreläsning upp att forskning om svenska/ 
centraleuropeiska förbindelser behövs.8 

Som redan antytts är många gånger de danskonstnärer som får utrymme i nationell 
historieskrivning mer förknippade med gästspel och internationella framgångar än med lokalt 
arbete. Namn som alltid nämns i svensk danshistoria är Marie Taglioni, Michael Fokin, och 
Antony Tudor. Marie Taglioni föddes i Sverige, men flyttade utomlands som barn och 
dansade allt som allt tolv föreställningar i Sverige, Michael Fokin arbetade med operabaletten 
i Stockholm en månad 1913 och tre veckor 1914, gruppen Svenska baletten var verksam i 
Paris och Antony Tudor arbetade med operabaletten periodvis under säsongerna 1949/50 och 

                                                 
6 Lena Hammergren, Ballerinor och barfotadansöser, s.11. 
7 Kajsa Rootzén, Den svenska baletten, s.64ff; Bengt Häger, ”Operabaletten under 1800-talet”, i Operan 200 år  
 Jubelboken, Stockholm 1973, 1979, s.83. 
8 Jane Pritchard, ”Downfall and Stagnation”, i The Royal Swedish Ballet 1773–1998, ed. Dorris, George, London  
  1999, s.47f. 
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1960/61–1962/63. Deras arbeten var viktiga på annat sätt än att de var närvarande under lång 
tid, men det är symtomatiskt att en internationell karriär är mer avgörande för om man 
inkluderas i den nationella historien än hur länge man arbetat på den nationella scenen eller 
hur många uppsättningar man gjort och om man är svensk medborgare eller inte. Willmar 
Sauter reflekterar över vad nation/ell betyder i sammanhanget nationell teaterhistoriografi: 
 

A third aspect, and one of vital interest in the writing of national theatre history, is 
of course the question of what is a nation. Is it defined by national borders or is it 
an intellectual concept, promoted during certain periods of time? The definitional 
and analytical negotiations that we make between and among the concepts of 
nation, national, and nationalistic, on the one hand, and folklore, preservation, and 
cultural identity on the other, are critical aspects of our understanding of human 
communities, classes, ethnic groups, racial categories and gender designations.9 
 

Således, i likhet med Hammergren ifrågasätter och problematiserar jag kanon. Hennes 
exempel på enkla och viktiga frågor såsom: ”[V]ilka individer väljs ut som centrala aktörer i 
den historia som skall skrivas? [V]arför väljs de ut och av vem?” bär jag med mig. Men till 
skillnad från hennes breda perspektiv går jag nära och granskar olika diskurser under en 
period i en koreografs karriär samt visar hur språkbruk och ideal förändrades och politiserades 
över tid samt hur tidstypisk Kajsa Rootzéns Den svenska baletten var då den kom ut 1945. 

I boken fick Algos uppsättningar hård kritik av Rootzén. Hon både kopplade ihop dem 
med tysk expressionism, som efter andra världskriget var ett skällsord, och kritiserade deras 
stilblandning, som i den diskurs som ville upprätta en stark position för klassisk balett var 
tabu, men hade varit ideal under Algos senare år i Tyskland. Boken recenserades då den kom 
ut och kritik riktades från flera recensenter mot kapitlet ”Nutida balettkonst på operascenen”, 
som tog upp bland annat Julian Algos arbeten. Rootzéns synpunkter har sedan upprepats och 
ingen tycks sedan dess egentligen ha funderat över a) hur estetik och idéer om god balett såg 
ut 1945 då boken kom ut, i jämförelse med trettiotalet då baletterna gjordes, eller b) satt Algos 
”öde” i samband med den politiska situationen 1938/39. Inte heller har c) receptionen då 
baletterna framfördes granskats och d) Algos bakgrund i Ausdruckstanz-rörelsen i Tyskland 
har inte beskrivits som något annat än en negativ erfarenhet för en operabalett. 

Algos erfarenheter var således från tysk scendans och dess förbindelser med musik, 
pedagogik, gymnastik, filosofi och estetik10, vilka alla under tio- och tjugotalet var en del av 
den konstnärligt kreativa Weimarperioden, men som försvagades, kritiserades och omform-
ades då nazismen växte sig starkare. Många koreografer och dansare lämnade Tyskland, en 
del samarbetade med nazisterna, andra tillfångatogs och mördades och ytterligare andra levde 
väl vidare i krigets vardag. Ausdruckstanz bredd och styrka tycktes emellertid senare ha fallit 
i glömska, även om vissa av dansarna och koreograferna som lämnade Tyskland och gjorde 

                                                 
9 Willmar Sauter, “Theatre Historiography: General Problems – Swedish perspectives”, i Writing and rewriting  
   theatre histories, ed. S.E. Wilmer, serie: Studies in Theatre History and Culture, Iowa University Press 2004,  
   s.29f. 
10 Ausdruckstanz, eine Mitteleuropäische Bewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, red. Gunhild  
    Oberzaucher-Schüller, Wilhelmshaven 1992, s.Vff. 
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internationell karriär var välkända.11 De som hade varit delaktiga mindes, men många doku-
ment och annat material försvann under andra världskriget. Under åttiotalet reste dans-
forskaren Valerie Preston-Dunlop runt mellan arkiv i Europa för att få en uppfattning om vad 
som fanns bevarat. 1985 återfann hon en så gott som komplett upplaga av tidskriften 
Schrifttanz, vilket ledde till boken Shrifttanz som publicerade artiklar från den äldre tid-
skriften.12 Den brett upplagda boken Ausdruckstanz bygger på bidrag från ett symposium vid 
universitetet i Bayreuth 1986 med syfte att få fram underlag för kommande forskning och ge 
en bild av Ausdruckstanz olika inriktningar och kunskapen därom.13 1993 arrangerades 
utställningen ”Weltenfriede – Jugendglück, vom Ausdruckstanz zum Olympischen 
Festspiele” i Köln, i samband med vilken boken ”…Jeder Mensch ist ein Tänzer” utgavs. Ett 
växande intresse har därefter vuxit fram inom dansforskningen också för Ausdruckstanz 
politiska kontext. Lilian Karina Vásárhelyi, själv verksam som dansare i centraleuropa under 
tidigt nittonhundratal, och Marion Kant har tagit fram tidigare okända dokument och visar i 
boken Tanz unterm Hakenkreuz på olika artisters förbindelser och samarbete med nazisterna 
under trettiotalet och under krigsåren samt att ideologiskt talade Ausdruckstanz och den 
nazistiska ideologin många gånger samma språk. Lilian Karinas Vásárhelyi tar upp 
situationen för flyktingar i Sverige samt hur Svenska Danspedagogförbundet aktivt arbetade 
för att stoppa judiska flyktingar från att få arbetstillstånd i Sverige. De visar även att utbild-
ningar i Tyskland lockade många svenska dansare.14 Lilian Karinas Vásárhelyis arbete kan ses 
som en del av den forskning som visat på en mångårig ”valfrändskap” mellan Sverige och 
Tyskland i olika sammanhang.15 Både Tanz unterm Hakenkreuz och min avhandling kan ses 
som en del av forskningsområden som på olika sätt visar vilka uttryck antisemitism i Sverige 
kunde ta sig under trettiotalet samt hur man efter andra världskrigets slut blev blind för 
tidigare samarbete med Tyskland. Idéhistorikern Lena Berggren skriver: 

 
En relativt vanlig, men oreflekterad uppfattning är att antisemitism och nazism 
under mellankrigstiden och krigsåren gick hand i hand och, lite tillspetsat, att 
antisemitismen under denna period så fullständigt inkorporerades i nazismen att 
den inte existerade utanför denna politiska ideologi. Det skall redan inledningsvis 
i denna studie fastslås att detta inte är en riktig beskrivning. Antisemitismen var 
visserligen ett bärande och nödvändigt element inom nationalsocialismen, men 
den existerade också fritt från nazismen, även i propagandistisk form. Det fanns 
alltså i Sverige under 1930-talet hätska antisemiter som inte var nazister.16 

 

                                                 
11 Till exempel Rudolf von Laban, Kurt Jooss, Yvonne Georgi, Harald Kreutzberg och Aurell von Milloss. 
12 Shrifttanz, a view of German Dance in the Weimar Republic ed. Valerie Preston Dunlop & Susanne Lahusen  
    (Dance Books London 1990) s.xi . 
13 Ausdruckstanz, eine Mitteleuropäische Bewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, s. IX ff. 
14 Marion Kant & Lilian Karina Vásárhelyi, Tanz unterm Hakenkreuz: eine Dokumentation, Berlin 1996  
    Henschel Verlag; Engelsk uttgåva Hitler’s Dancers, German Modern Dance and the Third Reich, New York,  
    Oxford 2003, 2004 Berghahn Books. 
15 Skandinavien och Tyskland 1800-1914: möten och vänskapsband, Ed. Henningsen, B., Klein, J., Müssener, H.,  
    Söderlind, S., Stockholm Nationalmuseum, Berlin Jovis cop. 1997. 
16 Lena Berggren, Nationell upplysning: drag i den svenska antisemitismens idéhistoria, Stockholm 1999, s.10. 
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Den bildningsverksamhet inom förbundet Manhem som Berggren tar upp är intressant därför 
att det snarare är inom ramen för vad som kunde vara god smak och möjliga argument än som 
politisk aktivitet som Scenens artiklar blir viktiga. 

Frågeställningar 
All historieskrivning periodiseras och organiseras. Min historieskrivnings fokus eller ”nu” – 
den tidsperiod som mitt material organiseras i ett före/efter utifrån – är 1931–1938, då Algo 
gjorde de flesta av sina flesta dansproduktioner för Stockholmsoperan. Åren före 1931 
betraktas som ’före’ det som är avhandlingens fokus och historieskrivningen om dessa år som 
’efter’. 

Hur kan då Algos uppsättningar tolkas och beskrivas idag? Hur göra en trovärdig analys 
som förklarar att receptionen överlag var positiv under trettiotalet och samtidigt stödja den ut-
veckling inom svensk balett runt 1950 som så många påtalat? Vari låg skillnaden mellan 
trettiotalet och femtiotalet och hur kan uppsättningarna från trettiotalet berättas om? För att 
tackla de frågorna har jag i kapitlet Återupprättelse om perioden 1931–1938 på Operan valt 
att bejaka min historieskrivning som dekonstruktion och ge mig själv ett större tolknings-
utrymme, genom att inte värja mig för historieskrivnings retoriska och fiktiva inslag och 
betydelsen av författarens ideologiska, metodologiska och epistemologiska utgångspunkter 
för den historiografiska bild som produceras.  

Detta har i sin tur inspirerat mig att använda queerteori och feminism, teorier inom den 
postmoderna dekonstruktivistiska och/eller poststrukturalistiska teorifamiljen, i analyserna av 
Algos uppsättningar av Den trekantiga hatten, Petrusjka, Förtrollade butiken, Blå tåget, 
Fruar på vift, Prima ballerina och Orfeus i sta’n. I analyserna lyfter jag också fram hur Algos 
uppsättningar togs emot av samtida recensenter. Frågeställningen är huruvida kritiken mot 
Algos uppsättningar som lekfulla, ironiska och frivola kan bli begriplig utifrån idéer om genus 
och sexualitet som instabila och lek- och spelbara; och om det är rimligt att anta att synen på 
vad som var acceptabel estetik förändrades från mitten av trettiotalet till mitten/slutet av 
fyrtiotalet, då Rootzéns bok publicerades, och vidare runt femtiotalet, då omstruktureringar 
gjordes. 

Övergripande frågeställningar som förenar de olika kapitlen med varandra är hur 
överensstämmelsen ser ut mellan recensenternas beskrivningar och tolkningar och senare 
beskrivningar i historieskrivningen. En annan fråga är om man utifrån mitt arbete kan göra 
någon estetisk och/eller ideologisk tolkning som ger underlag för en diskussion om aver-
sionen mot Algo i historieskrivningen. Övergripande diskussioner förs också om hur det 
estetiska uttrycket kan tolkas i en kontext av ökande politisering och militarisering. Huruvida 
det ytliga och lättsamma skulle kunna beskrivas som dess motsats, som tillhörigt den kvinn-
liga sidan av modernitet, då hegemonisk manlighet alltmer förbands med militarism, är en 
fråga som får aktualitet i diskussionen om maskuliniteter i Prima ballerina, Blå tåget och 
Fruar på vift, men som kräver ytterligare forskning. 
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De hårdnande attityderna under trettiotalet visar jag på genom att lyfta fram vad tid-
skriften Scenen skrev om tyska, framför allt judiska, medarbetare på Operan. Artiklarnas 
betydelse för Julian Algos, Herbert Sandbergs och Kurt Bendix’ karriärer och personliga liv 
vet jag inte mycket om, men jag vill belysa artiklarnas närvaro som exempel på hur anti-
semitism i Sverige före andra världskriget fick uttryck i olika sammanhang. Trots att Algo 
inte själv hade en judisk bakgrund blev han en del av dessa sammanhang. Att Scenen var 
engagerad i att avsätta operachefen John Forsell och ovannämnda personer och det utrymme 
kritiken mot dem gavs berättigar nya frågor, men jag fördjupar mig inte i dem. Jag vill också 
påpeka att grundforskning om Operans relationer till de tyska makthavarna under andra 
världskriget återstår att göra. Det material jag använder om dessa relationer har jag funnit då 
jag sökt information om Algos karriär snarare än gjort en kartläggning av befintligt käll-
material gällande Operans relationer med tyskarna. 
 Julian Algos år som dansare och koreograf i Tyskland 1924–1931 och de sammanhang 
och idéer han då vistades i är ”före” i min berättelse och det är utifrån dessa förutsättningar 
jag ifrågasätter tidigare historieskrivning. Kajsa Rootzén kritiserade starkt stilblandningen i 
Orfeus i sta’n och Rootzén liksom senare skribenter har menat att Algos kunskaper i klassisk 
baletteknik inte var tillräckliga för operabalettens krav, vilket i historieskrivningen narrativt 
följs upp av framgång för klassisk balett runt 1950. Samtidigt stämmer den allmänna bild 
Rootzén ger av teaterdansrörelsen i Tyskland föga överens varken med den mer nyanserade 
och mångfacetterade beskrivning av teaterdansrörelsen i Tyskland som görs idag, eller med 
den repertoar Julian Algo presenterade på Stockholmsoperan 1931–1938. Och som jag 
kommer att visa i ett avsnitt var kritiken Algo fick i Tyskland snarast den motsatta, nämligen 
att han var alltför inriktad mot balett. 

I stället för att ställa frågan huruvida Algo var tillräckligt skicklig i klassisk baletteknik 
utgår jag från hans egna erfarenheter och ställer frågor som: – Hur såg hans kontakter med 
teaterdansrörelsen i Tyskland ut? Vilken repertoar hade han tidigare arbetat med? Hade han 
uttryckt någon estetisk eller dansteoretisk grundsyn? Vilka frågor om dans diskuterades där 
och vilka dikotomier fanns med i diskussionen? Hur togs hans uppsättningar emot i Duisburg 
och hur förhöll man sig i recensionerna till balett respektive modern dans? 

Sådana frågor handlar om de erfarenheter och förutsättningar Julian Algo bar med sig 
då han kom till Stockholm, förutsättningar som också gör det relevant att undra över vad 
operaledningen kunde ha förväntat sig för insats från hans sida. Jag vill således inte ge mig in 
i någon diskussion om Algos förutsättningar för att klara av uppdraget; istället vill jag i 
följande kapitel ge mig i kast med frågorna genom att förmedla min beskrivning av Algos 
förutsättningar och bakgrund, som en kommentar till och utveckling av Algos svar i en 
intervju i tidskriften Scenen, där han säger att han inte tror man kan kalla hans arbete 
modernistiskt.17 

                                                 
17 Scenen 1931:16, årg.17. 
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Det finns ett genealogiskt samband mellan Julian Algo och Birgit Cullberg, som 
utbildade sig hos Kurt Jooss, en tidigare kollega till Algo, och liksom Algo företrädare för 
Theatertanz. Detta föranleder frågan om Algo snarare än Cullberg bör beskrivas som den som 
introducerade stilen på Operan och om det i Stockholm under 1930-talet, innan Birgit 
Cullberg, fanns en operabalett som bäst låter sig beskrivas i termer av centraleuropeisk 
stilblandande modernism. The Decca Book of Ballet från 1959 beskriver utvecklingen i 
Sverige så. 

 
The so-called ’Central European’ style (non-classical) has had great influence in 
Sweden and has made a stronghold in the Opera House alongside normal classical 
style. Julian Algo, ballet-master in 1931, introduced it into his Orpheus in Town 
and since then it has been maintained by Birgit Cullberg with such ballets as Miss 
Julie and Medea.18 

 
Efter trettiotalet skulle berättelserna om Algos uppsättningar, som då tillhörde det förflutna, 
ges form. Från mina första möten med svensk danshistoria har jag tyckt att den plats Julian 
Algo har fått i svensk danshistorieskrivning är märklig. Mina frågor har gällt hur texterna 
förhållit sig a) till hans bakgrund inom Theatertanz, b) till den politiska kontextens frånvaro, 
eller om man så vill outtalade närvaro, och c) att han trots sin bakgrund bedömdes utifrån en 
klassisk norm. Med kapitlet Historieskrivning ville jag närmare undersöka normer och 
ideologi i omdömen framför allt i Den svenska baletten samt om det fanns konsensus runt 
detta. Kapitlets andra viktiga frågeställning är intertextuell och tar upp hur Rootzéns 
synpunkter och omdömen levt vidare i senare texter. 
 Varken Den svenska baletten, eller andra äldre böcker om balett på Stockholmsoperan, 
kännetecknas av ett synliggörande av att all nationell historieskrivning ideologiskt, metod-
mässigt och epistemologiskt vilar i den tid då den skrivs,19 men idag är det ett viktigt 
teoretiskt och metodologiskt perspektiv inom historieforskning, däribland teatervetenskap. 
 

When does a national theatre history start? One possible answer would be that it 
occurs right from the moment when it is written down. As we all know, history 
does not start from the beginning, since history is always seen retrospectively. 
When we look forward, we can speak of the future and of the things we want to 
do or expect to happen. When we think of what we have been doing or what has 
happened, we call it history. Thus the position from which we regard either the 
future or history is the same: the present. The crucial question is what we want to 
look at, be it forward or backward. Our contemporary view decides what we will 
discover in the past. The metaproblem of writing national theatre history is, 
therefore, a concern for how we constitute this history, not simply a matter of 
when it happened.20 

                                                 
18 The Decca Book of Ballet, London 1959, s.528. 
19 Keith Jenkins, Re-Thinking History, s.13ff. 
20 Willmar Sauter, “Theatre Historiography: General Problems – Swedish perspectives”, i Writing and rewriting  
    theatre histories, s.29. 
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En övergripande frågeställning är om det faktum att svensk danshistoria började formuleras 
just efter andra världskriget kan ha haft betydelse för att de tyska balettmästarna inte fick så 
stort utrymme i dansböckerna, medan franska, danska och ryska förbindelser lyftes fram. Då 
Algo kom till Sverige var det knappt värt att nämna att han var tysk, men med ökad 
antisemitism under trettiotalet blev förhållningssättet även gentemot andra utländska 
medarbetare ofta avogare, vilket fick främlings- och judefientliga uttryck i tidskriften Scenen. 
Efter kriget fanns emellertid en aggressivitet kopplad till ’det tyska’, vilket leder till frågan 
om det kan ha spelat roll för hur berättelserna om tidigare förbindelser med tyskt kulturliv och 
om Julian Algo utformades, då de alls nämndes. Reflektioner som dessa ställer frågor om 
huruvida den politiska kontexten får uttryck i historieskrivningen och i texter från trettiotalet 
samt om den kan ha påverkat utvecklingen på Operan mer konkret då Harald André tog över 
chefskapet efter John Forsell efter en kampanj i tidskriften Scenen. 

1945 såg allt annorlunda ut. Tyskland hade förlorat kriget och knappast någon svensk 
ville tala högt om tidigare sympati eller samröre med nazisterna eller Tyskland över huvud 
taget. Algo hade inte satt upp någon egen balett på Operan sedan 1938 och han hade arbetat i 
Hannover en kort period 1943. Liksom inom andra samhälls- och kulturområden fick opera-
baletten efter andra världskriget en mer anglosaxisk inriktning och även Operans dansare 
började arbeta och studera utomlands.21 På Operan dansades Hollywood Rhythms (1944) och 
Lualabada (1944) av George Gershwin. I scenografin till Johannesnatten (1948) draperas en 
trappa med femtio stjärnor som i det amerikanska stjärnbaneret bredvid en svensk 
kungamantel. Ännu några år senare kom den engelske koreografen Antony Tudor som 
gästkoreograf och ett par år senare anställdes den engelska Mary Skeaping som balettmästare. 
Vid den här tiden slutade dansarna att statera i operor. Helaftonsbaletter började dansas och 
man byggde upp ett balettkompani som liknar dagens. Balett tillskrevs högre konstnärlig 
status och perioden runt decennieskiftet 1940/50 beskrivs fortfarande som en balettens 
renässans. 

Den historiografiska diskursen har förändrats radikalt sedan Den svenska baletten och 
flera av de andra populärhistoriska böckerna jag tar upp skrevs. De möjliga synpunkterna, hur 
dessa diskuteras och vilken slags kunskap som förmedlas har förändrats. Dessutom är de 
flesta danshistoriska böckerna skrivna inom en populärhistorisk diskurs, och jag skriver inom 
en akademisk. Emellertid har den danshistoriska diskussionen förändrats överallt. Dekon-
struktivistiska teorier har synliggjort hur makt är verksam inom olika diskurser, inte minst 
genom olika dikotomiseringar. Det har förändrat den historiografiska diskursen och också i 
hög grad det konstnärliga uttrycket, även om det inte tas upp här. Att inte se det skulle idag 
ses som naivt. 

                                                 
21 Vid ett samtal med Björn Holmgren 3.5.1994 sa han: ”Jag menar absolut att det är min generation som gjort  
    Stockholmsbaletten kontinental. Ellen Rasch, Gunnel Lindgren, Gun Skogberg, Ann-Marie Lagerborg, Teddy  
    Rhodin och jag”. 
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Det är lätt att kritisera andras historieskrivning, men logiskt sett är alla historiografiska 
sammanställningar likartade, de är bräckliga, fragmentariska, ideologiska, personliga och tids-
speglande. Det finns alltid luckor att finna om man vrider på perspektivet eller utgår från en 
annan tid. Varje ord jag läser om historiografi speglar inte bara de äldre historieskrivarnas 
arbete utan också mitt eget. Hur går det till att granska epistemologi, ideologi och metodologi 
i andras skrivande och samtidigt producera egen historiografi? De återkommande råden i de 
historieteoretiska böcker jag lutar mig mot är att: synliggöra, blottlägga och historisera. 

Teori 
Formuleringen av postmoderna teorier inom historiografin har förskjutit fokus från det 
förflutna till nutid. Foucault använder begreppet ’episteme’, som ett uttryck för de ofta out-
talade koncept som slår fast och definierar kunskap under en viss period. Ordningen och 
urvalen, formandet av berättelsen och tillskrivandet av mening sker utifrån de idéer och 
teorier som formar episteme då berättelsen om förfluten tid skrivs. Aktörer i historieämnet blir 
därmed nutidens historieskrivare i lika hög grad som personer från förfluten tid. Vem historie-
skrivaren är, vilket syfte och vilka värderingar hon har och hur hon lägger upp sin berättelse 
blir oundvikligen en del av berättelsen om det förflutna. Min position som doktorand, till-
hörande en etnisk majoritetsgrupp, men ett underordnat kön på Stockholms universitet på 
1990-talet och runt millennieskiftet 2000, får betydelse för vilken historia jag skriver. Ett syfte 
med min avhandling är att ge en viss upprättelse åt Julian Algo och samtidigt är jag är djupt 
inspirerad av konstruktivistiska teorier inom områden som historiografi, genus och sexualitet, 
vilka har funnits på agendan under de år jag har studerat. Jag är förvissad om att Jenkins 
(historiografi), White (historiografi), Munslow (historiografi), Sedgwick (queerteori), Doty 
(queerteori), Burt (maskulinitet och dans) och Rosenberg (feminism, queerteori) vars tankar 
jag sammanfattar delar av i följande avsnitt, har rätt. Men jag vet att min historieskrivning 
skulle se annorlunda ut om jag hade skrivit för femton år sedan eller skulle komma att skriva 
om tio år. 

Till det postmoderna teoribygget och diskussionen runt det finns begreppen post-
strukturalism och dekonstruktion samt föregångarna modernism, strukturalism, konstruktion 
och rekonstruktion. Strukturalism och poststrukturalism är båda teorier från lingvistiken. 
Strukturalism säger att språkets struktur med inneliggande binära oppositioner ligger till 
grund för alla tankar, beteenden och tro inom en viss kultur, vilket för forskaren innebär en 
förskjutning från att granska empiri till att utgå från att omvärlden i nutid eller förfluten tid 
bäst förstås utifrån språkets konstituerande makt. Inom poststrukturalism blir 
maktperspektivet tydligare. Tanken tillkommer att makt blir till, systematiseras och kom-
municeras genom språkliga handlingar. Foucault lyfte i sina undersökningar fram ett makt-
begrepp som inte utgår från olika politiska centra, utan finns implicerat och verkställs genom 
språkliga handlingar inom ett komplicerat nätverk av olika konstellationer i hela samhället. 
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Konstruktion, rekonstruktion och dekonstruktion ligger bokstavligt nära varandra, men 
inte semantiskt. Konstruktivism förknippas med övergripande teoribyggen om förfluten tid, 
till exempel Marxism, medan rekonstruktion bygger på empirism som huvudsaklig historio-
grafisk metod. Den menar att informationen och berättelsen om förfluten tid finns i det 
empiriska materialet, att det finns en skillnad mellan fakta och värde samt att objektivitet är 
eftersträvansvärt. Dekonstruktion betonar, till skillnad från rekonstruktion, språkets 
konstituerande betydelse både för historiografi och för källmaterial i form av dokument från 
förfluten tid. En dekonstruktivist anser således att ideologi och språk föregår fakta och empiri 
som meningsskapare i historiografi.22 Framöver i det här avsnittet sammanfattas för mitt 
arbete väsentliga drag inom poststrukturalism och historiografisk dekonstruktion samt de 
tankar om queer, genus och maskulinitet som mitt arbete bygger på. 

 
Historiografi 
Keith Jenkins föreslår i boken Re-thinking History att man i historiografiska sammanhang ska 
använda begreppen ’det förflutna’ (the past) för den tid som behandlas i historieskrivningen, 
historiografi för det som har skrivits om förfluten tid och ’Historia’ för att beteckna det hela 
och relationerna dem emellan, vilket jag ser som en idé som lyfter fram historieskrivningens 
olika kraftfält. Som argument för dessa distinktioner nämner Jenkins att om ett visst område 
under en viss tid ska studeras går man inte dit, utan till en bok som någon har skrivit om detta. 

 
It would be preferable, therefore, always to register this difference by using the 
term ‘the past’ for all that has gone on before everywhere, whilst using the word 
‘historiography’ for history, historiography referring here to the writing of 
historians. This would be good practice (the past as the object of the historians’ 
attention, historiography as the way historians attend to it) leaving the ‘History’ 
(with a capital H) to refer to the whole ensemble of relations. However, habit 
might be hard to break, and I might myself use the world ‘history’ to refer to the 
past, to historiography and the totality of relationships. But remember if and when 
I do, I keep the said distinction in mind – and you should too.23 
 

Alan Munslow, liksom Jenkins, understryker betydelsen av att skilja på historia och det 
förflutna, men betonar ytterligare förfluten tids oändlighet och historiografins fiktiva inslag då 
han förordar att historia och förfluten tid omtalas i obestämd form således a past i stället för 
the past och a history istället för the history.24 

Historia ur ett konstruktivistiskt perspektiv är därför inte en representation av förfluten 
tid utan en presentation av ett förflutet, lika representativ för författarens nutid och aktuella 
sammanhang. Att begreppet ’history’ i engelska täcker in både berättelser om nutid och 

                                                 
22 Alun Munslow, Deconstructing History, London: Routledge 1997, s.179ff. 
23 Keith Jenkins, Re-thinking History, s.7f. 
24 Alun Munslow, Deconstructing History, s.141, s.43. 
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förfluten tid är enligt Jenkins en av orsakerna till att blicken för skillnaden skyms.25 Det 
svenska ordet historia har ungefär samma betydelseomfång. 

Jenkins och Munslow kritiserar således rekonstruerande historisk metod, som de enkelt 
uttryckt menar går ut på att finna metoder med ambitionen att i historieskrivning representera 
det förflutna så verklighetstroget som möjligt, det vill säga ”så likt” det förflutna som möjligt. 
I stället betonar de att historia är en diskurs bland många som för sin samtid i sina samman-
hang formar uppfattningar och skapar mening åt världen – i nutid, förfluten tid och i framtid. 
Det förflutna är ett och historia ett annat.26 Jenkins tar även upp all historieskrivnings 
dilemma, det faktum att många grupper (genus, etnicitet, klass, ras, generation) har uteslutits i 
traditionell historieskrivning. Ty även om historieskrivning alltid är partikulär, spelar det roll 
huruvida perspektiven och objekten varieras eller upprepas. 

Historieämnets skörhet (fragility), dess oförmåga att fullständigt beskriva en förfluten 
tid, men också dess möjlighet att beskriva en viss tid och ett visst fenomen på många olika 
sätt, hänger ihop med epistemologi, metodologi och ideologi. De epistemologiska invänd-
ningarna Jenkins tar upp kan sammanfattas som följer. 

 

First […] no historian can cover and thus recover the totality of the past events 
because their ‘content’ is virtually limitless. One cannot recount more than a 
fraction of what has occurred and no historian’s account ever corresponds 
precisely with the past. 

 
Second, no account can re-cover the past as it was because the past was not an 
account but events, situations, etc. As the past has gone, no account can ever be 
checked against it but only against other accounts. 

 
[N]o matter how verifiable, how widely acceptable or checkable, history remains 
inevitably a personal construct, a manifestation of the historian’s perspective as a 
‘narrator’. […] Just as we are ourselves products of the past so the known past 
(history) is an artefact of ours.27 

 
Ovanstående punkter innehåller inte nya tankar, utan tvärtom är det något alla historiker håller 
med om, men problemet är, menar Jenkins, att metodologiskt följer historiker i gemen inte 
upp teoriernas konsekvenser. Han menar att genom att kalla tid, empati, orsak, verkan, 
kontinuitet och förändring för ’historiska koncept’ ges de allmängiltighet. Istället för 
’historiska koncept’ föreslår Jenkins att man talar om ’historikerns koncept’ och i stället för 
att benämna kurser på högskolor och universitet utifrån en viss period borde de benämnas 
utifrån vems/vilkas böcker man läst. En sådan språklig förändring skulle leda till att ideologi 
och andra förutsättningar för den historiografiska berättelsen bättre synliggjordes. Ett eget 
                                                 
25 Keith Jenkins, Re-thinking History, s.7. 
26 Keith Jenkins, Re-thinking History, s.6; Alun Munslow, Deconstructing History, s.36ff. och s.99ff. 
27 Keith Jenkins, Re-thinking History, s.13f. Jenkins refererar till David Lowenthals argument i The Past is a  
    Foreign Country Cambridge 1985. 
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exempel skulle kunna vara att jag tycker Lena Hammergrens bok Ballerinor och barfota-
dansöser är intressant historiografi och att frågeställningar likartade dem i hennes bok dyker 
upp i min egen avhandling, vilket naturligtvis beror på att jag har haft henne som lärare i min 
grundutbildning. Hennes litteraturval, föreläsningar och vinklingar har påverkat mitt sätt att se 
på historia och på förfluten tid. En kurs i dansvetenskap vid SU 2006 skulle utifrån Jenkins 
idé kunna heta ”Lena Hammergrens danshistoriografi 5 poäng”. 

Jenkins/Lowenthals/ tre första epistemologiska argument hade det gemensamt att de tog 
upp att vi i vår nutid alltid bara har fragment från det förflutna, medan den fjärde punkten om 
historieskrivningens epistemologi tar upp att vi med ett längre tidsperspektiv kan se mer och 
tolka på ett annorlunda sätt. 

 
The above three reasons for epistemological fragility are based on the idea that 
history is less than the past; that historians can only recover fragments. But the 
fourth point stresses that, through hindsight, we in a way know more about the 
past than the people who lived in it. In translating the past into modern terms and 
in using knowledge perhaps previously unavailable, the historian discovers both 
what has been forgotten about the past and pieces together things never pieced 
together before. People and social formations are thus caught up in processes that 
can only be seen in retrospect, and documents and other traces are ripped out of 
their original contexts of purpose and function to illustrate, say, a pattern which 
might not be remotely meaningful to any of their authors.28 

 
Ytterligare en för mitt arbete viktig aspekt som Jenkins pekar på är att ideologiskt verkar 
historiografi som ett redskap som ger legitimitet och identitet åt dem som redan har utrymme i 
den historiska diskursen. När den dominerande historien upprepas om och om igen, 
nonchalerar och osynliggör historikern sin kunskap om att varje generation skriver sin egen 
historia. Frågan om hur detta urval går till handlar om makt och sammanhang. Makt kan 
utövas genom inkludering, exkludering, genom att ideologi såsom nationalism och 
kolonialism konstitueras i texterna, men det motsatta gäller också – makt kan raseras om 
exkluderingen, nationalismen, kolonialismen etc. känns igen och inte är ideologiskt 
önskvärd.29 Att utgå från historikerns koncept och lyfta fram maktförhållanden skulle kunna 
vara en metodologisk konsekvens utifrån tankarna i nedanstående citat, vilket tar upp för-
slaget att historikern tydligare blottlägger sina förutsättningar och att historieskrivningen i sig 
historiseras. 
 

To work in this way is to adopt a method which deconstructs and historicizes all 
those interpretations that have certaintist pretensions and which fail to call into 
question the conditions of their own making; which forget to indicate their 
subservience to unrevealed interests, which mis-recognise their own historical 

                                                 
28 Keith Jenkins, Re-thinking History, s.13f.s. 15f. 
29 Alun Munslow, Deconstructing History, s.151. 
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moment, and which mask those epistemological, methodological and ideological 
pre-suppositions that, as I have tried to suggest throughout this text, everywhere 
and every time mediate the past into history.30 

 
Begreppet ’certainties’ återkommer i den postmoderna kritiken av modernism och rekon-
struktion, vilket är förknippat med rekonstruktivisters och dekonstruktivisters skilda svar på 
frågor om vad en god källa är och var berättelsen finns – i dokumenten från förfluten tid då 
källkritiska metoder rensat bort tveksamheter eller oväsentligheter, eller hos författaren i nutid 
”as much invented as found”,31 utifrån episteme, position, syfte och värderingar. 

Om den historiografiska berättelsen, eller underlaget till den historiografiska 
narrationen, finns i det empiriska materialet får källorna en framskjuten betydelse, vilket har 
lett till att källkritiska metoder har utvecklats och förfinats. Väl använd källkritik anses inne-
bära goda bevis, som leder till en berättelse om förfluten tid som ligger så nära sanningen som 
möjligt. Munslow argumenterar mot källkritikens bevisvärde och menar att det inte alls är 
säkert att man kommer närmare en sanning för att man hittar den minst processade källan eller 
kommer så nära källan som möjligt. 
 

My response to this vision of the existence of a knowable historical reality has 
been to question the empiricist belief that the explanatory value of the evidence 
increases the more we turn up the magnification on the Quellenkritik microscope. 
I have submitted that it does not follow that the closer to the evidence we get, the 
more we see of the truth.32 

 
Istället säger Munslow att en dekonstruerande historiker alltid är osäker på sina slutsatser – 
”The deconstructionist historian is always uncertain about history” 33, men då författaren ser 
sin egen roll och sin egen tids tankar i den berättelse som sätter in källorna i ett sammanhang 
kan hon också förhålla sig friare gentemot källorna och använda ett bredare material som spår 
från det förflutna samt tillåta associationskedjor. 
 

This deconstructive epistemology recognises the existence of the realityeffect 
rather than the fantasy notion of historical truth, denies that we can discover the 
intentionality of the author, accepts chains of interpretative signification rather 
than recoverable original meaning, […] and admits that the form and content 
relationship is more complex than many in the twin main tendencies often allow.34 

 
Både Alun Munslow och Keith Jenkins som jag hittills refererat till bygger många av sina 
argument på Hayden White, en historiefilosof som har koncentrerat sitt arbete på historio-
grafins retoriska och litterära fundament. Whites tankar ger en teoretisk bas med intressanta 

                                                 
30 Ibid., s.81. 
31 Ofta citerade fras av Hayden White. 
32 Alun Munslow, Deconstructing History, s.169. 
33 Ibid., s.165. 
34 Ibid., s.166. 
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perspektiv då jag genom att lyfta fram retorik och användandet av metaforik gör en analys av 
hur Julian Algos balettuppsättningar på Operan har beskrivits historiografiskt. 

Nedanstående beskrivning av några av Hayden Whites teorier bygger jag på Keith 
Jenkins bok On ’What is history?’ – From Carr and Elton to Rorty and White och Alun 
Munslows bok Deconstructing History, vilka liksom White argumenterar för dekonstruktiv 
historieskrivning framför rekonstruktiv och empirisk. Mina egen läsning av White grundar sig 
på Tropics of Discourse, men eftersom den historiografiska diskussionen har gått vidare sedan 
dess och Whites texter är några decennier gamla har jag funnit det fruktbart att följa Jenkins 
och Munslow i diskussionen om White. Andra anledningar är att Jenkins tolkar hela White, 
vilket ger mig en bättre överblick och att Jenkins och Munslow skriver in White i historio-
grafiska frågeställningar som jag använder.35 

Ofta citerade och nästan bevingade är Whites ord om historieskrivning som ”a verbal 
structure in the form of a narrative prose discourse […] the content of which is as much 
imagined/invented as found”36 och just narrativa strukturer i historiografi är Whites område. 
Liksom Jenkins och Munslow har White en konstruktivistisk, till skillnad från empirisk, syn 
på historieskrivning, men betonar som sagt historieskrivningens formbundenhet och narrativa 
inslag, vilket gör att hans teorier har drag av strukturalism. White söker retoriska strukturer i 
historieskrivningen (inte i förfluten tid) och han sammanför sina olika iakttagelser i struk-
turellt uppbyggda teorier. Då White skrev de texter som nu florerar i historieteoretiska 
diskussioner var strukturalistiska teorier fortfarande starka. 

Enligt White (och många andra) är det ofrånkomligt att historikern använder sin fantasi 
och sina föreställningar för att ge mening åt dokument från det förflutna. Men White går 
längre och menar att den enda möjliga form historikern har till sitt förfogande för att ge det 
förflutna mening, och också det enda den västerländska läsaren kan tolka, är en djupt rotad 
språkretorik som västerländsk kultur använder för att skapa sammanhang. 

 
[T]he only instruments that he has for endowing his data with meaning, of 
rendering the strange familiar, and of rendering the mysterious past 
comprehensible, are the techniques of figurative language. […] It does not matter 
whether the world is conceived to be real or only imagined; the manner of making 
sense of it is the same.37 

 
Munslow avgränsar ytterligare Whites arbete genom att påpeka att White inte ägnar sig åt 
förfluten tids innehåll, utan endast åt hur historikern bygger upp sin berättelse (emplotment) 
narrativt. Whites modell hindrar oss inte från att studera förfluten tids innehåll enligt 
Munslow, men gör att vi måste se på den historiografiska berättelsen på ett annat sätt. 

                                                 
35 Jenkins tar upp och diskuterar följande texter av Haydn White: The Content of the Form (1987), Metahistory  
    (1973), Tropics of Discourse (1978), The Historical Text as Literary Artefact (1974). 
36 T.ex. i Keith Jenkins, On ‘What is History?’, s.134, London, New York 1995. 
37 Ibid., s.153. 
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As I have suggested, White’s formal model does not stop us from studying the 
content of the past, what the past was about, but it casts such a study in a radically 
different light. It opens up a new vision of how to treat the past at its most basic 
cultural level, that is, at the level of narrative.38 

 
För att bedöma en historisk texts trovärdighet, måste man enligt White, börja med att granska 
dess retorik. För att belysa det narrativa historiografiska förloppet har White utarbetat en 
modell som bygger på den klassiska retorikens fyra troper metafor, metonymi, synekdoke och 
ironi. Dessa beskriver hur händelser och aktiviteter narrativt relateras till sin omgivning på 
olika sätt. Med ’troping’ avses hur metaforer av olika slag används för att implicera mening, 
förklara händelser, byta perspektiv. Tropen kan beskrivas som en ”poetisk insikt” vilken 
realiseras narrativt genom det slags argumentation författaren använder, genom hur hon 
bygger upp intrigen och utifrån vilken ideologi hon skriver. Det vill säga hur delen förhåller 
sig till helheten skiljer de olika troperna åt. 
 

Metaphor thus identifies thought as representational in which the similarities 
between objects are stressed, metonymy signifies by reducing an object to a part 
or parts; synechdoche works the other way by integrating objects, emphasising 
their similarities of essences, and to trope ironically is to negate literal meaning.39 
 

För att relatera argumentation, intrig och ideologi, med varandra använder historiografen 
ofrånkomligen en slags konceptuell strategi, den tidigare nämnda tropen, som ”ligger under” 
historiografins produkt. 

En förklaring till att historikern måste följa västerländsk retoriks formspråk är enligt 
White att historia inte är vetenskap (science) och därmed inte har något tekniskt språk. 
Redskapet för historikern är ett ordinärt bildat språk, som alltid brukar vissa retoriska figurer. 
Därför måste forskaren/berättaren för att skapa mening alltid luta sig mot troper. Det är 
språket i sig som är metaforiskt; metaforiska troper är således inget extra utan berättelsens 
karakteristik. Som en parentes kan nämnas att det i Jenkins presentation av White kan tyckas 
som om White menar att naturvetenskapligt språk kan stå utanför retorik och metaforik.40 Den 
svenska forskaren Hillevi Ganetz har visat hur naturfilmer i TV använder kulturellt dominanta 
föreställningar om genus och sexualitet för att tolka och beskriva djurs beteende.41 Den natur-
vetenskapliga berättelsen står således, i det fallet, inte alls utanför den kulturella sfären utan är 
i högsta grad delaktig i den. 

Argumentation är enligt White verksam antingen gentemot åtskillnad eller mot 
integration, men skiljer sig åt också på andra sätt. Sättet att argumentera kan vara formalistiskt 
                                                 
38 Alun Munslow, Deconstructing History, s.145. 
39 Ibid., s.154. 
40 Keith Jenkins, On ‘What is History?’, s.168. 
41 Hillevi Ganetz, “Familiar beasts: nature culture and gender in wildlife films on television”, i The Nordicom  
    review of Nordic mass communication research 2004:1, 25 årg, s.197–213. 
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(formism), vilket innebär att författaren sorterar, förtydligar, identifierar, tar fram det unika i 
stället för det generella, gör glasklart och väljer specifik kontext. En författare som argumen-
terar ”organiskt” diskuterar utifrån helhet och delar, medan kontextualism argumenterar 
utifrån åtskillnad eller integration för grupper eller trender i mer diffusa sammanhang och 
perioder än organisk argumentation, som ju också lutar sig mot sammanhang. En mekanisk 
(mechanism) argumentation betonar orsak och verkan.42 

White menar även att dramats och skönlitteraturens intriger romans, tragedi, komedi 
och satir är närvarande vid historiografisk narration. Intrigen/emplotment/ känns igen genom 
hur berättelsen sekvenseras, i vilken ordning händelser sägs hänga ihop och vart berättelsen 
”tar vägen”. En romantisk intrig tar ställning och beskriver till exempel hjältar, ett folks 
befrielse, folk som hittar hem, triumf eller demokratins seger. Det goda segrar över det onda 
på olika sätt. Satiren är romansens motsats och bygger upp sekvenser som berättar att 
människan är fånge i världen snarare än dess mästare. Med en komisk intrig kan händelse-
förloppet beskrivas lite som att det går upp och ner, men försoning nås på slutet. Händelse-
förloppet i tragedin kan liksom i komedin gå fram och tillbaka, men är utan lösning, till 
exempel inses eller betonas allvaret på slutet. 

Ideologi är alltid närvarande och White urskiljer de fyra gängse ideologiska inrikt-
ningarna anarkism, konservatism, radikalism och liberalism i historiografiska arbeten. Det 
finns alltid ett ideologiskt ramverk även om det inte uttalas. Varje ideologi ovan har sin syn på 
social förändring, förändrings- utvecklingssteg, tidsorientering och en tidsmässig placering av 
utopiska ideal. Ideologiskt skiljer sig vår syn på historiska fakta, menar White, inte nämnvärt 
från vår syn på nutid. 43 

Källor och dokument diskuterar White utifrån begreppen krönika och historia, vilka han 
beskriver som processade i olika hög grad. Krönikan är den minst processade och består av en 
uppräkning av händelser, ofta kronologisk men utan logisk början eller slut. Historien/storyn 
däremot organiserar händelser, ger dem olika dignitet och organiserar dem med en början, en 
höjdpunkt och ett slut. Att organisera materialet, att skapa en intrig (plot) kommer ingen be-
rättare ifrån och i Whites tänkande byts källans auktoritet mot historikerns organisation av sitt 
material, enligt Munslow.44 

 
For we can see already the way in which the historian has to invent a story form to 
accomplish the transformation of the events/facts of the chronicle into a story that 
in themselves the event/facts could never produce. In other words, to transform 
the events/facts of the chronicle into what they become in a story (i.e. a series of 
events/facts arranged in ‘a hierarchy of significance’ relative to a beginning, a 
middle and an end) is a form of fiction-making.45 

                                                 
42 Keith Jenkins, On ‘What is History?’, s.154ff. 
43 Ibid., s.163ff. 
44 Alun Munslow, Deconstructing History, s.165. 
45 Keith Jenkins, On ‘What is History?’, s.151. 



 30

 
För White kan förfluten tid aldrig re-presenteras historiografiskt, utan det kan endast tolkas 
narrativt genom redan historiserade spår. White kallar dessa spår ’relatively unprocessed 
historical record’.46 White skriver att dessa primitiva element alltid är redan historiserade 
källor, vilket jag vill understryka. Källan är således oprocessad av historikern, men inte av det 
förflutna. Så fort något blir ett dokument av något slag, är det ideologiskt processat. 

En konsekvens av vad White påvisat om historiografins narrativa process bör enligt 
Jenkins vara att historiker i sina texter explicit uttrycker: 

• vilken ideologisk position hon skriver ifrån – anarkistisk, konservativ, radikal eller liberal 
• vilken trop som dominerar framställningen – metafor, metonymi, synekdot eller ironi  
• vilken typ av intrig/emplotment/som organiserar berättandet – romans, komedi, tragedi eller 

satir 
• och vilken strategi hon använder för att förklara hur materialet förhåller sig till sin kontext.47 

Munslow tar upp till diskussion huruvida allt berättande, då vi för oss själva eller andra be-
skriver våra egna livs innehåll och mening, också har en formell narration som bygger på 
västerländsk retorik och är en förutsättning för vårt kognitiva tänkande. Men Munslow menar 
att Whites teorier inte är så allomfattande. De är ”epistemologically narrower and sticking to 
the issue of how, and in what ways, historians shape and contour the past through the 
linguistic, literary and specifically figurative forms available”.48 Så även om det går utanför 
Whites projekt vill jag att läsaren har i åtanke att det i det förflutna, liksom i nutid, myllrar av 
historier och att varje händelse som utförs och varje val som görs är delar av (minst) en 
berättelse, som i sin tur är delaktiga i vad som historiseras. Att så lite finns bevarat från 
trettiotalet på Operan är en del av någons berättelse om att det inte var värt att bevara. På 
Moderna Museet i Stockholm pågick våren 2004 en utställning om fotografen Anna Riwkin 
som bland annat fotograferade dansare. En del i berättelsen om trettiotalets lägre kvalitet kan 
också vara det faktum att på de fotografier på utställningen som är från balett- och opera-
uppsättningar på trettiotalet, troligen av Algo, oftast saknas uppgifter om koreograf, årtal och 
uppsättningarnas namn.49  

 

Dikotomier 
En språklig aspekt i mina analyser är hur dikotomier blir till och används. Efter att struktura-
listiska forskare som Claude Lévi-Strauss påvisat dikotomiernas kognitiva betydelse och 
Derrida visat hur de är uppbyggda runt föreställningar om skillnad har det blivit en del av det 
poststrukturalistiska projektet att synliggöra, dekonstruera och historisera dikotomier och 
deras inneboende maktförhållanden. På dikotomiernas betydelse i svensk forskning visar en 
                                                 
46 Keith Jenkins, On ‘What is History?’, s.149ff. 
47 Ibid., s.176. 
48 Alun Munslow, Deconstructing History, s.145. 
49 Utställning på Moderna Museet Stockholm våren 2004. 
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antologi sammanställd av sociologen Fredrik Miegel och etnologen Fredrik Schoug. Tio 
forskare inom olika forskningsområden diskuterar i boken utifrån dikotomier såsom 
avvikelse/normalitet (kriminologi), debet/kredit (ekonomi), manligt/kvinnligt, biologiskt/ 
socialt, essentiellt/konstruerat, natur/kultur, man–manlighet/kvinna–kvinnlighet, likhet/särart, 
skillnad/likhet, och början/slut. Miegel och Schoug säger sig se begreppet dikotomi som ”en 
konceptuell tudelning eller en division av en kategori i två underordningar” och vidare att 
”[d]ikotomin kan så ses som en dualism som organiserar tänkandet i skilda klasser, vilka 
tenderar att inta en binär relation”.50 En definition som mer lyfter fram på vilket sätt 
dikotomier är verksamma i språket görs av Pia Lundahl. Hon lyfter fram att dikotomier ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv ses som föreställningar om skillnad mer än egentliga skillnader 
och att det finns hierarkiska relationer både inom och mellan dikotomier. 

 
Så är till exempel dikotomin manligt/kvinnligt kopplad till kultur/natur, 
aktiv/passiv, medan heterosexualitet/homosexualitet kan ses som kopplade till 
dikotomier som reproduktiv/steril, anständig/oanständig och frisk/sjuk. Detta 
leder till dikotomins tredje kännetecken: dikotomiers hierarkiska organisering.51 

 
Miegel och Schoug gör vidare distinktionen att dikotomier kan beskrivas utifrån ett nomina-
listiskt perspektiv – det vill säga som ett sätt att språkligt/begreppsligt organisera och 
konstruera verkligheten; att se verkligheten som konstituerad genom språket, eller som 
realism – att beskriva verkligheten i dikotomier som om det var en tingens inneboende 
dikotomiska natur. Mina analyser har i enlighet med en konstruktivistisk ansats ett nomina-
listiskt perspektiv, men begreppet realism i samband med dikotomier kan vara användbart för 
att beskriva förhållningssätt i de texter jag granskar.52 
 
Queerteori 
Genom att queerteori både fokuserar hur normer, normalitet, genus och sexualitet blir till och 
uttrycks i olika sammanhang fann jag i texter av bland andra Alexander Doty, Tiina 
Rosenberg och Eve Kosofsky Sedgwick det teoretiska svängrum jag behövde för att kunna 
reflektera över vad jag i analysen av uppsättningarna kallar ”lek med lust”.53 Den definition 
av queer jag använder är bred, ungefär som Alexander Dotys: ”Queerness, in the way this 
book uses it, is a quality related to any expression that can be marked as contra-, non-, or anti-
straight.”54 

                                                 
50 Dikotomier – vetenskapliga reflektioner, red. Miegel & Schoug, s.14. 
51 Pia Lundahl, ”Kontextbunden essentialism”, i Dikotomier – vetenskapliga reflektioner, red. Miegel & Schoug  
    s.92f. 
52 Dikotomier – vetenskapliga reflektioner, red. Miegel & Schoug, s.14ff. 
53 Queerteori har varit en teori på frammarch under de sista åren. På sökordet Queer på Libris fick jag 4 träffar  
    1997, samma sökning 2003 resulterade i 254 träffar, 2005 i 771 och 2006 i 831. 
54 Alexander Doty, Making Thing Perfectly Queer, s.xv Minneapolis 1997 (första uppl.1993). 
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Camp, dandyism, performativitet/performans är alla begrepp inom queerspektrat som 
använts för att teoretisera utrymmet för det utklädda, artificiella och teatrala som omedvetet 
eller medvetet subversivt inslag. Dessa begrepp och ett brett queerperspektiv har hjälpt mig 
att se mening i mitt material. På vilket sätt presenteras i kommande avsnitt genom Alexander 
Doty och hans användning och avgränsning av begreppet queer/querness i analyser av mass-
kultur, främst film och TV. Vidare av Tiina Rosenberg, som har analyserat svenska teater-
uppsättningar och filmer utifrån queerteori, påtalat det heterosexuella imperativet i libretton 
och i det arbetet också använt sig av Doty. Dessutom av den engelske litteraturvetaren och 
queerteoretikern Eve Kosofsky Sedgwick, som menar att för att kunna förstå västvärldens 
kulturella iscensättningar måste sexualitet finnas med som kategori. Slutligen av Ramsay 
Burt, som förflyttade betydelsen av avantgardistisk från ”att bryta mot danskonventionen” till 
”att bryta mot den kulturella genusnormen”. 
 
Alexander Doty 
I boken Making Things Perfectly Queer analyserar Alexander Doty massproducerad populär-
kultur, främst film- och TV-produktioner utifrån queer närvaro. Doty menar att queerhet finns 
i populärkulturproduktioner på alla nivåer, vilket han visar genom att granska såväl text och 
reception som olika personers inflytande under produktionsarbetet. En bred definition 
liknande Dotys är en förutsättning för mina analyser, och tanken att något inte behöver vara 
antingen straight eller queer är viktig. Att det queera finns i kulturens centrum beskriver Doty 
som praxis. 

 
I want to suggest that within cultural production and reception, queer erotics are 
already part of culture’s erotic center, both as necessary construct by which to 
define the heterosexual and the straight (as ”not queer”), and as a position that can 
be and is occupied in various ways by otherwise heterosexual and 
straightidentifying people.  
 
I would like to propose ’queerness’ as a mass culture reception practise that is 
shared by all sorts of people in varying degress of consistency and intensity”55 

 
Jag uppskattar att Doty tycks anstränga sig att lyfta fram ömsesidig medverkan, påverkan och 
inverkan av straight och queer i samma produktioner och i arbetet runt dem. Flera gånger har 
jag läst att queerteori beskriver och förklarar heterosexualitet i kulturen, men när jag sedan 
läser vidare brukar texterna i alla fall fokusera homosexualitet. Doty gör det till sitt projekt att 
påvisa att queer/straight som binära oppositioner inte har någon livskraft. 
 

As such, this cultural ”queer space” recognizes the possibility that various and 
fluctuating queer positions might be occupied whenever anyone produces or 
responds to culture. In this sense, the use of the term ”queer” to discuss reception  

                                                 
55 Alexander Doty, Making Things Perfectly Queer, s.3f.  
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takes up the standard binary opposition of ”queer” and ”nonqueer” (or straight) 
while questioning its viability, at least in cultural studies, because, as noted 
earlier, the queer often operates within the nonqueer, as the nonqueer does within 
the queer (whether in reception, texts, or producers).56  
 

Doty framför en viss skepsis mot receptionsteori. Även om han ser att publiken är polymorf, 
komplex, fragmenterad, motsägelsefull och nomadisk så är han kritisk mot en del receptions-
teori, som han menar lätt tillåter det queera i artefakten att glida undan och enbart tillskrivs 
betraktaren. Doty själv beskriver sitt projekt som radikalt och militant. 
 
 
Tiina Rosenberg 
Tiina Rosenberg är svensk teaterforskare och har intresserat sig för teater, genus och sexua-
litet. I likhet med Alexander Doty understryker hon det queeras närvaro överallt i kulturen. 
Rosenberg skriver att queertolkningar hör till en alternativ tolkningstradition tillsammans med 
feminism och gay and lesbian studies, men menar att queerläsning inte är en motströms-
läsning (som exempel på feministisk tolkningstradition), utan den går längre och placerar det 
queera sida vid sida med det icke-queera.57 Rosenberg gör också en koppling till det rena/ 
orena då hon påpekar att queerläsningar kan beskyllas för att göra ”rent” heterosexuella verk 
queera. Hon jämför det med antropologen Mary Douglas metod för kulturanalys, som gran-
skar hur och vad kulturen betecknar som rent respektive orent. Utifrån ett sådant symbolspråk 
skulle heterosexuella relationer, praktiker och representationer stå för det rena, medan andra 
sexuella relationer, praktiker och representationer står för det orena. 
 

Det rena är det symboliskt avskilda och avgränsade, obesmittat av kontakt med 
sådant som inte tillhör detta fält. Det orena däremot flyter över gränserna och 
håller sig inte till sin egen kategori utan är oklart, formlöst och tvetydigt. Sådana 
gränsöverskridanden signalerar fara. De hotar med kaos och upplösning och ger 
upphov till omständliga ritualer, vilka återupprättar de avgörande symboliska 
distinktionerna och håller ordning på den etablerade meningsvärlden.58 

 
I mina analyser är det i det orena eller kulturellt otydliga som jag ser det queera, som en 
motsats till det rena – symboliskt, stilmässigt, narrativt och i genusgestalter. Jag talar hellre 
om lust och nyfikenhet än om begär, men den skillnad Rosenberg pekar på mellan text och 
teaterhändelse är viktig för mina tolkningar. Rosenberg skriver att det pågår en dialektik 
mellan begäret som ”narrativt strukturerande princip i dramatiska verk [d.v.s. det hetero-
sexuella imperativ som librettot formulerar] och det begär som uppstår i teater- 

                                                 
56 Alexander Doty, Making Things Perfectly Queer, s.3.  
57 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm 2002, s.120. 
58 Ibid., s.120. Rosenberg hänvisar vidare till Solheim, Jorun, Den öppna kroppen: Om könssymbolik i modern  
    kultur, Göteborg Didalos 2001 och Douglas, Mary Renhet och fara Nya doxa, Nora 1997. 
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händelsen”.59 Eftersom det är så kan olika uppsättningar av t.ex. samma balett tolkas på olika 
sätt. Om så inte vore fallet skulle inte nytolkningar finnas. 

 I Lambda Nordicas introduktionsnummer till queer följer Rosenberg bland andra 
Alexander Dotys redan nämnda bok Making Things Perfectly Queer då hon lyfter fram att 
queerperspektiv snarare är riktat mot det normala än mot det heterosexuella, vilket är den 
tanke jag följer. 
 

Udden i ett queer perspektiv är med andra ord riktad mot det normala snarare än 
mot det heterosexuella. Det är inte heterosexualitet i sig som är problemet, utan 
dess ideologisera(n)de roll som institutionaliserad normalitet./.../Men det är också 
viktigt att heterosexuella uppfattar och vågar se sina queer ögonblick just som 
queer, hävdar Doty. Om queer är en del av kulturens erotiska kärna är det hög tid 
att definiera om begreppet normalitet.60  

 
Begreppet performativitet inom queerteori förknippas framför allt med Judith Butlers teorier 
om hur kön blir till genom iscensättningar. Tiina Rosenberg åskådliggör enkelt teorin bakom 
skillnaden mellan vardagligt tal om könade praktiker och Judith Butlers iscensättningar, som 
skillnaden mellan att säga (eller tänka) att ”kvinnor sitter med ihoppressade ben” respektive 
”med ihoppressade ben iscensätts en kvinna”.61 

Som en bas i allt mitt resonemang finns tanken att genus på balettscenen blir till genom 
iscensättningar, och att det är en process som är komplicerad och mångtydig. Ibland använder 
jag begreppet performans, kanske på ett felaktigt sätt utifrån Butler, men jag avser då vad roll-
figuren kan sägas uttrycka utifrån ett perspektiv av kulturell genusförståelse och genusnorm. 
Iscensättning av genus och sexualitet, performans, så som den är synlig på fotografiet, i lib-
rettot, i recensionen etc., ser jag som ett konglomerat av ett dansarens biologiska kön, roll-
figurens fiktiva kön, ett gestaltat genus och en berättelse om sexualitet. Beträffande innebör-
den av kön utanför scenen kan jag acceptera om någon opponerar sig mot tanken, men på 
dansscenen menar jag att genus alltid iscensätts – som könlöst, som essens, som parodi, som 
maskerad – varianterna är många, men de blir till genom att iscensättas. Det är inte en slump 
att Butler och Sedgwick använder begrepp från teatern. 
 
Eve Kosofsky Sedgwick 
Den engelska litteraturvetaren och queerteoretikern Eve Kosofsky Sedgwick slår i sitt 
teoribygge i boken Epistemology of the Closet fast några huvudlinjer för analys av väst-
världens förståelse och iscensättande av genus och sexualitet. Hon menar att sexualitet är lika 
viktig för förståelsen av vår kultur som kön, klass och etnicitet samt att vår kultur i sin helhet 

                                                 
59 Tiina Rosenberg, Byxbegär, Stockholm 2004, s.167. 
60 Tiina Rosenberg, ”Om queer ögonblick i teater och opera”, i Lambda Nordica 1996:3-4, s.55. 
61 Judith Butler, Könet brinner! Texter i urval av Tiina Rosenberg, Stockholm 2005. 
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är präglad av definitionerna hetero- och homosexuell. Dessutom lyfter hon upp att sociala och 
sexuella bindningar inte är varandras motsatser, utan bättre beskrivs som ett continuum. 

För att förstå västvärldens förståelse och iscensättande av genus och sexualitet är det 
nödvändigt att analysera de kulturella dikotomiserande diskurserna kring sexualitet 
(homo/hetero), genus (kvinna/man) och mänskliga kontakter (social/sexuell). Sedgwick 
skriver att så gott som ingen aspekt på det västerländska samhället kan utesluta dess 
homo/heterodefinition utan att analysen blir ofullständig. 
 

In arguing that homo/heterosexual definition has been a presiding master term of 
the past century, one that has the same, primary importance for all modern 
Western identity and social organization (and not merely for homosexual identity 
and culture) as do the more traditionally visible cruxes of gender, class and race.62 

 
Vidare menar Sedgwick att det bästa perspektivet för en sådan analys är modern “gay and 
antihomophobic theory“ och i sina analyser utgår hon från homosexuella preferenser och 
attraktion till det egna könet. 

Ett radikalt tänkande finns hos Sedgwick även vad gäller övergången mellan sociala och 
sexuella kontakter, vilka hon ser som ett continuum. 
 

To draw the ‘homosocial’ back into the orbit of ‘desire’, of the potentially erotic, 
is to hypothetize the potential unbrokenness of a continuum between homosocial 
and homosexual - a continuum whose visibility, for men, in our society, is 
radically disrupted. It will become clear, in the course of my argument, that my 
hypothesis of the unbrokenness of this continuum is not a genetic one – I do not 
mean to discuss genital homosexual desire as ‘at the root of’ other forms of male 
homosociality – but rather a strategy for making generalizations about, and 
marking historical differences in, the structure of men’s relations with other men. 
‘Male homosocial desire’ is the name the book will give to the entire continuum.63 

 
I queerteori är det ett viktigt analysperspektiv att dikotomier och deras kulturella betydelser 
går in i varandra och att gränser dem emellan kan raseras. Då social och sexuell attraktion ses 
som ett continuum raseras möjligheten att tala om modeller för genus utifrån sexulitet som 
naturliga (och vice versa). Som jag ser det, är det queerteorins potential för att rasera kultur-
ella dikotomier, som gör den fruktbar i analysarbete. 
 
Maskulinitet 
Maskulinitetsforskning är idag utbredd och antalet forskare som beskriver maskulinitet inom 
olika kontexter har flerdubblats de sista decennierna. I boken Masculinities definieras 
maskulinitet som: 

                                                 
62 Eva Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet, Penguin Books 1994, s.11. 
63 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men, New York m. fl. 1985, s.1f. 
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[S]imultaneously a place in gender relations, the practices through which men and 
women engage that place in gender, and the effects of these practises in bodily 
experiences, personality and culture.64 
 

Maskulinitet blir således till genom upprepning av praktiker på olika nivåer och dess effekter. 
Hegemonisk maskulinitet är den form av maskulinitet som för tillfället innehar mest makt och 
konstrueras i relation till feminitet och andra maskuliniteter.65 

I boken The Male Dancer – bodies, spectacles, sexualities tar den engelske forskaren 
Ramsay Burt ur olika perspektiv upp män på dansscenen utifrån ett likartat perspektiv som 
Connell. Burt utgår från maskulinitet som en kulturellt konstruerad icke-stabil identitet och 
undersöker utifrån den definitionen hur maskuliniteter representerade på dansscenen under 
nittonhundratalet har förhållit sig till uppfattningen om manlighet i samtida kulturell kontext. 
Med den metoden kommer Burt bland annat fram till det för dansens kanon provokativa 
resultatet att koreograferna Ted Shawns och Martha Grahams iscensättningar av maskulinitet 
är konservativa och mer bekräftar rådande hegemonis manlighet är förnyar densamma: 
 

What is argued in this chapter is that representations of masculinity in modern 
dance in the United States have been informed largely by White Anglo-Saxon 
Protestants (WASP) values. Shawn and Graham, each in their own way, 
developed in dance the image of a heroic masculinity which is valorized with 
reference to nature, heterosexuality and religion, and presented in a style and 
vocabulary that looks muscular and hard. The masculine ideal, which their works 
evokes, is entirely a product of white, western social forces and depends upon a 
ideologically distorted view of nonwestern masculinity.66  

 
Burt diskuterar också representationen av genus i Nijinskis och hans syster Nijinskas baletter. 
Han kommer fram till, att om återkomsten av den manliga kroppen på dansscenen under tidigt 
nittonhundratal på något vis kan ses som splittrande och nedbrytande av rådande genus-
ordning, så är det genom att Nijinskis och Nijinskas koreografier denaturaliserar och 
destabiliserar representationen av kön på dansscenen: 
 

By denaturalizing and destabilizing the representation of gender in theater dance, 
the representation Nijinski and Nijinska were using was the kinds of 
deconstructive strategies that are more familiarly associated with the work of the 
postmodern choreographers...67 

 

                                                 
64 Robert Connell, Masculinities, Los Angeles 1995, s.71. 
65 Susanne Andersson, Maskuliniteter eller män inom organisationsforsking? – en översikt av  
    maskulinitetsforskning, opublicerad text för seminarium på Centrum för kvinnoforskning Stockholm. 
66 Ramsay Burt, The Male Dancer: Bodies, Spectacles, Sexuality, London 1995, s.101f.  
67 Ibid., s.100. 
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Burts tolkning av Nijinskis androgyna uttryck som denaturaliserande och splittrande för den 
hegemona bilden av manlighet kan jämföras med Cecilia Olssons bedömning att Nijinski inte 
var något hot för maskuliniteten just på grund av sitt feminina kroppsspråk. 
 

Men de glömmer att Nijinskij aldrig hotade maskuliniteten. Den atletiska kroppen 
med de hårda falliska musklerna dementerades av ett i övrigt mjukt feminint 
kroppspråk.68 

 
Burts metod frångår det gängse förfarandet då danshistoria skrivs, nämligen att bedöma 
pionjärskap och förnyelse inom danskonsten med tidigare scendans som referenspunkt. I 
stället använder han den kulturella kontextens hegemoniska manlighet som referenspunkt. 
Han låter det avantgardistiska igenkännas utifrån om gestaltningen av maskulinitet på 
dansscenen rubbar hegemonins bild av manlighet. Den infallsvinkeln skapar nya intressanta 
frågor för analyser av balettuppsättningar som helt eller delvis konstruerar maskulinitet som 
estetiserad och ibland feminiserad. 
 
Dandyn och aktrisen 
Ytterligare ett tolkningsperspektiv jag använder för att ge mening och innehåll åt flera av 
Algos balettuppsättningar är den utvecklingslinje Rhonda K. Garelick argumenterar för i 
boken Rising star – Dandyism, gender, and performance in the fin de siècle. Garelick menar 
att utvecklingen mot dagens (främst amerikanska) superstjärnor och mediekultfigurer startade 
i England och Frankrike under 1800-talets senare hälft, då dandyn/dandyismen blev intres-
serad av den kvinnliga aktrisen, vilket ledde till att dandyn och aktrisen då närmade sig 
varandra. Alliansen mellan dandyn och aktrisen ska inte enbart ses som ett fenomen i för-
fluten tid, utan som en början på en utveckling mot de androgyna iscensättningar som är 
vanliga bland dagens mediestjärnor. 
 

Artful manipulation of posture, social skill, manners, conversation, and dress were 
all accoutrements in the aestheticization of self central to dandyism. During 
decadent dandyism – the latest stage of the movement in the final twenty years of 
the nineteenth century – the socially detached hero turned his attention from the 
spectacle of the self to the spectacle of the other, to the woman onstage. My point 
of departure will be this encounter between the decadent dandy and the female 
performer, because when studied carefully, it narrates the creation of the media 
star, and particularly the related category of the camp icon. I choose this particular 
couple (the dandy and the female performer) because both members wear their 
sexuality with such drama. Both indulge in self-conscious, highly theatrical 
gender play - the dandy in his sexually ambigious social polish, the woman in her 
explicitly staged and painted erotic charms. Placed side by side so often in fin-de-
siècle culture, these two figures cast a curious light on each other’s performances, 
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then ultimately fuse their roles, forming something beyond androgyny, giving 
birth to the concept of the ”star” as we know it today.69 

 
I boken drar Garelick upp linjer, samband och allianser som visar på en utvecklingslinje från 
tidig dandyism, via dandyns möte med den firade och medialt uppburna kvinnliga aktrisen 
under slutet av 1800-talet, fram till dagens androgyna mediestjärnor. Hon visar på 
dandyismens representationer av kvinnor, dandies och dandyism i litterära texter och i 
modemagasin, samt på dandyns möte med den kvinnliga aktrisen, framför allt dansösen, i 
masskultur och populärkultur. Såpass mycket i Garelicks text kan appliceras på de uppsätt-
ningar jag granskar att jag finner den utveckling hon visar på vara ett intressant 
tolkningsperspektiv som visar att Algo såg eller anade liknande samband. 

 Utifrån en aspekt går jag längre än eller emot Garelick. Vad gäller teaterscenen skriver 
hon att dandyn själv inte behövde komma upp på scenen, eftersom han var ett spektakel i sig 
och hela hans liv var performans och offentlighet. Garelick visar på hur dandyn i texter om sig 
själv ofta gled mellan att vara en fiktiv och en historisk person, och således fanns med i arte-
fakten då det gällde litteratur. Med mina analyser vill jag visa att dandyn också fanns med på 
dansscenen i uppsättningar som visade upp både dandyns fascination för den kvinnliga 
aktrisen och mötet dem emellan samt närvaron av massmedia. Många gånger var dessa 
baletter skapade av män som kan beskrivas som dandies och/eller såg på sig själva som 
dandies, till exempel Jean Cocteau och Serge Diaghilev.  

”Lånad kvinnlighet” rubricerar Nina Björk en essä i vilken hon diskuterar dandyn som 
en del av modernitetens kvinnlighet. Hon ser dandyn som en konsekvens av den hegemoniskt 
exploaterande, rationelle, nyttoinriktade och tekniskt lagda maskulinitet som moderniteten 
föreskrev. 

 
Och jag tror att vi kan hävda att han tillhör den del av moderniteten som så ofta 
förbises: Den som föddes i Damernas paradis och som har levt vidare i vår tid. 
Ytans, konstgjordhetens, estetikens och skenets modernitet.70 

 
Om man söker en förklaring av begreppet ambivalens/ambivalent för att undersöka vad 
dandyn representerar, verkar definitionerna antingen uttrycka en kluvenhet i betydelsen mot-
stridig, eller en helhet. Begreppet ambivalens används i dynamisk psykologi och betyder då 
vacklan mellan motstridiga intressen, till exempel feminina och maskulina böjelser, medan 
dess ursprung är latinets ambi ’dubbel-’ och valeo ’äga giltighet’ eller valero ’vara värd’. Det 
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latinska ursprunget är ’med dubbelt värde’, medan motsatspositionen – att de båda sidorna 
strider mot varandra – verkar ha lagts till i modern tillämpning framför allt inom psykologi.71 

Ett annat begrepp med förgreningar in i Gay and Lesbian Studies och queerteori är 
Camp. I den svenska nationalencyklopedin sammanfattas Camp som ”ett förhållningssätt i 
smakfrågor som kännetecknas av att omvärlden ses som en estetisk angelägenhet [liksom 
dandyns] och där det oskuldsfulla och förkonstlade utgör grundförutsättningar.”72 Alltsedan 
Susan Sontag 1964 skrev den uppmärksammade essän kallad Notes om camp har begreppets 
användningsområde aktualiserats och breddats och fler fenomen och områden har beskrivits 
som camp. Jag tar inte vidare upp begreppet camp, men menar att det är värt att ha i åtanke i 
avsnittet om Brita Appelgren som aktris, i verkliga livet och på scenen. För den diskussionen 
är citatet från Pamela Robertson’s Guilty pleasures intressant, där hon skriver: 

 
queer heterosexual (”antistraight”) women which, from Mae West in the 1920’s to 
Madonna in the 1980’s, identified in the female mimicry of camp a deconstructive 
send-up of their performative status as women and as objects of male desire and 
representation.73 

 
Den nationella rörelsen 
Antisemitism har historiskt haft olika grunder, såsom kulturella, religiösa och rasideologiska, 
och kan definieras på flera sätt, men är skapad i icke-judiska sammanhang och bör i första 
hand förstås utifrån kristen teologi. En definition som idéhistorikern Lena Berggren menar 
täcker in antisemitism som både handling och tanke är sociologen Helen Feins: 

 
I propose to define antisemitism as a persisting latent structure of hostile beliefs 
towards Jews as a collectivity manifested in individuals as attitudes, and in culture 
as myths, ideology, folklore, and imagery, and in actions – social or legal 
discrimination, political mobilization against the Jews, and collective or state 
violence – which results in and/or is designed to distance, displace, or destroy 
Jews as Jews. (Herein, it is assumed that Jews are people who are socially labelled 
as Jews as well as people who identify themselves as Jews, regardless of the basis 
of ascription).74 

 

                                                 
71 ambivalen´t adj., neutr.; Ordled: ambi-val-ent som präglas av ambivalens {syn. kluven} <psykol.>: han  
    föredrar kaffe och hon tycker bäst om te – själv är jag ; Hist.sedan 1946; av lat. ambivalens 'med dubbelt  
    värde', till ambi- 'dubbel' och valere 'vara värd'; jfr valens, ambivalens (av lat. ambi 'dubbel-' och valeo 'äga  
    giltighet'), kluvenhet, vacklan (mellan intressen), konflikt mellan motstridiga känslor eller föreställningar.  
    Begreppet har särskild aktualitet i dynamisk psykologi, där det syftar t.ex. på motsättningen mellan livsdrift  
    och dödsdrift eller feminina och maskulina böjelser. Från Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus Malmö  
    maj 2000, uppslagsord ambivalent; ambivalens. 
72 Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus Malmö maj 2000, uppslagsord: Camp. 
73 Från Gay Histories and Cultures, Ed. George E. Haggerty, New York, London 2000, uppslagsord: Camp. 
74 Definitionen är tagen ur Lena Berggren Nationell upplysning, drag i den svenska antisemitismens idéhistoria,  
    s.47. 
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Berggren påtalar vidare att det under trettiotalet fanns en stark nationell rörelse, som således 
inte är en efterkonstruktion, utan var en då aktuell självbild: 
 

Denna beteckning är en självkarakteristik som användes av svenska nazister, 
fascister, och andra ’nationellt sinnade’[…] Det bör understrykas att den 
nationella rörelsen var faktiskt existerande i samtiden, det rör sig alltså inte om 
någon efterhandskonstruktion. Rörelsen bestod av en kärna som omfattade 
organiserade nazister och fascister. Förutom denna hårda kärna bestod den 
nationella rörelsen av ytterligare ett antal organisationer och personer som kan 
sägas vara lösare knutna till en gemensam, främst politiskt definierad, plattform. 
Bland de viktigaste av övriga organisationer var Samfundet Manhem, 
Riksföreningen Sverige-Tyskland och Svenska Antisemitiska föreningen.75 
 

Både det allmänt tyskvänliga, pronazistiska, nationalistiska och antisemitiska idéer samsades 
således inom den så kallade nationella rörelsen. 

Som tidstypiska särdrag mer allmänt vad gäller Sveriges relation till Tyskland inom 
kulturområdet under trettiotalet och andra världskriget uttrycker idéhistorikern Gunnar 
Broberg: 
 

Att Sverige var en kulturell lydprovins till Tyskland är en överdrift, men 
likheterna och kontakterna var många både vad gäller finkulturen och den breda 
kulturen. […] Tidsandan gav plats för en utbredd antisemitism, en bred 
tyskvänlighet, en sympati för nazismen, också en undfallenhet och räddhåga, en 
rysskräck, ett förakt för svaga, ett rastänkande.76 

 
Samarbete och goda förbindelser med Tyskland på olika nivåer under trettiotalet måste 
således ses som det pågående och normala sedan decennier, och för att ta avstånd från tyskt 
samarbete behövde detta omförhandlas och avbrytas individuellt eller institutionellt.  
 
Modernt 
Ordbildningar runt modern används flitigt och kan ha skilda betydelser. Den 
vetenskapsteoretiska betydelsen har framkommit under avsnittet historiografi, som skillnad 
till postmodernism, men begreppet används även i andra sammanhang. För att undvika 
missförstånd vill jag helt kort sammanfatta att jag med begreppet modernism avser en 
inriktning inom olika konstarter och design under tidigt 1900-tal. Modernismen bejakade vad 
man kallar utveckling och sökte olika vägar att bryta mot tidigare konventioner och tradi-
tioner. Begreppet modernitet är annorlunda, då det har en tydligare koppling till rationalitet, 
tekniskt utveckling och framåtskridande, och därmed i västerländsk tänkande också till man-

                                                 
75 Lena Berggren, ”Samfundet Manhem” i Anpassning Motstånd Naivitet, Svenskt musikliv i den bruna  
    slagskuggan 1930-1945, red. Henrik Karlsson, Stockholm: Kungliga Musikaliska Akademien 2000, s.43. 
76 Gunnar Broberg, ”Ansvar inlevelse” i Anpassning Motstånd Naivitet, Svenskt musikliv i den bruna  
    slagskuggan 1930-1945, red. Henrik Karlsson, Stockholm: Kungliga Musikaliska Akademien 2000, s.21. 
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lighet. Modernt använder jag i den vardagliga betydelsen − något som uppfattas som nytt och 
ajour och alltid är tidsbundet. 
 

Disposition 
White skriver att när vi formulerar och ger mening år ett ämne inom kulturvetenskap säger vi 
aldrig exakt vad vi menar och menar aldrig exakt vad vi säger. Meningskoncept inom de 
diskurser vi är verksamma och som vi kommunicerar med ”drar till sig” fakta från vårt käll-
material. Inom en diskurs finns utrymme för olika synpunkter och möjlighet att väga olika 
synpunkter mot varandra, men avgränsar ändå vilka synpunkter som är möjliga eller rimliga, 
hur dessa kan diskuteras och vilken slags kunskap vi kan få från fakta.77 Jag tolkar det som att 
diskursens begränsande egenskaper inte ska ses som en svaghet eller brist, utan som en 
nödvändig förutsättning för mänsklig kommunikation och samtal i vid mening. 

En historisk berättelse kan heller aldrig bli heltäckande och nyckeln till narrationen, till 
hur fragmenten sammanställs, finns inte i förfluten tid utan i nutida episteme. Det episteme ett 
dekonstruktivistiskt perspektiv tillhandahåller tolkar jag som tillåtande, så att jag har kunnat 
välja att ha olika narrativa och metodologiska utgångspunkter i varje kapitel. Att kapitlen skil-
jer sig åt i teori och metod kan jämföras med vad som i samhällsvetenskap kallas triangu-
lering, vilket innebär att om ett fenomen granskas utifrån olika perspektiv, metoder eller 
teorier, så blir rapporteringen innehållsrikare och pålitligare.78 De olika metodologiska och 
narrativa val som finns inskrivna i varje kapitel är gjorda utifrån vilket syfte jag har haft och 
vilken effekt jag ha velat uppnå med kapitlet i fråga. Även om det inte var mitt huvudsyfte 
blir dess retoriska effekt en uppsplittrad berättelse. Den förflutna tiden utan egna berättelser 
och historieskrivning som fragmentarisk dekonstruktion av förfluten tid får ett uttryck och blir 
därmed möjligen ett snäpp tydligare. 

Kapitel 1 Förutsättningar har danshistoriska syften, medan jag i kapitel två Återupp-
rättelse lägger på nu aktuella perspektiv och skriver in den danshistoriska informationen i den 
berättelsen. Historiografiskt sett är kapitlet Återupprättelse en krönika utan uttalade historiska 
sammanhang, men krönikan blir även en politisk berättelse genom att sättas in i ett samman-
hang av främlingsfientliga artiklar i teatertidskriften Scenen och Julian Algos brevväxling 
med Reichstheaterkammer. Kapitel tre Historieskrivning slutligen har historiografiska syften, 
men är narrativt en del av återupprättelsen. 
 
Förutsättningar 
Kapitlet Förutsättningar har historiserande och danshistoriska syften. Dikotomin klassisk 
balett/modern dans historiseras och relativiseras genom att jag visar hur begreppsparet 

                                                 
77 Hayden White, Tropics of Discourse, Baltimore: Johns Hopkins U.P. 1978, s.1. 
78 Eva Heimdahl Mattson, The School Situation of Students with Motor Disabilities, diss. Lärarhögskolan  
    Stockholm, Stockholm 1998, s.30. 



 42

upprättats, brutits ner och förändrats i diskursen runt Theatertanz över tid under tjugotalet. 
Danshistoriskt är mitt syfte att ge en bild av Algos tidiga koreografiska arbeten och recep-
tionen av dessa, samt visa på Algos tillhörighet till kretsar som danshistoriskt brukar ses som 
viktiga, och därmed argumentera mot marginaliseringen av hans arbete i en svensk dans-
historia. Metodologiskt byggs informationen och diskussionen upp runt den nominella 
tillämpningen av dikotomin klassiskt/modernt i källor såsom teatertidskrifter, dagstidningar 
och krönikor. Visst bildmaterial används, men i huvudsak bygger analysen på vad som 
förmedlats via text. Texterna fungerar både som källor för viss information (om Algos karriär) 
och på en metanivå som ideologiska yttringar inom en viss diskurs (om klassiskt/modernt). 

Den historiografi jag formulerar kan sägas följa upp fragment från det förflutna i form 
av mer eller mindre processade källor utmed den karriärväg som var Algos och sammanställa 
det med andras mer övergripande historiografi om samma period.79 Ett fåtal fenomen och 
situationer från det förflutna – de som processats och dokumenterats inom uppsättnings-
produktion, teateradministration, recensioner och teatertidskrifter – har sammanställts till en 
berättelse som skriver in Algo som en av de centrala personerna inom teaterdansen i Tyskland 
ca 1924–1931. Med ett längre tidsperspektiv har det blivit synligt att källor, dokument, frag-
ment i berättelser från den tiden kan sättas i samband med berättelsen om operabaletten i 
Sverige. 

Kapitlet Förutsättningar kan nog sägas ha en konservativ ansats, då jag inte alls försöker 
att bryta med de bilder och uppfattningar om tjugotalets teaterdans i Tyskland som andra fors-
kare har formulerat, utan jag använder snarare deras historieskrivning för att förmedla en bild 
av Algos tillhörighet. (Även om det sammanhang kapitlet sedan sätts in i i hela avhandlingen 
är avsett att vara omförhandlande och radikalt.) Kapitlets intrig kan beskrivas som en romans. 
Det följer den unge Algos karriärväg utan någon större distans. Han står i centrum och det är 
en framgångsberättelse som slutar med att han engagerades som balettmästare på en nationell 
scen. Inslag av ironi finns i relativiserandet av dikotomin balett/modern dans. 

Kapitlet är uppbyggt med en synekdoke som retorisk bas, då kapitlets argument domi-
neras av resonemang som beskriver det lilla som en del av det stora. Det enstaka exemplet och 
diskursen runt exemplet, antas vara representativa för idéer, värderingar och ambitioner i en 
större grupp, samtidigt som det lyfter fram föränderligheten över tid. Ett större sammanhang 
finns hela tiden bakom. I den mån något alls påvisas är det genom att det lilla förutsätts vara i 
enlighet med rörelserna och föränderligheten i det stora. Min första tanke var att 
argumentationen är metonymisk då tyngdpunkten ligger på det lilla, men det lilla är inte något 
som påstår något om det stora. Tvärtom – det lilla antas påvisa tillhörighet till det stora som 
redan finns. 

                                                 
79 Keith Jenkins, Re-Thinking History, s.7f. 



 43

Berättelsen om Algos karriär i Tyskland ska läsas som en berättelse om hur hans förut-
sättningar för åren i Sverige såg ut. Den dekonstruktivistiska ansatsen är mest framträdande i 
granskningen av begreppen Modern Tanz och Ballett. 
 
Återupprättelse 
I kapitlet Återupprättelse finns uppsättningsanalyser inspirerade av queerteori, referat av 
främlingsfientliga artiklar i tidskriften Scenen samt korrespondens mellan John Forsell och 
Bühnenverein och Julian Algo och Reichstheaterkammer. I Scenens artiklar talar en dominant 
och styrande röst som vill ha ordning och reda på ras, religion och nationalitet och för vilken 
Hitler är om inte föredöme så i alla fall ett gott exempel vad gäller kulturpolitik. Det är en röst 
fylld av visshet samtidigt som krigshotet växer i Europa. På balettscenen presenterades sam-
tidigt en estetiserad manlighet som liksom dandyn ofta fått representera sexuell ambivalens. 
På så sätt ställs två skilda, framför allt, manliga röster från moderniteten mot varandra, vilket 
ligger till grund för kapitlets struktur. 

Genom att jag använder queerteori, utan att det vid första anblicken är något i upp-
sättningarna som direkt signalerar ”queer!”, tydliggörs att historieskrivning är en aktivitet 
med bas i nutiden och prövas teorin att ”the queer often operates within the nonqueer”.80 För 
att konstruera en ”Återupprättelse” behövde jag hitta en ansats som försköt perspektivet från 
det defensiva ”det var inte alls så oseriöst”, eller ”det var inte alls så okunnigt” − vilket skulle 
ha utgått från samma normer som tidigare historiografi. I stället ville jag omtolka och hitta en 
berättelse som ”upplöste” kritiken och som jag samtidigt fann ideologiskt viktig och tyckte 
var intressant. Jag har valt att bejaka att en man som dansar balett tillskrivs feminina 
förtecken och se det som subversiv kvalité. Genomgående har jag försökt att bryta mot 
perspektiv utifrån vilka danshändelser i det förflutna har kanoniserats. 

Resultatet blev en dekonstruktion av sju av Algos uppsättningar och en samman-
ställning av Scenens artiklar och dokument från KTA. För analyserna använder jag libretton 
och partitur samt källor processade i samband med produktionsarbetet såsom fotografier, 
kostymlistor, program och maskinmästarens planritningsjournaler samt tidningsartiklar, 
framför allt recensioner och ibland förhandsreportage. En noggrann läsning av källmaterial 
har pågått parallellt med att jag tagit till mig de teorier jag använder, och det har varit en 
kontinuerlig växelverkan mellan teorier och tolkning av material. 

Den ikonografiska tolkningen är viktig i diskussionen av uppsättningarna. Fotografier 
och kostymskisser antas ha ett gemensamt uttryck med uppsättningen, även om de inte är 
tagna från en föreställning. I tolkningarna utgår jag från teorin att queer och straight sam-
verkar, att båda kan finnas överallt – i koreografi, blickar, kostymering, schabloner och 
relationer – explicit som straight och implicit även som queer.81 Liksom andra dikotomiserade 
                                                 
80 Alexander Doty, Making Things Perfectly Queer, s.3. 
81 Alexander Doty, Making Things Perfectly Queer, s.3f.; Eve Kosofsky Sedgwick Epistemology of the Closet,  
    s.1; Tina Rosenberg, Queerfeministisk agenda. 
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begrepp behöver de varandra att förhålla sig mot för att få ett begreppsligt innehåll. Jag tillåter 
mig att associera utifrån teori, sammanhang och narrativ struktur även om kriterier för evidens 
inte uppfylls.82  

Uppsättningsanalyserna och Scenens artiklar skrivs inte in i någon berättelse om 
sammanhang i förfluten tid, utan den ena analysen följer på den andra, processad utifrån sin 
handling och teori i sitt eget sammanhang, och varvas med tre avsnitt om tidskriften Scenen 
och ett om perioden efter Orfeus i sta’n. 

Den öppna form som jag har använt mig av bejakar att urvalet från det förflutna är 
fragmentariskt och ifrågasätter om en sammanhållen berättelse är mer produktiv än en 
splittrad. När det finns ett otal historier att berätta, när alla berättelser är fragmentariska i 
förhållande till förfluten tid, när jag aldrig kan representera det förflutna som det var, när alla 
vet att det finns ett otal sätt att berätta historien på, när förändring och utveckling sker i kom-
plicerade matriser, blir då resultatet rikare av att skriva en sammanhållen berättelse? Vissa 
forskare har under senare år frångått historiografins traditionella form och ”manipulerat” 
berättelsens struktur för att förstärka sina argument.83 Huruvida mina argument blir starkare 
genom den form jag valt är en öppen fråga. Den narrativa gestaltningen av ett uppsplittrat 
förhållningssätt leder till tropen ironi. I berättelsens intrig eller ’story-line’ varvas framgångar 
med motgångar, nominella betydelser i dikotomier skiftar över tid och rum och olika berätt-
elser från samma tid talar mot varandra utan att slutet kan tolkas som vare sig gott eller ont, 
vilket är en satir.84 Målsättningen med mitt förhållningssätt är en radikal ideologisk position 
och att genom kapitlets struktur utnyttja retorik för att förstärka metabetydelserna. 
 
Historieskrivning 
Teoretiker med en dekonstruktiv inriktning förordar en historisering av historiografin mer än 
vad teoretiker som använder rekonstruktion gör. Om den historiska berättelsen ligger i det 
empiriska materialet (som för rekonstruktivister) finns ingen anledning historiografiskt att 
blanda in sig själv och den egna ideologin, utan idealet är att utifrån goda källor kunna uttala 
sig om förfluten tid med visshet och distans. Om man som dekonstruktivist däremot anser att 
ideologi och värderingar är avgörande för vilken historia som berättas är det väsentligt att 
författaren positionerar sig. Det finns då också en anledning att historisera äldre vetenskap 
och historiografi, eftersom äldre författares ideologi och värderingar finns inskrivna i den 
historiografiska texten även om det inte uttalas. 

En konsekvens av att postmoderna historieteoretiker visar på kopplingen mellan histori-
kerns ideologi och syfte och den narrativa formen är att man för att tolka en historisk text 
ideologiskt bör undersöka dess formella uppbyggnad, det vill säga dess narrativa aspekter och 

                                                 
82 Alun Munslow, Deconstructing History, s.62f. och s.145. 
83 Ibid., s.165. 
84 Satir (lat. sa_tira, sa_tura 'blandning', röra'; 'dikt av blandat innehåll', ytterst av sa_tur 'mätt', 'fylld'), litterär  
    genre som växte fram i antikens Rom. Källa: Nationalencyklopedien Multimedia 2000 plus. 
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betydelsen av dess retoriska moment. De formaliseringar på olika nivåer som står till för-
fattarens förfogande begränsas enligt White av ett figurativt språk. Keith Jenkins ger rådet till 
den som diskuterar eller skriver historia, att inte tala om ’historiska koncept’, utan istället an-
vända uttrycket ’historikerns koncept’.85 Metodologiskt har dessa tankar föranlett mig att 
försöka beskriva Kajsa Rootzéns historiska koncept genom att lyfta fram retorik, stilfigurer 
och metaforik i den historia som berättas om Algo. Konkret har jag gått till väga så att be-
skrivande uttryck och metaforik har lyfts ut från texten och sorterats utifrån om de beskriver 
modern dans eller klassisk balett. Dessutom har textens form granskats utifrån vilka slutsatser 
Rootzén drar och vad hon låter leva vidare i texten, vilket mycket hänger ihop med hur olika 
stycken inleds och avslutas. 

Historieskrivning bygger på upprepningar och sammanfattningar från andras historie-
skrivning och det finns alltid historiografiska luckor, vilka förblir luckor i bok efter bok. 
Operabaletten under trettiotalet är ett av många exempel på detta. Ibland kan emellertid dessa 
luckor bygga på värderingar som det kan antas finnas en bred konsensus om att de inte längre 
är tillfredställande, vilket var slående för mig då jag läste om Algos arbete i de olika 
böckerna. Vid ett sådant tillfälle kan forskaren – om tid och pengar finns, beroende på metod 
och teoretiska perspektiv, revidera eller dekonstruera ”luckan”. Min metod har varit att följa 
upp vad som skrivits om Algo efter Rootzéns bok och granska förbindelser mellan den och 
senare böcker för att se om någon linje finns från Rootzén och framåt. 

När Den svenska baletten kom ut var det kapitel jag granskar – Nutida balettkonst på 
operascenen – en representation av nutid, men under åren som gått har den blivit en represen-
tation från förfluten tid som använts och accepterats som historisk källa. Boken recenserades i 
flera tidningar och min genomgång av recensionerna av Rootzéns bok då den publicerades 
blir ytterligare ett belägg på att en ny bild av trettiotalets operabalett behöver formuleras. 

Kajsa Rootzén utgår så vitt jag kan se från en konservativ ideologisk ståndpunkt då hon 
bygger upp sin argumentation utifrån tradition och tidlösa värderingar, medan min ideolo-
giska position nog bäst låter sig beskrivas som radikal, då jag vill argumentera för att bryta 
upp, förändra och problematisera de bilder av Algos uppsättningar som formuleras i Den 
svenska baletten och senare texter. Den olycksbådande retorik som Rootzén använder har en 
tragisk trop som bas. Också jag pekar på en utveckling som läsaren redan från början förstår 
att jag tycker varit olycklig, men samtidigt relativiserar jag historieskrivningen och distanserar 
mig från dess bokstavliga betydelse och skriver in den i ett sammanhang, vilket möjligen 
pekar mot ironi. Liksom i föregående kapitel genomsyras nog min text också av att jag inte 
tycker att den bild som förmedlas av Algos baletter är riktigt rättvis. 
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Material 
 
För att få svar på frågeställningar runt Julian Algos bakgrund och förutsättningar för tjänsten 
som balettmästare i Stockholm har jag vänt mig till de tyska arkiven Theaterwissentschaft-
liche Sammlung Köln (TS), Deutsches Tanzarchiv Köln (DTK), Stadtarchiv Duisburg och 
Bundesarchiv Berlin samt till Laban Centre for Movement and Dance i London. Runt det 
tyska teaterlivet under tidigt 1900-tal publicerades en mångfald av skrifter och böcker. Även 
om mycket blev förstört under andra världskriget finns på TS Köln tidskrifter, böcker, pro-
gramsamlingar och de årligen utgivna Deutsches Bühnenjahrbuch och Spielplan, med vars 
hjälp man kan utläsa vilka dansare som hörde till de olika danskompanierna under olika år 
och vad som gavs på olika stads- och statsteatrarna kväll för kväll (faktiskt även i Stockholm). 
Tack vare Deutsches Bühnenjahrbuch och Spielplan har jag kunnat följa upp Algos och hans 
kollegors karriärer i Tyskland för att på så vis ge en bild av hans förutsättningar och erfaren-
het vid ankomsten till Stockholm 1931. De olika teatrarna gav ofta ut egna årsböcker och 
skrifter om sin verksamhet såsom Jahrbuch des Reussischen Theaters och Prisma – Blätter 
der Vereinigten Stadttheater Bochum–Duisburg. Tillsammans med programmen var de 
teaterns ansikte utåt och visar vilken diskussion man från teaterns sida ville föra och vara del-
aktig i. Materialet är såsom alla historiska källor fragmentariskt, men ger även underlag för att 
diskutera den nominella tillämpningen och förändringen över tid av begreppsparen 
klassiskt/modernt och gammalt/nytt. 

På Duisburgs stadsarkiv finns de två dagliga tidningarna Duisburger Generalanzeiger 
(DGA) och Ruhr und Rheinzeitung, (RRZ), vilka recenserade Algos samtliga uppsättningar i 
Duisburg. Genom att läsa recensionerna har jag kunnat följa upp receptionen av Algos 
baletter, vad man ansåg viktigt och vilka meningsskiljaktigheter som fanns. Recensioner har 
varit en viktig källa för att följa upp diskussionen runt begreppsparen klassiskt/modernt och 
gammalt/nytt. Ett fotografi i kapitlet Förutsättningar kommer från dessa dagstidningar och är 
därför av ganska dålig kvalité. Vissa dokument från stadsteatern i Duisburg under Algos år 
som balettmästare finns bevarade i Duisburgs stadsarkiv, men materialet har stora luckor. En 
icke komplett affischsamling finns emellertid och den visar vad som gavs vissa kvällar och 
vilka dansare som var med. På affischerna finns också sammanställningar av antal 
föreställningar och föreställningsdatum. På Bundesarchiv i Berlin finns en akt om Julian Algo 
som visar att han var engagerad i Hannover en kort period 1943. 

Underlag för att diskutera de frågeställningar som berör Algos svenska uppsättningar 
kommer från olika arkiv i Stockholm, framför allt Operans eget material, deponerat i Sveriges 
teatermuseum (tidigare Drottningholms teatermuseum) och från Kungliga bibliotekets tid-
ningssamling. Även utan krig har stora luckor åsamkats Operans arkivmaterial från 
trettiotalets balettuppsättningar, men operastyrelsens protokoll har gett information om vissa 
sammanhang. Maskinmästarens planritningsjournaler med ritningar av scenen och anteck-
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ningar om dekoration och praktikabler finns från alla uppsättningar och ger en god uppfatt-
ning om hur scenbilden byggdes upp. Tack vare dekorationschefen Jon-Ands omvittnade flit 
finns så gott som samtliga scenbilder fotograferade och inklistrade i maskinmästarens plan-
ritningsjournal, vilket gör att jag har en ganska god uppfattning om de scenografiska lösning-
arna. De till baletterna under 30-talet vanligt förekommande scenografiska bildprojektionerna, 
vilka var målade på glasskivor som sedan projicerades på en fond eller rundhorisont, finns 
tyvärr inte bevarade. I Operans samling av dagliga affischer finns information om vad som 
framfördes på Operan kväll för kväll och Operans programsamling berättar vilka roller som 
fanns med, vem som dansade vad, vilka produktioner som gavs tillsammans, samt, inte minst 
viktigt, hur man valde att presentera baletten för teaterbesökarna. Kostymlistan listade vilka 
rollfigurer som skulle in på scenen under de olika scenerna samt vem som gjorde den aktuella 
rollen. I anteckningar från syverkstaden för damer beskrivs de kvinnliga dansarnas kostymer. 
Anteckningar om herrarnas kostymer finns dock inte bevarade. 

På Operans musikbibliotek finns partitur, klaverutdrag och ibland libretto utan 
musikanteckningar. Dessa har jag använt för att få en tydligare bild av balettens handling, 
men jag gör aldrig några tolkningar utifrån notskriften. I vissa fall framgår att ändringar har 
gjorts, men ibland finns inga anteckningar alls utan det som funnits att tillgå kan vara ett 
publicerat klaverutdrag, i Prima ballerinas fall på tyska och i Blå tågets på franska. Av-
vikelser från librettot i programbladet, kostymlistor och recensioner kan då visa att Algo gjort 
en ändring från det ursprungliga librettot. Regiböcker finns inte från någon av balettupp-
sättningarna. 

Det ikonografiska materialet är fotografier och kostymskisser. Fotografierna kommer 
både från Sveriges teatermuseums och KTA:s bildarkiv och från tryckt material såsom 
programblad, tidningar och tidskrifter. Man fotograferade inte dansare i rörelse vid den här 
tiden, så på de bilder som finns med anknytning till uppsättningarna är dansarna uppställda i 
olika poser. Ett undantag är Anna Riwkins bild av Julian Algos som Petrusjka, som därför kan 
beskrivas som fotohistoriskt intressant. Jag utgår från att dansarnas kostymer på fotografierna 
är desamma som vid föreställningarna, även om bilden är tagen i ateljé samt att man med bild-
erna ville uttrycka något om den aktuella baletten, till exempel en stämning, en idé, en rela-
tion eller liknande som också var uppsättningens. Kort sagt, att bilderna har en relation till 
scenframställningen även om de inte var tagna under pågående föreställning, eller ens på 
scenen. Från Petrusjka, Förtrollade butiken, Blå tåget, Casanova, Orfeus i sta’n finns bilder 
från slutscenerna. Möjligen kan dessa bilder vara tagna i samband med någon föreställning 
eller en sen repetition. Alvar Granströms kostymskisser till baletten Fruar på vift, vilka 
Granström själv säger att han tog med sig till Paris som arbetsprover efter att han varit elev 
eller praktikant hos Jon-And 1936-1937, finns bevarade på Bibliothèque Nationale de France. 

Korrespondens är inte så mycket använt, men brevväxlingen mellan Julian Algo och 
Kurt Jooss, bevarad på Dansmuseet i Stockholm, innehöll ny information om förberedelserna 
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inför kongressen i Essen 1928 och Algos och Jooss relation. I Bo Wallners samling på Statens 
musikbibliotek finns brev från John Forsell till Hilding Rosenberg som tar upp arbetet med 
musiken till Orfeus i sta’n. På Statens musikbibliotek finns även klippsamlingar, bland annat 
en mapp sorterad på Julian Algo. 

De mer politiserade avsnitten bygger på artiklar från Scenen, en på trettiotalet aktuell 
månadstidskrift om opera, film, dans och teater under trettiotalet. Teddy Nyblom, som efter-
trädde Erik Ljungberger, var chefredaktör för Scenen från årsskiftet 1931/32 fram till och med 
1935, årg:nr 18:20–21:20, det vill säga då de artiklar publicerades som jag sammanfattar i av-
snittet ”Tidskriften Scenen 1934–35”. Nyblom efterträddes av Georg Skogberg, som förblev 
chefredaktör för Scenen fram till dess nedläggelse 1941, årg:nr. 21:21–27:11. Han var således 
dess chefredaktör, då de artiklar publicerades, som jag tar upp i avsnitten ”Optimism – artiklar 
1936–37” och ”Tidskriften Scenen 1938–39”. Scenen recenserade alla danspremiärer på 
Operan och hade ibland reportage ”inifrån” Operahuset. 

Balettpremiärer recenserades så gott som alltid i de många dagstidningarna. I de större 
tidningarna var recensionerna längre, men även tidningar som Ny Dag uppmärksammade 
Operans danspremiärer. Så vitt jag kan bedöma fick inte balettpremiärerna mindre utrymme 
än operapremiärerna i de vanliga dagstidningarna. Flera av dansrecensenterna var kom-
positörer. Moses Pergament skrev i Svenska Dagbladet och senare i Nya Dagligt Allehanda, 
William Seymer i Nya Dagligt Allehanda och Kurt Atterberg i Stockholms Tidningen där även 
Bengt Idestam-Almqvist alias Robin Hood skrev ibland. På Göteborgs Handels och Sjöfarts-
tidnings kultursida, den så kallade tredjesidan, recenserade Agne Beijer premiärer på Operan, 
Gösta Rybrant skrev i Aftonbladet, Patrik Vretblad i Socialdemokraten och Bengt Lyberg i 
Arbetet. Recensenter i Scenen var Vera Alexandrowa, Teddy Nyblom och Calle Flygare. 
Enstaka recensioner är skrivna av andra personer som jag inte har nämnt ovan, men de mest 
tongivande recensenterna var ovan nämnda. Kulturtidskriften Ord och bild recenserade inte 
balettföreställningar i samband med premiärerna, men publicerade runt varje årsskifte en eller 
två artiklar om Operans spelår, vilket tillförde ett retrospektivt perspektiv, som recensionerna 
inte har. Artiklarna i Ord och bild är skrivna av Agne Beijer och Henrik Glimstedt. 

Material för avhandlingens sista kapitel Historieskrivning är avsnitt ur publicerade 
böcker eller skrifter med inslag av danshistorisk information. Dessa är Kajsa Rootzén Den 
svenska baletten från Stiernhielm till Brita Appelgren (1945), Bengt Häger Balett klassisk och 
fri (1946), Bengt Idestam-Almqvist alias Robin Hood Svensk balett, The Ballet in Sweden 
(1951), Anna-Greta Ståhle Ballet in Sweden utgiven av Svenska institutet (1964), Margareta 
Sjögren Biljett till balett Stockholm 1957, Teddy Rhodin Dans på rosor – memoarer (1978), 
Mary Skeaping, Anna-Greta Ståhle Balett på Stockholmsoperan (1979), Horace Engdahl 
Swedish Ballet and Dance, a Contemporary View (1987), Margareta Sjögren Skandinavisk 
balett Stockholm (1988), Erik Näslund Birgit Cullbergs Fröken Julie – en svensk balett-
klassiker (1995). Publikationerna kan beskrivas som populärhistoria, förutom Teddy Rhodins 
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memoarer och Erik Näslunds doktorsavhandling. De sträcker sig över ett tidsspann på femtio 
år, från Kajsa Rootzén 1945 till Erik Näslund 1995. Ibland får böckerna en dubbel funktion 
som informationskällor och som forskningsobjekt. Jag har valt att inte göra någon åtskillnad 
på populärhistoria och vad som kan kallas forskningsinriktad historieskrivning. Kraven på de 
olika genrerna skiljer sig åt, men har det gemensamt att de för kunskap vidare från en tid till 
en annan. Uppfattningar om olika fenomen, i det här fallet en balettmästare, lever vidare tills 
någon tar upp fenomenet, företeelsen eller idéerna till diskussion igen, vilket är min avsikt att 
göra. 

Av den personal som fanns med på Operan under trettiotalet har jag talat med dansarna 
Björn Holmgren, Sten-Torsten Thuul, Ingeborg Stergel (Carlsson), May von Gegerfeldt 
(Nordqvist), Vivi Nelson-Staag och Ellen Rasch samt Sven Ahl, som arbetade med Jon-And i 
dekorationsverkstaden, och kostymtecknare Alvar Granström. Förutom Operans personal har 
jag intervjuat professor Bengt Häger som var god vän med Julian Algo. Dessa samtal har rätat 
ut många frågetecken och ibland förklarat för mig hur man arbetade. Fokus i mitt arbete ligger 
emellertid på historieskrivning och på texter, och det har blivit tydligt i samtalen att man som 
dansare har utvecklats vidare och tagit till sig senare idéer. Dansarnas arbete finns lite vid 
sidan om mitt fokus, men även om de inte syns i slutresultatet har de varit viktiga för min 
förståelse. 
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I Förutsättningar – utbildning, repertoar, personliga kontakter 
och karriär 
  

– Om jag är modernistiskt inriktad? Det tror jag inte man kan säga./.../Jag 
har varit den store dansförnyaren Labans ”Meisterschüler” under tre år, men 
jag har i varje fall försökt utarbeta en egen personlig stil, oavhängig av hans 
inflytande, och i grunden baserad på den klassiska balettens tradition.86  

 

Innan Duisburg 
Kommande avsnitt om Julian Algos år som dansare och koreograf i Tyskland kan läsas utifrån 
hans ovan citerade svar på frågan från tidskriften Scenen om huruvida han var modernistiskt 
inriktad. Algo svar uttrycker att han faktiskt inte vet om han ska kallas modernist eller inte, 
men att han ser det som möjligt att utarbeta en personlig stil utifrån de förutsättningar han har 
och klassisk balett, även om han inte vill säga att han har lyckats. För Algo var det således 
inte självklart om han var modernist eller inte.  

Många dokument visar att Julian Algo var involverad i den tyska Theatertanz-rörelsen 
och hade en position i dess huvudfåra. Vissa, för danskännare, väl kända namn såsom Rudolf 
von Laban, Max Terpis, Yvonne Georgi, Kurt Jooss, Werner Stammer och Harald Kreutzberg 
återkommer gång på gång som lärare, kollegor, chefer, vänner eller skribenter. Tillsammans 
med många andra var de verksamma i ett intrikat nätverk, som genom sitt arbete och sina 
idéer formade dansinriktningen Theatertanz. Idag har inriktningen fått allt större utrymme 
inom historieskrivningen och beskrivs som föregångare till bland andra Pina Bausch. 
 Jag utgår från att man inom gruppen av dansare och koreografer i Tyskland under 
tjugotalet både lät sig inspireras av varandra och sökte förnyelse genom att förändra de 
dansverk man sett eller dansat tidigare. Rent juridiskt fanns inte upphovsrätt för rörelse-
koreografi vid den här tiden, men frågan diskuterades.87 De möten som berättas om framöver 
ska ses som delar i ett samspel där erfarenhet, personlighet, nyfikenhet, karriär, smak samt 
sociala kontakter och andra yttre faktorer samverkade och hade betydelse för hur Algos 
uppsättningar och repertoar skulle komma att se ut i Stockholm längre fram. Delar av hans 
tidigare möten med koreografier och koreografer spelade roll för de val han framöver skulle 
komma att göra och för den inriktning hans arbete skulle få. 
                                                 
86 Scenen 1931:16, årg.17. 
87 Marianne Alsne, Upphovsrätt och koreografi – en rättsjämförande studie, diss. Uppsala univ., Uppsala 1988,  
    t ex. s.200-201. 
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  Ett exempel på att tidsspannet mellan idé och uppförande kan vara långt är Julian Algos 
Camachos bröllop. I Victor Junks Handbuch des Tanzes kunde man 1930 läsa om Julian Algo 
att han: ”schuf die Baletter ’Taffi’ (Duisburg 1928), ’Die Maske der Katze (ebenda 1928) und 
’Camachos Hochzeit’ (in Vorbereitung)”. Idén måste ha funnits redan innan boken 
publicerades, men baletten hade urpremiär i Helsingfors först hösten 1948 och premiär i 
Stockholm drygt en månad senare. 88 Övriga uppsättningar i Stockholm var inte lika tydliga 
uppföljare, men den repertoar Algo på olika sätt mötte i Tyskland, ingår i underlaget till min 
diskussion om stil och motiv i hans arbeten i Stockholm. 
 Enligt ett flertal uppslagsböcker hade Algo (f.1899) fått sin utbildning hos Eugenia 
Eduardowa (f.1882), Heinrich Kröller (f.1880) och Rudolf von Laban (f.1879).89 Exakta 
uppgifter om när Algo genomgick sin utbildning, i vilken ordning det skedde och om 
utbildningarna också var knutna till engagemang som dansare har inte varit möjliga att få 
fram. Cirka 1921–1923 var Algo en av medlemmarna i Labans grupp och utbildningen hos 
Laban innebar ett engagemang i en turnerande dansgrupp. Vad gäller utbildningen hos Kröller 
låg den förmodligen före åren med Laban, eftersom Kröller blev balettmästare i Wien 1922 
och inga uppgifter finns om att Algo skulle ha varit där. Eduardowa startade sin skola i Berlin 
ca 1922, vilket innebar att Algo bör ha varit där efter perioden hos Laban.90 I ett reportage i 
Vecko-Journalen 1945 nämner Algo själv Alexander Volinin och Eduardowa som sina 
viktigaste lärare, men tar också upp Rudolf von Laban och säger att den under tjugotalet 
dominerande fria dansen gav viktiga impulser till den klassiska baletten.91  
 Heinrich Kröller och Rudolf von Laban var båda utbildade i Tyskland, men medan 
Heinrich Kröller ansågs som en av de främsta inom klassisk balett, var Rudolf von Laban 
pionjär inom den moderna dansen. Kröller var verksam i Dresden, Frankfurt am Main, 
München, Berlin och Wien. 1920–1922 var han balettmästare i Berlin och flyttade därefter till 
Wien. Kröller beskrevs 1928 av Kurt Jooss som en av de ”tre gudarna” tillsammans med 
Laban och Mary Wigman, men han har inte lyfts fram som en av de stora i 
historieskrivningen om tysk Theatertanz. Detta kan bero på att författarna ofta nyttjat en 
retorik som lyft fram det som mest skiljt teaterdansrörelsen i Tyskland under tjugotalet från 
mer traditionella dansformer, och Kröller var inte en av dem som utmärkte sig genom att 
försöka förnya tekniken, utan han höll hela tiden fast vid att arbeta utifrån klassisk teknik, 
samtidigt som han enligt Kieser var öppen för förnyelse och utveckling av det dramatiska 
uttrycket. Enligt Kieser var Kröller inte heller förespråkare för den ena tekniken framför den 
                                                 
88 Victor Junk, Handbuch des Tanzes, Stuttgart 1930, uppslagsord Algo. Camachos bröllop hade urpremiär i  
     Helsingfors 16.10.1948 och i Stockholm 4.12.1948. Klippserie: dans, skandinavisk, Algo.  
     Statens musikbibliotek. 
89 Otto Schneider, Tanzlexikon Mainz 1985; Biographical Dictionary of Dance, red. Barbara Naomi Cohen,  
    London 1982; George Buckley Lard Wilson, A Dictionay of Ballet, Penguin Reference Books London 1957;  
    Reclams Ballettlexikon Stuttgart 1984. 
90 Scenen 1936:20, årg.22, s.17. 
91 Bengt Häger, ”Balettmästare med palett”, i Veckojournalen 1945:48,: Klippserie: dans, skandinavisk,  
    Algo. Statens musikbibliotek. 
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andra, utan såg all konstnärlig dans som ett, vilket var en ståndpunkt som diskuterades mycket 
i Tyskland under sent tjugotal. I diskussionen om dansarnas skolning förordade Kröller en 
utbildning inom olika tekniker redan i barnens dansutbildningar.92 Värt att nämna är också att 
Kröller på Stockholmsoperan satte upp Don Juan och Amoriner. I Stockholm framfördes Don 
Juan endast sex gånger hösten 1925, medan Amoriner höll sig kvar på repertoaren till 1939 
och framfördes trettio gånger.93 
 Rudolf von Laban var dansare, koreograf och teoretiker. Han blev under 1900-talet 
välkänd för sitt notationssystem, som har använts både inom västerländsk dans och av social-
antropologer. Han samarbetade till en början med nazisterna och koreograferade t.ex. 
arrangemangen vid Olympiska spelen i Berlin 1936. Lilian Karina Vásárhelyi visar i boken 
”Tanz unterm Hakenkreutz” att nazisterna 1937 förklarade Laban som icke önskvärd efter 
uppgifter om bland annat en ”olämplig relation” med Julian Algo, en uppgift som emellertid 
har strukits i den engelska översättningen.94 Rudolf von Laban flydde 1937 till England där 
han tillsammans med Kurt Jooss etablerade en skola på vilken bland andra Birgit Cullberg 
utbildade sig. Julian Algo hörde till Rudolf von Labans grupp i Gleschendorf och/eller i 
Hamburg ungefär 1921–23. I den, ofta turnerande gruppen, fanns även Kurt Jooss och Edgar 
Frank.95 Edgar Frank flydde till Stockholm 1937 och var verksam i Stockholm som dansare 
och danslärare, men Algo och Frank verkar inte ha arbetat tillsammans i Stockholm. Ungefär 
samtidigt som Algo dansade hos Rudolf von Laban arbetade Laban med boken Die Welt des 
Tanzes. Bengt Häger, som var god vän med Algo, menar att Algo hela sitt liv var mycket 
berörd av Labans idéer. 
 Algos tredje lärare, Eugenia Eduardowa, hade fått sin balettutbildning vid Kejserliga 
balettakademin i Sankt Petersburg. Hon kom till Tyskland med Ballet Russe och stannade 
kvar där för att 1920 öppna en balettskola i Berlin. Själv undervisade Eduardowa i klassisk 
balett och i karaktärs- och nationaldans, men hennes speciella skicklighet låg, enligt tid-
skriften Scenen, i att lära ut karaktärsdanser. Utbildningen innehöll även anatomi, akrobatik, 
step, modern tysk dansstil samt dans- och kostymhistoria. Karaktärsdanser återkom ofta i 
Algos balettprogram, vilket var tidstypiskt, men kunskapen som erövrades hos Eduardowa 
kan ha spelat roll för vilka val som senare gjordes beträffande repertoar.96 1938 lämnade hon 
Tyskland tillsammans med sin make, dansskribenten Joseph Lewitan. 
 I den dansbiografi jag tecknar finns en lucka från cirka 1923 till 1924 som Algo kan ha 
ägnat åt utbildning, eller utbildning i kombination med något engagemang. I flera uppslags-
böcker står att läsa att Algo också dansade med Ellen von Cleve-Petz’ grupp ”Petz-Kainer 
                                                 
92 Klaus Kieser, ”Ausdruckstanz im Opernhaus”, i Ausdruckstanz , eine Mitteleuropäische Bewegung der ersten  
    Hälfte des 20. Jahrhundert, s.443ff; Reclams ballettlexikon Stuttgart 1984, s.254. 
93 Kungliga Teatern repertoar 1773–1973- opera, operett, sångspel, balett, s.138. 
94 Marion Kant & Lilian Karina Vásárhelyi, Tanz unterm Hakenkreuz, s.94; Engelsk utgåva Kant & Vásárhelyi,  
    Hitler’s Dancers, German Modern Dance and the Third Reich. 
95 Ibid., s.30. Något oklart när Frank anlände till Sverige. Bengt Häger 1946 skriver att han var verksam i  
    Sverige sedan 1935. 
96 Scenen 1936:20, årg.22, s. 17. 
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Ballet”, om vilken det enda jag funnit är orden ”letzte Ausläufer der künstlerischen 
Gymnastik, die Rogge, Else Lang, Ellen Cleve representieren”.97 Den kombination av skolor 
som Algo genomgick innebar dock en bredd som gjorde att han när han kom till Sverige var 
förtrogen med såväl klassisk balett som modern dans, och även med opera, operett och 
revygenrer, så som de såg ut i Tyskland under 1920-talet. 
 

Berlin 
Då Algo 1923 eller 1924 kom till Berlin knöt han fler personliga kontakter, bland annat med 
dansarna Walter Junk och Harald Kreutzberg, vilka liksom Algo var engagerade vid de stat-
liga scenerna Haus unter dem Linden och Krolloper i Berlin. Kanske var det första gången 
Algo träffade dem, men det var inte den sista. Harald Kreutzberg skulle komma att efterträda 
honom som Yvonne Georgis partner i Hannover då Algo tillträdde som balettmästare i 
Duisburg 1927, medan Walter Junk sju år senare skulle komma att efterträda Algo som balett-
mästare i Duisburg då Algo flyttade till Stockholm. 
 Max Terpis, balettmästare vid de nationella scenerna i Berlin, satte under det år Algo 
var dansare där upp baletterna Leierkasten (Kool), Die Nächtlichen (Wellesz) och Pulcinella 
(Stravinski). Die Nächtlichen och Leierkasten uppfattades av sin samtid som mycket moderna 
och experimentella. Rollistan till dem har jag inte funnit, men det förefaller möjligt, kanske 
troligt, att Algo dansade i någon av dem. De 
hörde dock inte till en stilriktning som Algo 
skulle komma att följa upp i sin egen pro-
duktion. I rollistan till Pulcinella återfanns 
Max Terpis som Pulcinella, Walter Junk och 
Julian Algo som bonddrängar, och Harald 
Kreutzberg som Furbo. Också Puppenfee 
framfördes i Berlin säsongen 1924/25, troligen 
i en äldre uppsättning av Heinrich Kröller. 
Både Pulcinella och Puppenfee skulle Algo 
återkomma till senare under sin karriär.98 
 Max Terpis som Pulcinella kan ha varit 
en inspiratör för Algo då han dansade 
Pulcinellas roll i Gera och Hannover samt 
funnits med som en referenspunkt i Algos 
arbete med uppsättningarna av Pulcinella och 

                                                 
97 Kurt Peters, “Einführung”, i Ausdruckstanz, eine Mitteleuropäische Bewegung der ersten Hälfte des 20.  
   Jahrhundert, s.6; Reclams ballettlexikon Stuttgart 1984, s.13. 
98 Blätter det Staatsoper, årg.5, 1925; Blätter det Staatsoper årg.6, 1926; Deutsches Bühnenjahrbuch 1924/25.  
    TS Köln. 

Bild 1.  Yvonne Georgi och Julian Algo i   
       Persisches Ballett, Gera 1926. 
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Puppenfee i Duisburg. Eventuellt kan man också se uppsättningen av Förtrollade butiken i 
Stockholm 1933 som en uppföljare och vidareutveckling av Puppenfee som har ett likartat 
tema. Terpis återkom också som skribent i Duisburgteaterns tidskrift Das Prisma, vilket kan 
ha varit resultatet av ett redaktionellt val, vilket Algo som balettmästare var inblandad i. 
 

Gera 
Efter att ha varit dansare vid de nationella scenerna i Berlin 1924/25 kom Algo tillsammans 
med Yvonne Georgi till prins Reuss kejserliga teater i Gera, kallad Reussischen Theater. Att 
teaterledningen valde Yvonne Georgis grupp innebar att man det året (1924) satsade på en 
modern dansgrupp, vilket synliggjordes i teaterns språkbruk genom att den ledande koreo-
grafens titel nu blev ”Tanzleiterin”, i stället för som tidigare ”Ballettmeister”, och att dansarna 
benämndes ”Tanzgruppe”, till skillnad mot det tidigare ”Ballett”. Ingen av dansarna som 
föregående år hade funnits med i baletten återfanns i den nya dansgruppen.99 Efter ett år lades 
dansgruppen i Gera ner. Skälen som angavs var olönsamhet och samarbetssvårigheter med, 
vad man såg som, en kompromisslös ung grupp.  

 

Die von diesem Jahrbuch vertretene Spielzeit 1925/26 stand im Zeichen der 
neugegründeten Tanzgruppe. Der Spielplan im Schauspiel und in der Oper mußte in 
Berücksichtung einer freien Entwicklung dieser jungen Einrichtung zurückhaltender 
sein. Als Leiterin der Tanzgruppe hatte ich Yvonne Georgi berufen. Ihr wurde damit 
zum erstenmal eine Führerstellung anvertraut. Es spricht für die Leiterin und für die 
Gruppe, daß man es waren konnte, die Arbeit weniger Monate auswärts (Berlin, 
Leipzig, Hannover) mit Erfolg zu zeigen. Die Gruppe mußte nach einem Jahr 
aufgelöst werden. Die rücksichtslose Fortführung einer kompromißlos arbeitenden 
jungen Vereinigung erwies sich als unmöglich, da sie  − bei Widerstand und 
Gleichgültigkeit – nicht im entferntesten sich bezahlt machen konnte. 100 
 

När, var och hur Yvonne Georgi och Julian Algo fick kontakt har inte framkommit, men en 
möjlighet är via Kurt Jooss som de båda kände. Yvonne Georgi var nämligen innan hon blev 
’Tanzleiterin’ i Gera dansare i Münster tillsammans med Kurt Jooss, som dessförinnan hade 
ingått i Rudolf von Labans grupp samtidigt med Algo. I programbladet till Yvonne Georgis 
uppsättning av Persisches Ballett står ”Tänzerische Bearbeitung von Kurt Jooss”, vilket kan 
betyda att Jooss var i Gera och hjälpte till med uppsättningen av Wellesz’s Persisches 
Ballett.101 Säkert är att Jooss hade satt upp Persisches Ballett i Donauschingen ett år tidigare 
då Yvonne Georgi var dansare där. Under året i Gera satte Yvonne Georgi upp Saudados do 
Brazil, Arabische Suit, Persisches Ballett, Barabau och Pulcinella. (Året innan hade endast en 
balett, Le Petit Rien, framförts.) Säkert är att Algo dansade en ung perser i Persisches Ballett 

                                                 
99  Deutsches Bühnenjahrbuch 1925 och 1926, TS-Köln. 
100 Walter Bruno Iltz, ”Kritik unser Arbeit”, i Jahrbuch des Reussischen Theaters 1926, s.33, TS-Köln.  
101 Programsamling Gera, TS-Köln. 
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(se bild) och flera av danserna i Saudados do Brazil, men troligen var han med i alla 
uppsättningarna eftersom gruppen endast hade fem eller sex fasta medlemmar.102 

Julian Algo hade en framskjuten position i gruppen, vilket understryks i Deutsches 
Bühnenjahrbuch 1926, där han nämns direkt efter Yvonne Georgi. Först därefter kommer 
övriga kvinnliga dansare och sist övriga manliga dansare. Horst Koeglers skrivning att 
Yvonne Georgi ”übersiedelt mit ihrem partner Julian Algo an die Städtischen Bühnen nach 
Hannover” visar att också han har uppfattat Algo som Georgis partner.103 Algos porträtt finns 
i flera av de bevarade programmen, men konstigt nog inte Yvonne Georgis eller någon av de 
övriga dansarnas. 

Så vitt jag har kunnat finna är det i Gera Algo gör sina första försök som koreograf. I ett 
program som består av fjorton dansnummer under rubriken Kammertänze står han som koreo-
graf för tre danser benämnda Perpetuum mobile, St. Pauli och Maskentanz.104 Ingen av dessa 
koreografier tar Algo upp igen, men Barabau skulle komma att bli det första Algo sätter upp i 
Duisburg då han kommer dit hösten1927. Man skulle även kunna säga att exotismen i 
Persisches Ballett återkom i Algos egna Tahi, Die Maske der Katze och Salambo i Duisburg, 
men att den linjen inte följdes upp i hans senare produktioner i Stockholm. 
 

Hannover 
Julian Algo och Yvonne Georgi engagerades därefter, hösten 1926, vid stadsteatern i 
Hannover, där Yvonne Georgi blev balettmästare. Under sitt första år i Hannover satte Georgi 
upp Pulcinella, Petrusjka, Harlekin Suit och Barabau samt ett program ägnat åt spanska 
danser. Karaktärsdanser såsom spanska danser i Barabau och Tricorne var populära och tids-
typiska och återkom i många av de baletter som Algo och andra satte upp. Barabau var den 
första balett Algo satte upp i Duisburg och Pulcinella hade han tidigare medverkat i, både i 
Berlin och Gera. Som jag tidigare nämnt var också Algos lärare Eduardowa känd för sin 
skicklighet inom det facket. 
 De båda Stravinskibaletterna Petrusjka och Pulcinella hade premiär den 8 december 
1926. Algos tidigare kollega i Berlin, Harald Kreutzberg, gästdansade som Petrusjka och 
Julian Algo dansade Pulcinella. Kanske var det då Algos intresse för baletten och rollfiguren 
Petrusjka väcktes, kanske konkurrerade han med Kreutzberg om rollen. Jag har sett tidnings-
klipp med bilder från en eller flera repetitioner där det tycks som om Julian Algo repeterade i 
Petrusjka.105 Uppsättningen innebar en vändpunkt för Algo så till vida att det var den sista 
uppsättningen han gjorde tillsammans med Yvonne Georgi. De hade nu arbetat nära till-

                                                 
102 Ibid.  
103 Deutsches Bühnenjahrbuch 1926; Horst Koegler, Yvonne Georgi, Hannover 1963, s.30. 
104 Programsamling Gera, program från 5 november 1925, TS-Köln. Programmet är lite oklart, men min tolkning  
     är att dessa tre danser avses. 
105 Illustrierte Zeitung der Hannoverschen Anzeiger 21.1.1927. TS Köln. (Klippet på Deutsches Tanzarchiv Köln  
     kan vara felaktigt daterat till 1928 i st.f. 1927). 
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sammans ett par år och kommande höst skulle Algo börja som balettmästare i Duisburg. Han 
skulle också komma att gifta sig den hösten. För oss, som sitter med facit i hand i form av 
deras framtida karriärer, kan det tyckas som om alternativet att stanna kvar hos Yvonne 
Georgi skulle ha varit ”lönsammare” för Algo, men det är inte svårt att föreställa sig att 
anställningen som balettmästare och regissör vid Stadsteatern i Duisburg–Bochum, av den då 
28-åriga Julian Algo, uppfattades som en utmaning och framgång. Georgis uppsättning av 
Petrusjka och repetitionsbilderna är intressanta också av den anledningen att Petrusjka skulle 
komma att bli en viktig roll för Algo längre fram. Ska jag tro att han skulle ha velat dansa 
Petrusjka redan i Hannover? Eller var det kanske just Harald Kreutzbergs tolkning av 
Petrusjka-rollen som inspirerade honom? Blev han kanske utkonkurrerad? Kände han sig 
utmanövrerad? Var det Yvonne Georgi som sökte efter en ny dansare då hon fick veta att 
Algo planerade att flytta till Duisburg? Eller flyttade han kanske från Hannover för att komma 
närmare sin blivande hustru Maria Sylvan, som arbetade i Köln?106 Eller var det kanske en 
utmanövrering som hade det positiva med sig att han i stället mötte sin hustru? Förmodligen 
får vi aldrig veta varför Algos och Georgis samarbete bröts, men för Yvonne Georgi och 
Harald Kreutzberg var arbetet med Petrusjka inledningen på ett långt och fruktbart samarbete 
med stor framgång, både inom och utom Tyskland.  
 En annan dansare som fanns med i periferin under flera år var Werner Stammer, dansare 
i Münster tillsammans med Yvonne Georgi och Kurt Jooss. Han var inte med Yvonne Georgi 
och Julian Algo i Gera, men återfinns som dansare i Hannover och kom till Duisburg ett år 
efter att Algo tillträtt som balettmästare där.107 
 Julian Algo hade lite trevande inlett sin koreografiska karriär i Gera och han fortsatte 
under året i Hannover med att göra koreografier till en burlesk operett, Der Mikado, samt 
studerade in danserna till sagospelet Rumpelstilzchen och en nyårsrevy av Marcellus Schiller 
kallad Die Fleissige Leserin, vilken sattes upp på dramatiska teatern i Hannover. I teaterns 
tidskrift Städtische Bühne Hannover diskuterades revy som konstform i artiklarna ”Gedanken 
der Revue” och ”Revuen in Berlin, New York und auf der Oktoberwiese”, vilket tyder på en 
seriös inställning till revygenren. Kanske var det, förutom åren i Duisburg, dessa koreo-
grafiska arbeten Julian Algo avsåg då han i Scenen sa, att han haft balettmästaruppdrag i flera 
tyska städer.108 
 Samarbetet med dramatiska teatern i Hannover och ovanstående koreografier är tecken 
på att Algo redan vid den här tiden intresserade sig för koreografi även till andra uttrycks-
former än självständiga baletter, vilket är värt att ha i åtanke då man läser hans Randbemer-
kungen über Tanzarbeit och då man reflekterar över hans koreografier i Stockholm, där en 

                                                 
106 Maria Sylvan och Julian Algo gifte sig 9 augusti 1927. 
107Deutsches Bühnenjahrbuch, TS-Köln. 
108 Emanuel Josef Ekedahl, sign. Alonzo, ”Dansen går på Operan”, Scenen 1937:6, årg.23, s.18. 
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inte oansenlig del utgör arbeten för operor, operetter och också ett par revyer.109 Den diko-
tomisering mellan opera och balett som växte fram i Sverige under andra hälften av 1900-
talet, genom att dansinslagen så gott som försvann från operaföreställningar, var en utveckling 
som inte låg i linje med Algos idéer, i alla fall inte med dem som han realiserade. 
 

Kongresser 
För formandet av nätverk, skapandet av personliga kontakter, tillhörighet till grupper och 
utbyte av idéer var danskongresserna i Magdeburg 1927, Essen 1928 och München 1930 
viktiga. Julian Algo deltog med säkerhet vid kongresserna i Magdeburg och Essen. Jag har 
inte funnit några handlingar eller annan information som styrker att han deltog i München, 
men artiklarna i Das Prisma som följer efter kongressen kan ses som kommentarer till de 
diskussioner som fördes där. 
 I Magdeburg-programmet står att Algo den 23 juni skulle hålla ett ’Korreferat’ under 
rubriken Tanzkritik. Övriga talare under samma sejour var Egon Wellesz, Alfred Schlee, Dr. 
Liebermann och Hans W. Fischer.110 Egon Wellesz var en av Ausdruckstanz-rörelsen ofta 
anlitad kompostiör, som bland annat hade gjort musiken till den ovan nämnda Persisches 
Ballett. En idégemenskap med Wellesz uttrycker Algo då han om Wellesz och andra aktuella 
kompositörer skriver att: ”Ihre Musik entspricht allen Ansprüchen des modernen Theater-
tanzes. Musik, die absolut für unsere Idéen und Beine geschreiben ist”.111 Bland övriga 
medverkande i kongressen 1927 som Algo kände väl sedan tidigare märktes Rudolf von 
Laban och Max Terpis. 
 Redan i Magdeburg beslutades om en kommitté, som skulle organisera nästa dans-
kongress. I kommittén ingick Fritz Böhme, Ludwig Buchholz, Alfred Schlee och Kurt Jooss. 
Delar av en brevväxling mellan Kurt Jooss, Fritz Böhme och Julian Algo, rörande planeringen 
av kongressen i Essen och Algos eventuella deltagande, skriver in Algo i en kontext av koreo-
grafer aktuella för danskongressen i Essen och visar tydligt hans intentioner att delta. Julian 
Algos förslag var att några av kongressens föreställningar skulle visas i Duisburg. De ungefär 
jämnåriga Julian Algo och Kurt Jooss kallade varandra vid förnamn medan Kurt Jooss i 
brevet till Fritz Böhme skrev, ”Lieber Herr Böhme”. Julian Algo skriver den 23 maj 1928, det 
vill säga knappt en månad före kongressen, följande: 

 
Lieber Kurt 
Eben erhalte ich Post von Schlee und Fritz B. Beide schreibe dass meine 
Mitwirkung beim Kongress willkommen sei, vorüber ich mich sehr gefreut da ich 

                                                 
109 Mellan 1931 och 1952 gjorde Julian Algo koreografier till tjugosex olika opera- och operettuppsättningar vid  
     Kungliga Teatern i Stockholm. De revyer jag avser är Ragnar Klanges revuer på Folkets teater ”Jorden  
     runt på 80 dagar” och ”Opp med folket” 1946. 
110 Hedwig Müller och Patricia Stöckemann ”.....jeder Mensch ist ein Tänzer.”, Giessen 1993, s.58.  
111 Julian Algo, “Ballett und Bühne”, i Duisburger Generalanzeiger 13.11.1928. Även i Jahrbuch des Tanzes  
     1929. Laban Collection London: 131.25–26.  
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jedoch von dir als Leiter bis heute weder Aufforderung noch Einladung erhielt, 
bitte ich dich um Beantwortung meiner Pläne. […] 
Ich bedaure sehr nie etwas von Dir gehört zu haben, nie nach meinen 
Aufführungen gesprochen zu haben, wenn Du auch mit meinen Inscenierungen 
nicht einverstanden bist, so bitte ich dich um Wahrung der Tanz-objektivität und 
Antwort über unsere vorgeschlagene Teilnahme am Kongress. 
Beste Grüsse Dein Algo112 

 
I Algos brev kunde anas en oro över att Jooss skulle utesluta hans deltagande i kongressen på 
grund av personliga synpunkter på Algos arbete, något Jooss förnekar i sitt svar nedan. Brevet 
berättar också om en nära bekantskap, även om de alls inte är överens: 
 

Lieber Julian, 
Schönen Dank für Deinen Brief vom 23.5. Hast Du denn von hier aus keine 
Einladung bekommen? […]  
Ich hoffe jedoch, jetzt eine Einrichtung treffen zu können, wobei Dir dann 
hoffentlich auch 15 Minuten zukommen könnten. Versprechen kann ich es jedoch 
noch nicht bestimmt. […] 
Ich konnte nicht mit Deinen Sachen einverstanden sein, hätte also entweder lügen 
müssen, was ich nicht kann, oder dir Negatives sagen, was ich nach der 
Vorstellung abscheulich finde, und in solchem Fall finde ich es dann immer 
besser, nicht in der Garderobe zu erscheinen. […] 
Das ändert an der Freundschaft nichts, und nichts an unpartischer Einstellung wo 
es um sachliches geht. Ich hoffe nur, dass auch Du beim Kongress mit Deinen 
Willen zu positiver Mitarbeit erscheinst, nicht nur mit vornehmer skepsis. Nichts 
für ungut. 
Herzlichst  Dein Kurt113 

 
Jooss’ svar på Algos brev dröjde nio dagar och det är möjligt att han förhalade sitt svar för att 
han inte ville att Algo skulle deltaga. Det framkommer ju tydligt av breven ovan att Josss inte 
tyckte om Algos uppsättning av Petrusjka i Duisburg. Den förvåning jag tycker mig kunna 
utläsa i ovanstående över att Algo inte fått någon inbjudan kanske inte är helt äkta. Brevet är 
från den 2 juni, men redan den 12 maj står följande att läsa i ett brev från Jooss till Fritz 
Böhme: 
 

Es herrscht zwischen Duisburg und Essen, besonders in Theaterfragen, ein 
derartiger Gegensatz, dass es eigentlich beinahe eine Taktlosigkeit von Algo zu 
nennen ist, den Essener Kongress nach Duisburg einzuladen. […] 
Ich möchte Sie deshalb bitten, Algos Einladung mit dieser letzteren Begründung 
abzulehnen.114 

 

                                                 
112 Brev Algo - Jooss 23 maj 1928, Jooss-samlingen, Dansmuseet, Stockholm. 
113 Brev Jooss - Algo 2 juni 1928, Jooss-samlingen, Dansmuseet, Stockholm. 
114 Brev Jooss - Böhme 12 maj 1928, Jooss-samlingen, Dansmuseet, Stockholm. 
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Algo hade således fått stöd för sitt deltagande av Schlee och Böhme, men fick varken 
inbjudan eller bekräftelse från Jooss, som istället sökte avstyra en inbjudan till Algo. Att det, 
som framgår av citatet ovan, fanns motsättningar i teaterfrågor mellan Essen och Duisburg, 
har jag inte funnit stöd för någon annanstans, men Jooss och Algos nära bekantskap och 
Algos intentioner att delta var inte att ta miste på. Vissa dokument från kongressen talar för att 
Jooss ville skrinlägga motsättningarna inom Ausdruckstanzrörelsen, men motsättningarna 
mellan Duisburg och Essen höll han i brevet till Böhme vid liv och istället var det Julian Algo 
som vädjade om ”dansobjektivitet”. Algo skrev sedan att han inte kunde delta eftersom han 
hade skadat ett knä. 115 Han deltog emellertid i konferensen och i en delkonferens med syftet 
att utarbeta program för att förbättra situationen för teaterdans och ’Konzerttanz’ på 
institutionsteatrarna. 
 En del av rörelsen kring Ausdruckstanz var nu på väg in i ett mer akademiskt skede där 
också klassisk teknik blev rumsren och där en syntes och blandformer började diskuteras. 
Dessa händelser, artiklar och uppsättningar har relevans för en diskussion om huruvida de 
uppsättningar Algo gör i Stockholm kan ses som sprungna ur denna rörelse och att de därmed 
bar med sig en idé om att blanda klassisk balett och modern dans. Alla de ovan nämnda, 
Heinrich Kröller, Max Terpis, Harald Kreutzberg, Ellen von Cleve-Petz, Kurt Jooss och 
Yvonne Georgi, deltog också i kongressen, tillsammans med Julian Algo och många andra. 
 

Duisburg 
1927 blev Julian Algo balettmästare i Duisburg efter att under tjugotalet ha varit en del av 
teaterdansrörelsen i Tyskland. Duisburg var 1927 det rheinlandwestfalska industriområdets 
huvudhamn och Europas mest trafikerade flodhamn. Staden hade vuxit kraftigt under 1800-
talets sista hälft och under tidigt nittonhundratal, och dess invånarantal hade stigit från 11 856 
invånare 1850 till drygt 270 000 1925.116 Stockholm hade vid samma tid ungefär 500 000 
invånare. 

De erfarenheter Algo hade från Tyskland – hans engagemang som dansare och koreo-
graf, hans arbete som balettmästare i Duisburg och hans engagemang inom Theatertanz – låg 
bakom ankomsten till Sverige och spelade roll för hur hans arbete och operabalettens reper-
toar skulle komma att utformas under trettiotalet. Inställningen att en förening mellan klassisk 
balett och modern dans var eftertraktansvärd och möjlig, samt upprepade försök att realisera 
detta på scenen, vill jag med kommande avsnitt visa var viktiga erfarenheter som Algo senare 
bar med sig då han kom till Sverige. Några av de uppsättningar han gjorde i Duisburg följdes 
på olika sätt upp i Stockholm, medan andra representerade stilinriktningar som inte skulle 
komma att vara synliga i balettuppsättningarna på Operan. 

                                                 
115 Brev Jooss - Algo 9 juni 1928, Jooss-samlingen, Dansmuseet, Stockholm. 
116 Nordisk familjebok tredje uppl., uppslagsord Duisburg, Stockholm 1927. 
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 Stadsteatrarna i Duisburg och Bochum hade ett organisatoriskt och produktionsinriktat 
samarbete under det gemensamma namnet Vereinigtes Stadttheater Bochum-Duisburg.117 De 
flesta opera- och dansuppsättningarna producerades i Duisburg, men spelades också vissa 
kvällar i Bochum. Med de dramatiska uppsättningarna var det tvärtom – de producerades i 
Bochum och spelades sedan både i Duisburg och i Bochum. Föreställningstätheten var större i 
Duisburg.118 Av källorna att döma var Duisburg en utpräglad arbetarstad, men med en seriös 
och folklig teaterverksamhet. Folkligheten var synlig genom att man försökte locka en publik 
som inte bara bestod av stadsbor eller taxiresenärer genom att erbjuda rabatterade buss- och 
spårvagnsbiljetter till och från teatern. Samarbetet mellan teaterledningen och lokaltrafiken 
innebar rabatt på alla turer till teatern före föreställningarna, medan extrainsatta turer hjälpte 
den avsides boende publiken att komma hem. Teaterbussbiljetter kunde köpas i häften om sex 
eller tolv. Teatern hade också ett abonnemangssystem genom vilket man kunde abonnera en 
stol för sex eller tolv föreställningar. För tolv föreställningar varierade priset från 9 till 48 DM 
beroende på plats.119 
 Ett annat markant inslag i det Duisburgska teaterlivet var den lokala teatertidningen Das 
Prisma – Blätter der Vereinigten Stadttheater Bochum-Duisburg, som kom ut cirka en gång i 
månaden. Tidningen innehöll artiklar om aktuella uppsättningar, planer för framtiden och 
information om vad som hänt sedan förra numret kom ut. Där brukade det också finnas 
fotografier på dansare, skådespelare, sångare och teaterledning. 
 Teaterns framgång brukar tillskrivas dess intendent och regissör dr. Saladin Schmitt, 
som har uppmärksammats i teaterhistorien. En mycket uppmärksammad operauppsättning i 
regi av Saladin Schmitt med urpremiär i Duisburg var Maskinist Hopkins, till vilken Julian 
Algo gjorde dansinslagen.120 Det var således vid en teater med en vital verksamhet och med 
konstnärliga ambitioner som Julian Algo var verksam under de sista åren innan han anlände 
till Stockholm, och där det liksom i Stockholm var en viktig del av balettmästarens arbets-
uppgifter att göra koreografier eller dansinlägg till opera- och operettuppsättningar. 
 En viss diskussion om balettkårens organisation och stilmässiga inriktning föregick 
Julian Algos tillträde som balettmästare i Duisburg. Hans företrädare Aenne Grünert var 
utbildad hos Mary Wigman och representerade därmed en inriktning kallad Absolut Tanz, 
vilken i diskussionerna runt den moderna dansens möjligheter stod för andra synpunkter än 
Theatertanz. I Duisburg stod Algo för en inriktning som var mer positiv till balett än Absolut 
Tanz, vilket betydde att den negativa kritik han fick ofta handlade om att det var den gamla 

                                                 
117 Stadsteatern i Duisburg bombades under kriget och förlorade då sin översta balkong, men kunde återigen  
     repareras, dock saknas övre balkong.  
118 Sign. Dr Hendel, ”Die Duisburger Oper”, i Das Theater, 1927:9, årg.VIII, s. 198. TS Köln. 
119 Das Prisma - Blätter der Vereinigten Stadttheater Bochum-Duisburg, årg.V, 1928/29, Stadtarchiv Duisburg. 
120 Affischsamling stadsarkivet Duisburg: 67 Oper 1921–43. Maskinist Hopkins sattes upp i Stockholm 1931,  
     men utan att bli samma succé som på kontinenten. I Stockholm framfördes den endast sju gånger under en  
     dryg månad. Kungliga Teatern repertoar 1773–1973., prod. Klas Ralf. 
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sortens balett som kommit tillbaka då Algo tillträdde. På så vis var förhållandet det motsatta 
gentemot Stockholm, där Algo fick representera det moderna och brottet mot traditionerna. 

Flera av Algos dansare i Duisburg hade kommit dit från Oberhausen tillsammans med 
den tidigare balettmästaren Aenne Grünert. Vart Aenne Grünert tog vägen efter Duisburg är 
oklart, men flera av dansarna blev kvar där tillsammans med Algo. Tina Flade, Edith Judis, 
Louisrose Fournes, Werner Wachsmuth och Gerti Tenger hade alla varit dansare i Oberhausen 
med Vera Skoronel och Aenne Grünert som ledande koreografer. Skillnaden i skola mellan 
dem och dansarna i Stockholm torde ha varit märkbar för Julian Algo i hans dagliga värv som 
balettmästare i Stockholm. De för övrigt mest välkända dansarna i ensemblen var Aurel von 
Milloss, som fanns i Duisburg säsongen 1930/31 och Werner Stammer som var i Duisburg 
från 1928 till 1930. 

Systemet med institutionsteatrar var på denna tid, och är även idag, mer utbyggt i 
Tyskland än i Sverige, vilket innebar att fler koreografer och dansare var aktiva i den 
institutionella teaterverksamheten och att de var mer rörliga mellan olika teatrar. På så vis 
liknade dansarnas och koreografernas arbete mer dagens situation med en stor geografisk 
rörlighet och utspridda nätverk för dansare och koreografer,121 men skilde sig från situationen 
i Stockholm under samma period, då koreograferna visserligen var internationellt rörliga, men 
dansarna var hårt knutna till Stockholmsoperan. Den moderna teaterdansen i Tyskland var 
involverad i institutionsteaterverksamheten i långt högre grad än i Stockholm, även om det är 
en myt att Operan ”förr” endast var öppen för klassisk balett. Både genom gästspel och 
genom arbeten av Operans egna fick stockholmspubliken ta del av modern dans, men medan 
så gott som alla dansarna på stockholmsoperan vid den här tiden var utbildade vid Operan 
hade dansarna i Tyskland utbildningar från olika håll och med olika inriktningar. 

Många av de tyska dansarna och koreograferna var också aktiva som debattörer i den 
livfulla debatten om dans, till exempel i diskussionen om hur utbildningen för dansare vid 
institutionsteatrarna skulle se ut. Dessa diskussioner ledde fram till en överenskommelse om 
att ställa krav på att dansare vid operascenerna i Tyskland skulle ha utbildning både i klassisk 
balett och i modern dans, vilket så småningom realiserades, men kraven ställdes inte förrän 
efter kongressen i Essen då dess mest kreativa drag var på väg att ebba ut. 
 

Repertoar och reception i Duisburg fram till Essenkongressen 1928 
Under våren 1928 satte Julian Algo upp inte mindre än sex baletter i Duisburg. Den första 
danskvällens program bestod av tre korta baletter, Barabau, Intermezzo och Clownerei. Nästa 
premiär kom redan i maj då en Stravinskiafton med baletterna Pulcinella, Parodien och 
Petrusjka presenterades. Av dessa skulle endast Petrusjka så småningom återkomma i 

                                                 
121 Helena Wulff, Ballet across borders, Oxford 1998. 
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Stockholm, men alla står de för lättsamhet, humor och teatralitet, vilket var signifikativt för de 
flesta baletter som Algo senare satte upp i Stockholm. 
 Ett återkommande mönster i Duisburg var att någon månad före en danspremiär presen-
terade Algo i Das Prisma den handling som baletterna var uppbyggda kring. I Das Prisma 
fanns också artiklar om konstdansens olika former, skrivna av välkända dansskribenter. Även 
om berättelserna i baletterna var banala är det uppenbart att man inte såg på danskonsten som 
oväsentlig, då dessa presentationer alltid ramades in av teoretiska artiklar och då diskussionen 
om danskonst i samband med balettpremiärer gavs stort utrymme. 
 Barabau, Intermezzo och Clownerei presenterades av Algo i Das Prisma tillsammans 
med en artikel av Reinhard Indis kallad Ballett oder Tanzgruppe, det vill säga samma begrepp 
hade använts i Gera.122 Den debatt om Tanzbühne eller Ballett som föregått Algos tillträde 
följdes därmed upp i Das Prisma med en artikel som tog upp just den diskussionen och som 
föreslog en lösning. I sin rubrik markerade Reinhard Indis en dikotomi, men skrev sedan att 
man redan hade upphört med att se några motsättningar mellan balett och Ausdruckstanz och 
att man nu istället förenar de två inriktningarna. 
 

Man hat also aufgehört, das Ballett und den neuen Ausdruckstanz im Werturteil 
gegenüber zu stellen und bleibt bemüht, die Werte des alten Stiles mit denen des 
neuen zu vereinigen.(Das Prisma, Jg IV, Beilage 4, 1927). 

 
Nästkommande dansprogram våren 1928 presenterade baletterna Pulcinella, Parodien och 
Petrusjka av Igor Stravinski. Baletterna introducerades för invånarna i Duisburg genom ett 
förhandsreportage i den lokala dagstidningen Duisburger Generalanzeiger.123 Hösten 1928 
framfördes åter Petrusjka, med då tillsammans med Tahi och Die Maske der Katze. Liksom 
efter premiären av Barabau, Intermezzo och Clownerei presenterades handlingen till dessa 
baletter i Das Prisma av Julian Algo tillsammans med en mer teoretisk artikel, denna gång 
Entwicklungsphasen des modernen Tanzes skriven av Max Terpis. 
 Också Max Terpis artikel knöt an till diskussionen som förts i Duisburg om balett-
verksamhetens inriktning mot balett eller Ausdruckstanz. Den ambition Terpis uttryckte i 
artikeln var att väcka den klassiska baletten till liv och skapa möjligheter för en förnyelse av 
dansens uttryck genom att förena de kunskaper man erövrat inom den moderna dansens olika 
inriktningar med den klassiska balettens erfarenhet. Detta stod i skarp kontrast till Terpis 
artikel Das Russische Ballett und der Neue Tanz från 1924 då han hade tvivlat på att rysk 
balett var att betrakta som konst: 
 

Die Ausbildung in diesem Sinne ist so vollkommen duschgeführt, daß man schier 
ehrfürchtig gestimmt wird beim Anblick solcher Leistungen. Doch hat sie denn 
schon etwas mit Kunst zu tun? (Blätter der Staatsoper, Jg. V, Jahrbuch 1924) 

                                                 
122 Då Georgi kom dit benämndes dansarna Tanzgruppe i stället för som tidigare Ballett. 
123 Duisburger Generalanzeiger 4.5.1928, Stadtarchiv Duisburg. 
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1928 tillskrev han den klassiska baletten ett stort värde just på grund av att den var såpass 
gammal och erfaren. 
 

Wir sehen heute ein, dass eine Kunst, die über 200 Jahre ihre Schönheit und 
Gültigkeit behalten kann, nicht so ohne weiteres als tot und erledigt zu betrachten 
ist, und dass es nur auf die Persönlichkeit ankommt, um uns diese Kunst wieder 
zum Erlebnis zu machen (Das Prisma, Jg.V, Beilage 2, 1928). 

 
Terpis ville således lyfta fram den klassiska baletten, men han pekade också på att den 
moderna dansens nya inriktningar visat att ”allt”, också det groteska och samtidsproblema-
tiserande, var tillåtet att uttrycka på dansscenen. Av den åtstramning vad gäller det 
konstnärliga uttrycket som skulle följa med nazisternas makttillträde några år senare, anades 
ännu intet. 
 

Wir wissen heute, dass wir alles künstlerisch gestalten dürfen, auch Hässliches, 
auch rein Zeitproblematisches, dass der Tänzer nicht nur zu Schönheit und Grazie 
verplichtet ist. (Das Prisma, Jg.V, Beilage 2, 1928.) 

 
Både Indis och Terpis artiklar tog således upp att de tidigare motsättningarna mellan klassisk 
balett och modern dans var på väg att försvinna. Genom att publicera artiklarna i Das Prisma 
visade Julian Algo och teaterledningen att man ville placera Duisburgbaletten i en fåra där 
den moderna dansen diskuterades och utvecklades, och där klassisk balett och modern dans 
inte sågs som varandras motsatser. Det måste tolkas som att teaterledningen planerade den 
diskussionen och att det var balettmästarens intentioner att förverkliga vad artiklarna ut-
tryckte. 
 Max Terpis skrev i samma artikel också om Wigmanskolans dansare som ”Seelen-
akrobaten” och menade därmed att dessa dansare hade erhållit kunskap att uttrycka ”själ” i 
konstdansen. Laban-skolans dansare och de klassiska dansarna beskrev han som ”Tanz-
arbeiter”, i betydelsen tekniskt och hantverksmässigt skickliga, men utan själ. 
 Med lite fantasi kan man föreställa sig att Duisburgsteaterns Wigmandansare från 
Oberhausen (Seelenakrobaten), Algos egna erfarenheter från Labans grupp (Tanzarbeiter) och 
hans balettbakgrund (teknik, skönhet) av Algo själv sågs som goda förutsättningar för att 
förverkliga dessa intentioner om att förena modern dans och klassisk balett till något nytt.124 

Den Stravinskiafton som var Julian Algos andra program för dansscenen i Duisburg 
recenserades med text och tre fotografier på nästan en helsida i Rhein und Ruhrzeitung, där 
diskussionen om Duisburg skulle vara en dansscen för Ausdruckstanz eller för Ballett fördes 
vidare.125 Recensenten Dr. Hendel skrev att sedan Algo tagit över ledningen hade Ausdrucks-

                                                 
124 Max Terpis, ”Entwicklungsphasen des modernen Tanzes” i Das Prisma 1928/29, årg.5, Stadtarchiv Duisburg. 
125 Dr. Hendel, Rhein und Ruhrzeitung 6.5.1928, Stadtarchiv Duisburg. 
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tanz med sina höga ideal gått i graven på Duisburgscenen. Han menade att det säkert var en 
framgångsrik väg att sätta upp Ballet Russes repertoar, men att även om det tilltalade 
publiken, så fanns i dessa baletter inget djup. Hans recension var ett tydligt exempel på de 
motsättningar mellan Ballett och Ausdruckstanz som hade ingått i den dominerande diskursen 
om scendans i Tyskland under tidigt 1920-tal, men som bland andra Julian Algo nu sökte en 
lösning för att överbrygga. 
  

Von einer Form konnte man kaum sprechen, sondern nur einer Uniform. Die 
Freiheit der Tanzgestaltung ist völlig ausgegeben zugunsten einer Mechanik 
einstudierter Ballett-Bewegungen, die bei allen die gleichen sind und also jede 
Individualität vernichten wo sie sie noch nicht vernichtet haben. Wir erlebten also 
am Freitag eine Desillusionierung des Ausdrucks und eine völlige Abwendung 
von dem, was man als ”Seele” im Ausdruckstanz pflegt. (Dr. Hendel RRZ 
6.5.1928) 

 
En, med facit i hand, intressant synpunkt var att balettkonst inte kunde utvecklas. De koreo-
grafer som försökte med det befann sig, enligt recensenten, i en återvändsgränd. 
 

Allerdings sei gleich hinzugesetzt: wenn man die Russen kopiert, so muss man 
schon etwas bringen, was eine Weiterbildung der russischen Ballettkunst [?]. Aber 
da sind die Kopiesten schon in der Sackgasse; eine Weiterbildung ist da nämlich 
gar nicht mehr möglich. Unser Ballett begnügt sich nun damit, nüchterne, gute 
Hausmankost zu geben und die hohen Ideale einer neuen Ausdruckskonst 
endgültig zu begraben. (Dr. Hendel RRZ 6.5.1928) 
 

Hos recensenten kunde man också utläsa en annan, genom modernismen spridd uppfattning 
om estetik, nämligen att det teatrala och publikdragande var av sämre kvalitet. 
 

Da diese Werke nur für theatralische Wirkung geschrieben sind, so lätzt sich 
naturlich damit ein starker Erfolg beim grossen Publikum erzielen (Dr. Hendel 
RRZ 6.5.1928) 
 

Efter kongressen i Essen 1928 framfördes vid premiären av Tahi och Der Maske die Katze en 
musikalisk och troligen också koreografisk nyinstudering av Petrusjka. Den tidigare kritiska 
recensenten i Rhein- und Ruhrzeitung var nu positiv och menade att den melankoli och vekhet 
som Algo gestaltade i rollen som Petrusjka var hans rätta element. Kanske hade de synpunkter 
som framfördes på kongressen i Essen fått honom att ändra inställning till möjligheten att 
förena klassiskt och modernt. Märk även att han (och förmodligen Algo) skiljer på Ballett-
ensemble, ett begrepp förknippat med den äldre baletten och Bewegungschor, som har 
konnotationer till modern dans. Dr. Hendel pekade också på att publiken var ung. Kongressen 
i det närliggande Essen kan ha väckt fler ungdomars intresse för dansföreställningar på 
Duisburgs stadsteater.  
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Nach der Pause, in der man besonders gut beobachten konnte, wie stark besucht, 
namentlich von der Jugend, das Theater war, […] 
Als Petrusjka war Julian Algo in seinem eigentlichen Element; eine gewisse 
Weichheit und Melancholie des Gliederspieles passte hier ausgezeichnet zu der 
Rolle. Ganz hervorragend als Kennerin und Meisterin der alten Ballettkunst war 
in ihrem Puppenspiel Maria Algo als Gast. Eugen Poransky tanzte die Rolle des 
Mohren, Werner Stammer die des alten Charlatan sehr anschaulich. In reizvollen 
Strassenszenen und Clownspässen erging sich das Ballettensemble samt der 
Bewegungschor, sodass die Aufführung grossen ästhetischen Genuss gewährte. 
(Dr. Hendel RRZ 22.11.1928) 
 

Framför allt var de motsatta ståndpunkterna och den rika debatten ett uttryck för ett engage-
mang kring konstdans, som tycks ha varit osedvanligt starkt i Tyskland under tjugotalet och 
början av trettiotalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 2. Julian Algo som Petrusjka, Duisburg 1928 
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Kongressen i Essen 1928 
Den diskussion som fördes i Das Prisma och Rhein- und Ruhrzeitung, om Ausdruckstanz och 
Theatertanz samt om den klassiska balettens relation till modern dans, togs även upp på 
danskongressen i Essen 1928. 
 Medlemmar från två olika dansförbund ”Deutscher Chorsänger- und Tänzerbund e.V.” 
och ”Deutsche Tanzgemeinschaft e.V.” var inbjudna till kongressen. Det sistnämnda för-
bundet såg sig som konsekventa förespråkare för modern dans och hade bildats av Mary 
Wigman som en reaktion på Labanskolans dominans inom ”Deutschen Chorsänger- und 
Tänzerverbund e.V.” och på de synpunkter Rudolf von Laban fört fram i Magdeburg 1927 om 
att alla olika tekniker – även klassisk balett – var möjliga och tillåtna uttrycksformer inom ny 
tysk danskonst. 
 Föredragen under kongressen framfördes under fyra olika teman: teaterdans och dans-
teater, dansskrift, danspedagogik och amatördans.126 En av stridsfrågorna, som fick Mary 
Wigmans och Rudolf von Labans anhängare att dela sig i två läger, gällde huruvida den 
moderna dansen borde anpassa sig till institutionsteatrarnas olika krav. Labans anhängare 
menade att teaterdans av dansarna krävde kunskaper i både klassisk balett och modern dans 
samt argumenterade för en syntes mellan klassisk balett och modern dans, medan Wigmans 
anhängare såg klassisk balett och modern dans som varandras motsatser.127 
 Kurt Jooss lade i sitt föredrag Tanztheater oder Theatertanz, fram ett förslag som 
innebar en i alla fall språklig enighet och klarhet. Jooss introducerade begreppet ’Tanzdrama’ 
som en tredje inriktning – en förening av Rudolf von Labans Theatertanz och Mary Wigmans 
’Absolut Tanz’.  
 

Die beiden oben genannten Tanzgattungen – der Absolute Tanz und der 
ausgesprochenen Theatertanz – verbinden sich in der dritten Gattung zu einer 
wunderbaren Einheit: im ”Tanzdrama”. Das tanzdramatische Kunstwerk entsteht 
aus gleichzeitig wirksamen tänzerischen und dramatischen Impulsen;128 
 

Som exempel på ’Tanzdrama’ nämnde Kurt Jooss Noverres och Fokins baletter, Labans 
Gaukelei och Don Juan samt Petrusjka och Svansjön, och som exempel på Theatertanz 
nämnde han bland andra Barabau  och Tricorne. I Kurt Jooss föreställningsvärld fanns en 
möjlighet att förnya dessa baletter utifrån den stil som tysk dansteater representerade, vilket 
jag menar också var Algos ambition. 
 

Schaffet mit dem Boden des Alten im Geiste und mit den Mitteln des Neuen den 
einigen Stil des Deutschen Tanztheaters – das sei die Losung für den Essener 
Tänzerkongress!129 

                                                 
126 Med begreppet dansskrift avses ett skriftligt notationssystem för rörelse. 
127 Müller och Stöckemann, ”...jeder Mensch ist ein Tänzer.”, s.72ff. 
128 Kurt Jooss citerad från Müller och Stöckemann, ”...jeder Mensch ist ein Tänzer.”, Giessen 1993, s.77f. 
129 Ibid, s.77f. 
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Kurt Jooss tog inte upp Heinrich Kröller i sitt föredrag, men i ett brev till danskritikern Fritz 
Böhme skrev Jooss att han fann det väsentligt att de tre ’gudarna’, Heinrich Kröller, Rudolf 
von Laban och Mary Wigman kunde enas, vilket man skulle kunna tolka hans föredrag som 
ett försök åstadkomma. Värt att påpeka är också den tydliga hierarkin mellan dessa tre, vilka 
är en generation äldre, och de yngre Kurt Jooss, Yvonne Georgi, Julian Algo med flera. 
 

Bezüglich Fachschulen bin ich der Ansicht, dass es sich nur um Laban, Kröller 
und Wigman handeln kann. Man müsste zunächst versuchen, diese Götter zu 
einem Gnadenakt zu veranlassen, was ich sehr hübsch fände; wenn nicht, so kann 
man von denen, die sich beteiligen wollen, ungefähr pro Kopf eine Mark nehmen 
und diese Summe auf dem Altar opfern. Im übrigens sind alle drei ja schon durch 
die Festspiele da, und ich fände es wirklich nett, wenn sie den geringeren 
Teilnehmern des Kongresses ihre Sonne auf diese Weise gratis leuchten lassen 
wollten.130 

 
Diskussionen om dansens olika former låg väl i tiden och sökandet efter lösningar var ett 
centralt tema under kongressen i Essen då Kurt Jooss lade fram sitt förslag. Kurt Jooss förs 
gärna fram som pionjär i försöken att förena klassisk balett med modern dans, men idéerna 
om förening och syntes var dock verksamma på flera håll, till exempel i Max Terpis artikel i 
Das Prisma131 och i Magdeburg 1927. 
 Julian Algo deltog i Essen i en delkonferens där kongressens deltagande balettmästare 
och dansledare från de olika institutionsteatrarna i Österrike och Tyskland träffades. Del-
konferensens syfte var att förbättra villkoren och höja statusen för Theatertanz och ’Konzert-
tanz’ på institutionsteatrarna. Tre punkter med krav rörande dansens ställning i teaterhusen 
hade arbetats fram. 
 

• Utbildning och praxis för Theatertanz och ’Konzerttanz’ 
• Införande av en allmänt erkänd ’Tanzschrift’, dvs ett notationssystem 
• En högskola som var inriktad på ’die hohen Anforderungen des Theatertanzes’. 

 
Deltagarna i konferensen undertecknade dokumentet med ovanstående krav och där återfanns 
Julian Algos namn tillsammans med fyrtiotre andra, däribland Ellen von Cleve-Petz, Yvonne 
Georgi, Heinrich Kröller och Max Terpis. Det stora antalet och de många okända namnen är 
ännu ett uttryck för tidens spridda engagemang för ”dansens sak”.132  

                                                 
130 Brev från Kurt Jooss till Fritz Böhme 12 maj 1928 bevarat i Joossamlingen Dansmuseet Stockholm. 
131 Max Terpis, ”Entwicklungsphasen des modernen Tanzes” i Das Prisma årg.5, 1928/29. Stadtarchiv Duisburg. 
132 Följande personer skrev under: Julian Algo, Olga Brandt-Knack, Bourgeau, Ellen von Cleve-Petz, Gabriele  
     Dalgren, Harald Fürstenau, Lasar Galpern, Yvonne Georgi, Lina Gerzer, Frida Holst, Sari Jankelow, Jens  
     Keith, Manda v. Kreibig, Heinrich Kröller, Sascha Leontjew, Lizzie Maudrik, Hannah Spohr, Max Terpis,  
     Edith Walcher, Elisabeth Horn, Josef Berdolt, Günther Hess, Edith Bielefeld, Ische Harder, Iril Gadescow,  
     Ferry Dworak, Fritz Böttger, Liesel Pink-Pank, Prof. Gust.Neuber, Julia Téla, Addy Wilke, Erna Abendroth- 
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 Att diskursen ’syntes balett – modern dans’ fortfarande var aktuell också i Duisburg 
efter kongressen visar en artikel i Duisburger Generalanzeiger (DGA), där Algo gav sig in i 
diskussionen, inte bara genom sina uppsättningar utan också med en text. Algo följde upp 
diskussionen i Essen och förespråkade en förening mellan modern dans och balett, samt 
menade att teaterdansen borde utnyttja andra konstarter och scenisk teknik: 
 

Hingegen erkennt man bald, dass eine organische Vereinigung von Ballett und 
Ausdruckstanz möglich ist und auf dieser Basis wird sich der neue Bühnentanz 
messen: Solide Technik, auch die des Balletts, gesteigert durch die moderne 
Ausdrucksschulung. Schliesslich aber auch: Das Ballett lebt vom Theater, nicht 
nur finanziell. Warum soll es sich nicht auch der technischen Einrichtungen einer 
modernen Bühnen bedienen? Hilfskünste und Technik, Malerei, Architektur, 
Film, Maschinerien treten in den Dienst des Theatertanzes. (Julian Algo DGA 
13.11.1928) 

 

Repertoar och reception Duisburg 1928/29 
Spelåret 1928/29, det vill säga året efter Essenkongressen, innebar för Julian Algos del tre nya 
balettuppsättningar, som alla var urpremiärer. Tahi (Petyrek) och Die Maske der Katze 
(Sturmer) hade gemensam premiär den 20 november 1928 medan Salambo (Tiessen) var 
vårens enda nya balettuppsättning med premiär den 28 februari 1929.133 Tahi var planerad att, 
tillsammans med Verfolgung (Hanns Eisler) och Barabau (Rieti), framföras på Algos första 
dansafton i Duisburg hösten 1927.134 Det blev inte så utan Tahi fick premiär ett år senare, 
kanske beroende på diskussioner med förlaget Universal-Edition. I ett brev från Universal-
Edition ombads Algo skicka det klaverutdrag till Tahi som han hade lånat till förlaget, 
samtidigt lät man meddela att Verfolgung ännu inte var färdig.135 Verfolgung sattes inte upp i 
Duisburg överhuvudtaget. 
 Den 22 november 1928 hade Tahi och Die Maske der Katze premiär.136 Detta tredje 
dansprogram under Algos ledning presenterades i Prisma av Algo, och enligt samma mönster 
som tidigare tog man dessutom in en mer teoretisk artikel, den här gången av Max Terpis: 
Entwicklungsphaβen des modernen Tanzes. Dessutom presenterade Algo sin syn på dans-
konsten genom texten Ballett und Bühne som publicerades i Duisburger Generalanzeiger en 
dryg vecka innan premiären. Algo tar i texten avstånd från expressionism, från ett, som han 
anser, överdrivet djupsinnigt uttryck i dans och från dans utan musik (benämnt Musikalischer 
Tanz), inriktningar som han menar slarvar med det tekniska och formella.  

                                                                                                                                                         
     Ihrke, Marta Gäbler, Gretel Hover, Kurt Becker, Willy Godlewsky, Käte Hartung, Susi Striek-Marlow,  
     Valerie Gadard, Tilla Düring, Herbert Gargula, Toni Stein, Mia Jannanek, Alice Zickler. Se Müller och  
     Stöckemann ”...jeder Mensch ist ein Tänzer.”, s.90. 
133 Spielplan 1928/29. TS Köln. 
134 Akt für Schriftstellungen 401/1084. Stadtarchiv Duisburg. 
135 Ibid. 
136 Librettot och musiken till Tahi publicerades hos Universal-Edition A.G. i Wien-New York. 
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Man glaubte, mit dem ”musikalischen Tanz” eine neue Entwicklung des 
Bühnentanzes einzuleiten. So bedeutende Umwälzungen der Tanz ohne Musik 
durch die höhere Bewegung der Körpers als Instrument verursachte, vermochte er 
doch nicht die Stellung im modernen Tanzleben zu behaupten, die fanatische 
Theoretiker ihm zugewiesen hatten. Heute schon beschränkt sich seine Herrschaft 
auf eine kleine Zahl ”moderner” Tanzgruppen, die durch Betonung der Wortes 
”modern” ihre technischen Unzulänglichkeiten verschleiern. Sie quälen sich und 
ihre Zuschauer mit Scheinproblemen ihres Seelen- und Sexuallebens. Letzte 
Überreste des Expressionismus, Überspanntheit des Ausdrucks, Missachtung des 
Formalen.137 

 
Algo lyfter istället fram möjligheterna att använda andra konstinriktningar och tekniska 
landvinningar och han betonar komponisternas intresse för musik till scendans.  
 

Die Ballettmeister, die sich dafür einsetzen, kompromisslos den Theatertanz neu 
aufzubauen, sind an der Praxis gescheitert. Hingegen erkannt man bald, dass eine 
organische Vereinigung von Ballett und Ausdruckstanz möglich ist und auf dieser 
Basis wird sich der neue Bühnentanz aufbauen mussen: Solide Technik, auch die 
des Balletts, gesteigert durch die moderne Ausdrucksschulung. Schliesslich aber 
auch: Das Balett lebt von Theater, nicht nur finanziell. Warum soll es sich nicht 
auch der technischen Einrichtungen einer modernen Bühnen bedienen? 
Hilfskünste und Technik, Malerei, Architektur, Film, Maschinerien treten in den 
dienst der Theatertanzes. Auch die Musik nimmt die Stelle einer solchen 
Hilfskunst ein. Die Komponisten unserer Zeit sind mit intensivstem Interesse der 
Entwicklung der Bühnentanzes gefolgt.[..] So macht der moderne Ballettmeister 
den Versuch alle Möglichkeiten des Theaters dem Tanz dienstbar zu machen. 
Neben Oper und Schauspiel will er der Ballettaufführung Gleichberechtigung 
erringen.138 

 
I motivval skilde sig alla tre, Tahi, Die Maske der Katze och Salambo, från det teatrala, 
lättsamma och humoristiska som dominerade Algos senare balettproduktioner. I stället kan 
man säga att de ansluter sig till en orientalism och exotism som i Europa på teater- och dans-
scenen, på filmduken, i romanerna och i dagspressens söndagsbilagor, knöt ihop världen utan-
för Europa till ett mystifierande ”andra”. Också språkbruket var ett annat än då man skrev om 
Europa och världens övriga ”vita” befolkning. I dags- och veckopress skrevs mycket om 
”infödingar”, ”stammar” och ”exotisk” livsföring, ibland med skräckfyllda inslag om 
kannibalism och övernaturliga fenomen, ofta med inslag av okontrollerbar sexualitet. Suddiga 
tidningsfotografier är svåra att tolka, men de tre uppsättningarna ser också ut att ha haft ett 
stiliserat och för Algo ovanligt starkt expressivt uttryck, texten ovan till trots. 

                                                 
137 Julian Algo, ”Ballett und Bühne”, i Jahrbuch des Tanzes 1929. Laban Collection London: 131.25-26; Julian  
     Algo. Även publicerad Duisburg Generalanzeiger 13.11.1928.  
138 Julian Algo, ”Ballett und Bühne”. De kompositörer Algo tog upp var Igor Stravinski, Felix Petyrek, Vittorio  
     Rieti, Egon Wellesz, Ernst Toch [?] Grosz och Max Brand. 
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 I Tahi, som utspelades på en söderhavsö, fanns såväl den exotiska miljön som besvär-
jelser och trolldom. Tahi, en ung flicka, förälskade sig i ynglingen Tako, från en annan by. 
Medicinmannen från Takos by försökte bryta förhållandet mellan Tahi och Tako med hjälp av 
en besvärjelsedans. Då inte detta lyckades, använde han en amulett med övernaturliga krafter 
som fick Tako att falla till marken. Tahi gjorde då det omöjliga – med sin dans bannade hon 
medicinmannen som återtog amulettens kraft. 
 Samtidigt som den fiktiva handlingen genom sin exotism speglade ”det andra” var 
handlingen uppbyggd kring ett centralt västerländskt motiv, t.ex. Romeo och Julia – unga tu 
från två fientligt sinnade gruppers förälskade sig i varandra då de förirrat sig ut i ”det vilda”. 
Tahis tjänarinnor fanns med som kvinnlig kår, liksom Takos jaktsällskap som manlig. 
 Medan Tahi i Das Prisma benämndes som en ”Exotisches Ballett” presenterades Die 
Maske der Katze som ”Tanzdrama nach einem alt-japanischen Schauspiel von Julian Algo”. 
’Tanzdrama’ var det begrepp som Kurt Jooss hade använt på kongressen i Essen för att 
benämna en förening mellan den tyska scendansens olika inriktningar: ”Die beiden oben 
genannten Tanzgattungen – der Absolute Tanz und der ausgesprochene Theatertanz – 
verbinden sich in der dritten Gattung zu einer wunderbaren Einheit: im Tanzdrama.” 139 
 I Die Maske der Katze stod kampen mellan den kvinnliga kattdemonen och en samuraj/ 
son som ville hämnas att hans far hade dödats av kattdemonen. Kampen mellan kattdemonen 
och sonen utsspelades i ett kvinnotempel och slutade med att sonen begick harakiri. Manligt 
mod och kvinnlig övernaturlig ondska är vanlig också i västerländsk fiktion, men det känns 
ovanligt att en ung man som ger sig ut för att hämnas sin fars död inte lyckas. Dessutom var 
alla offer män och alla som hade makt var kvinnor. Alla katterna dansades av kvinnor, medan 
samurajen och tempeltjänarna dansades av män. 

I texten ”Ballett und Bühne” var Julian Algo explicit om sina intentioner att förena 
klassisk balett och modern dans i sina uppsättningar, men liksom efter Stravinskiaftonen såg 
Rhein- und Ruhrzeitungs recensent inte Algos försök att förena modern dans och balett, utan 
slog inledningsvis fast att det här var en balettföreställning till skillnad mot tidigare då Aenne 
Grünert var balettmästare: 
 

Früher hatten wir eine Tanzbühne. Hauptmerkmal: starke Tanzpersönlichkeiten 
und ein geistiges Ringen um neue Bewegungs- und Ausdrucksformen. […] Jetzt 
haben wir das alte Ballett/.../Das Ballett der mechanisierten Bewegungen und der 
in den Ausdrucksformen taktmässig disziplinierten Truppe. Der Sprung, die 
elegante Drehung, das kreisrunde Spiel im Ensemble, die akrobatische 
Gewandtheit, alles das ist wieder da. Auf unserem Theater ist vorläufig der Kampf 
zwischen der Opernbühne und der Tanzbühne zu Ende. (Dr Hendel RRZ 
22.11.1928) 

 

                                                 
139 Kurt Jooss citerad i Müller och Stöckemann, ”...jeder Mensch ist ein Tänzer.”, s.77. 
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Salambo 
Nästa premiär Salambo (29.2.1929) tycks ha varit en bred satsning där jämte dansen också 
musiken stod i centrum i produktionsarbete, förhandsreportage och recensioner. 
 Kompositiören och kompositionsläraren vid den statliga musikhögskolan i Berlin, 
Heinz Tiessen hörde till en grupp musiker och kompositörer som koncentrerade sig på musik 
för konstdans. Tillsammans med bland andra Jaap Kool sammanställde Tiessen Anbruch, 
”[eine] principielle Stellungnahme [...] zum Problem der Tanzmusik”.140 Tidigare verk av 
Tiessen var Stirb und Werde, Totentanz-Suit, Hamlet-Suite och Vorspiel zu einem 
Revolutionsdrama.141 
 I Das Prisma presenterades en sammanfattning av balettens handling tillsammans med 
en kort, men tät och teoretisk presentation av kompositören under rubriken Heinz Tiessen, 
Wirken und Wesen. Kompostitörens ambition med baletten beskrevs i termer av ’jämvikt med 
de kroppsliga krafterna’, ’saklighet’, ’kongruens med handlingen’ – alla uttryck som i sin 
kontext signalerade den seriositet och postitiva inställning till utforskande och lust till för-
nyelse som utmärkte rörelsen kring Ausdruckstanz. Här fanns också begrepp som brukar för-
knippas med funktionalism och saklighet. 

 
Da er in jeder Richtung nur eine partielle Realisierung der Kunst sieht, findet er 
seine Aufgabe im Streben nach Totalität und Gleichgewicht der schöpferischen 
Kräfte; diese Anschaung spricht sich auch in seiner ”Geschichte der Jüngsten 
Musik 1913-1928” aus. Die heutige ”Sachlichkeit” vertritt er positiv zwar, soweit 
sie musikalisch funktionell ist, jedoch nicht als Beschönigung innerer 
Gleichgültigkeit: ”fühlen” und ”bauen” sind ihm eine praktisch untrennbare 
Einheit. (Das Prisma Jg.V,1928/29) 
 

Drygt en vecka innan premiären presenterades librettot till Salambo i Rhein- und Ruhrzeitung 
och i Das Prisma. Librettot till Salambo var ursprungligen skrivet av Lucy Kieselhausen efter 
en roman av Gustave Flaubert. Också Kieselhausens tidigare arbete med att skapa en ny 
relation mellan handling och gestaltning tas upp i Das Prismas presentation av Salambo.  

 
An Stelle einer naturalistisch-impressionistischen, illustrierenden oder doch 
literarisch gefügigen Haltung, wie sie damals noch vorherrschend war, suchte sie 
den Aufbau mit klaren eigenen Umrissen zu gestalten und die Kongruenz mit der 
Handling (die als Tanz, nicht als Pantomime gedacht ist) nicht im Detail, sondern 
nur in der grossen Kurve zu geben. (Das Prisma Jg.V, 1928/29) 
  

Berättelsen om Salambo med inslag av passion, sexualitet, omöjlig kärlek och övernaturliga 
krafter kan liksom Tahi och Die Maske der Katze beskrivas som exotism och orientalism. De 
övernaturliga krafterna representerades i Salambo av en helig mantel, som härskarens dotter 

                                                 
140 Susanne Rode, ”Tanzmusikalische Experimente nach der Jahrhundertwende”, i Ausdruckstanz, eine  
     Mitteleuropäische Bewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, s.261. 
141 Das Prisma Jg.V 1928/29. Stadtarchiv Duisburg. 
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Salambo vaktade över tillsammans med sina prästinnor. Mantelns magi bestod av att kunna ge 
framgång åt den som innehade den. Så länge Kartagoborna hade manteln kunde de därför 
skydda sig mot stadens största fiende Matho, som ledde den här som belägrade staden, men då 
Mathos tjänare stal manteln drabbades Kartagoborna av olyckor och Matho fick istället 
framgångar. Salambo slets mellan en passion för Matho och sin plikt att ta tillbaka manteln. 
Hon gav efter för sin passion, men stal vid sitt möte med Matho tillbaka manteln, vilket ledde 
till att Kartagoborna åter hade mantelns beskydd. Dansdramat liksom romanen slutade med att 
Matho togs tillfånga och stenades till döds medan Salambo tog sitt liv. 
 
Mottagande 
Den starka kopplingen mellan musik och dans i Salambo, som hade tagits upp i Das Prisma 
innan premiären, var synlig också i recensionerna. Heinz Tiessen var närvarande vid 
premiären och han blev enligt Duisburger Generalanzeigers recensent inropad ett flertal 
gånger efter premiärföreställningens slut. Av Duisburger Generalanzeigers recensent fick 
både musiken av Tiessen och Algos gestaltning av berättelsen positiv kritik: 
 

Das Werk stellte sich als eine der stärksten Tanzkompositionen dar, die man hier 
erlebt hat, und wurde auch mit Beifall ausgezeichnet: der anwesende Komponist 
durfte sich immer wieder vor dem Vorhange zeigen. […] 
Inszeniert war das Tanzdrama von Julian Algo in kluger Klarlegung der Handlung. 
( Waldemar Weber DGA 22.2.1929) 

 
Salambo fick också en viss uppmärksamhet utanför Duisburgområdet när ett fotografi från 
Salambos slutscen fanns med i ”Das Theater” och när Julian Algos text ”Ballett und Bühne” 
publicerades i ”Jahrbuch des Tanzes 1929” tillsammans med samma fotografi från slutscenen 
i Salambo.142 
 

Puppenfee  
Efter ett mycket intensivt år med nio premiärer dröjde det till december 1929 innan nästa 
balett Puppenfee (J. Bayer) hade premiär. Puppenfee, som i motiv och handling påminde om 
La boutique fantasque, var vanligt förekommande på de tyska dansscenerna. Bland den krets 
av koreografer som tas upp i denna avhandling kan Max Terpis uppsättning i Berlin 1924 och 
Yvonne Georgis i Hannover 1929 nämnas. 
 Av citaten nedan kan man dra slutsatsen att både Rhein- und Ruhrzeitungs och 
Duisburger Generalanzeigers recensenter uppfattade Puppenfee som Ballett. Rhein- und 
Ruhrzeitungs recensent Dr. Hendel betonade (och beklagade) hur populärt Ballett återigen 

                                                 
142 Das Theater, 1929:6, årg.X, s.149. TS-Köln; 
     Jahrbuch des Tanzes 1929, Laban Centre for Movement and Dance. (I bildtexten i Jahrbuch des Tanzes står  
     att fotografiet är från uppsättningen Chout, vilket inte stämmer). 
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var, medan Duisburger Generalanzeigers recensent Waldemar Weber är tacksam att man åter 
verkligen dansar, att man dansar efter musik utan att söka uttrycka något själsligt. För Rhein- 
und Ruhrzeitungs recensent var det gamla fortfarande närvarande, men enligt recensenten i 
Duisburger Generalanzeiger var det gamla förnyat och de svaga konventionerna borta. Båda 
betonade publikframgången: 
 

Choreographie und Chorleitung hatte Julian Algo; mag er immerhin die Russen 
kopieren, er bleibt in seinem Element dabei! Dieses Element ist glatte, glänzende 
Oberfläche ohne Tiefe, Flüchtigkeit, Buntheit. Mit einem Wort: altes Ballett 
absoluter Abbau des modernen Bühnentanzes. Der Beifall bewies, wie 
volkstümlich das alte Ballett wieder ist. […] 
Der Beifall war kaum zu stillen (Dr. Hendel RRZ 9.12.1929). 

  
Freilich, man tanzt da keine ’Seele’ (Gottseidank nicht! Denn es wäre doch immer 
nur die Miniaturausgabe eines ’Seelchens’ herausgekommen!) […] man tanzt 
gutes handfestes, oder besser beinsicheres Ballett-, das zunächst mal Können, 
Können und nochmal Können voraussetzt (und nicht nur ein in die Beine 
gerutschtes kleines oder grösseres Gefühlchen). Man tanzt wieder einmal nach der 
Musik, man hat wieder einmal Rhythmus, man tanzt, weil man tanzen muss (und 
nicht um irgend etwas ’auszudrücken’) […] Lore Jentsch, die die Puppenfee war: 
eine ganz ausgezeichnete Spitzentänzerin mit dem Charm und Leichtigkeit der 
geschufteteknik[?] Tänzerin ’alten Stils’ ohne die Schwächen der alten 
Konventionen (Waldemar Weber DGA 10.12.1929). 

 

Kongressen i München 1930 och Das Prisma 
Vid kongressen i München 20–25 juni 1930 hade en förskjutning skett från de tidigare 
diskussionerna om Ausdruckstanz konstnärliga egenart och dess möjligheter, mot diskuss-
ioner om dansens möjligheter att påverka andra konstarter och förändra samhällen. Kvanti-
tativt var kongressen en framgång med cirka 1400 deltagare. Samtidigt var inriktningen mer 
internationell än de tidigare kongresserna både beträffande föreställningar och deltagare, men 
estetiskt och kvalitetsmässigt hade man enligt Patricia Stöckemann förlorat mycket. 
 

[Q]ualitativ und ästetisch markierte er eine endgültige Zeitenwende im Tanz. Der 
fehlende künstlerische Impuls wirkte geradezu erschreckend und 
desillusionierend.143 

 
Tonen var en annan än i Essen 1928 och kreativiteten, experimentslustan och förändrings-
benägenheten hade bytts ut mot arbete för att finna former för att förbli etablerade. Dans 
diskuterades inte längre lika intensivt som en självständig konstart eller som en fråga om 
olika möjligheter för professionella scenkonstnärer att vara individualister och ny-
skapande – utan närvarande var nu också en annan problematik om dansens samhälleligt 
                                                 
143 Müller och Stöckemann, ”...jeder Mensch ist ein Tänzer.”, s.93. 
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fostrande funktion genom ”Bewegungspädagogik”. Dansen tycktes ha fått ytterligare ett 
syfte utöver att befria dansaren och skapa god konst – man skapade nu också nya sam-
hällen med hjälp av pedagogiska idéer. Den koppling som skulle komma att växa fram 
mellan nazismen och dansrörelsen, och som har kartlagts av Lilian Karina och Marion 
Kant i boken Tanz unterm Hakenkreutz 1996, var synlig i de föredrag som hölls i 
München på danskongressen 1930.144 
 En del av kongressen handlade om dans och rörelsekörer för amatörer och sågs som 
en ny rasanknuten folkrörelse. 

 
Im Laufe der letzten Jahre sind nun viele hunderte Bewegungschöre dieser Art 
entstanden; auch im Ausland ahmt man sie nach. Man sieht in ihnen die ersten 
Keime eines neuen, europäischen Volkstanzes. In Amerika findet man übrigens 
ähnliche Tendenzen, so daß man die Laienbewegungschor-Bestrebungen für die 
neue Volkstanzbewegung der weißen Rasse ansehen kann.145 

  
Efter kongressen deltog Das Prisma i diskussionen med fyra artiklar: E. Kurt Fischer ”Der 
Tanz”, Rudolf von Laban ”Das Tanztheater”, Kasimir Edschmid ”Triumph der Tänzerinnen” 
och en text av Julian Algo med rubriken ”Randbemerkungen über Tanzarbeit”. Kopplingen 
mellan artiklarna och danskongressen i München var tydlig, då porträtt av Vera Skoronel, 
Fritz Böhme och Albert Talhoff samt ett fotografi av Rudolf von Laban och redaktören för 
Das Prisma Dr. Ernst Leopold Stahl placerades på samma uppslag som Labans artikel under 
rubriken ”Bilder vom Münchener Tänzer-Konggreß 1930”. På nästkommande uppslag fanns 
ett helsidesporträtt av Julian Algo.146 
 Idén om dansföreställningen som ett autonomt allkonstverk var etablerad i Labans 
artikel. Laban talade också om dansteaterns möjlighet till syntes mellan olika dansuttryck, 
vilket skulle kunna ge upphov till former som danstragedier, dansballader, danskomedier, och 
rörelsesymfonier. I allkonstverket tycks dansaren som person ha blivit mindre viktig, medan 
koreografens roll förstärktes, vilket Fischer uttryckte i sin artikel. Utvecklingen har sin mot-
svarighet inom dramatisk teater där regissörens position förstärktes under 1900-talet: 
 

nicht mehr als Spiegelung oder Ausdruck persönlichster Regung der Tanzenden, 
sondern als Teilausdruck eines von der Tanzregisseurin für ihre Gruppe 
geschaffenen Kunstswerks 147 

 

                                                 
144 Marion Kant och Lilian Karina Vásárhelyi, Tanz unterm Hakenkreutz, Berlin 1996. 
145 Rudolf von Laban, ”Der Laientanz in kultureller und pädagogischer Bedeutung” i Müller och Stöckemann,  
     ”...jeder Mensch ist ein Tänzer.”, s.96. 
146 Das Prisma 1930/31, årg.VII, häfte 14. Stadtarchiv Duisburg. Algos artikel ”Randbemerkungen über  
     Tanzarbeit” har också publicerats i Singchor und Tanz årg. 48, häfte 4, s. 40-41 och i Der Tanz 1939:2,  
     årg.12, s.20-21, med tillägget ’Abstrakte’ före ’Randbemerkungen’. Källa: Petermann. K Tanzbibliography. 
147 E. Kurt Fischer, ”Der Tanz”, i Das Prisma 1930/31, årg.VII, häfte 14. Stadtarchiv Duisburg. 



 75

Edschmid diskuterade i sin artikel dans som skapare av en ny tid, en ny människa, en ny ras 
och en ny kvinnlighet: 

 
Was die Wigman, was die Impekoven, was Valeska Gert geschaffen haben, hat 
Bestand. Es ist mehr entstanden als eine neue Geste, es ist eine neue Rasse 
entstanden, ein prachtvoller Menschenschlag in seiner reinsten Prägung, voll 
echten Weibtums, aber bereichert um männliche Klarheit der Geistes und 
Präzision des Willens. […] Immer ist es der Körper der Frau, der sich seine 
eigenste Ausdruckswelt erobert, geleitet vom persönlichen Temperament, aber 
auch von einem überpersönlichen Willen, der alle tänzerischen Menschen dieses 
Zeitpunktes vereint zu einem Vortrupp neuer Menschheit 148  

 
Algos artikel ’Randbemerkungen über Tanzarbeit’ var koncentrerad och ambitiös, men hade 
ett mindre pretentiöst tonfall och anknöt inte till samhälleliga förändringar. I texten 
diskuterade Algo under rubrikerna Training, Spieltrieb, Aufnahmefähigkeit, Wandlungs-
fähigkeit, Selbstzucht, Tanzregisseur, Choreographie och Selbstständigkeit.  Algo uttryckte 
inte någon ambition om nya människor eller nya raser utan menade i stället att, ”i framtiden 
kanske man kräver av dansaren”, d.v.s. det var dansarens och koreografens yrkesroller han tog 
upp – inte politiska visioner. 
 Liksom de övriga artikelförfattarna betonade Algo rummets betydelse och hans begrepp 
’Tanzregisseur’ låg i tiden. Algo talade om dansregissören som både pedagog och konstnärligt 
ansvarig och beträffande koreografi betonade han kravet på fantasi som både tjusningen och 
svårigheten med att skapa dans. I artikeln tog Algo vidare upp dansarnas fysiska träning, 
betydelsen av mental träning och nyttan med improvisation och han diskuterade Labans dans-
notation som en möjlig väg för kommande studenter att tillägna sig tidigare koreografier. 

De tankar Algo framförde om krav på framtidens dansare var i överensstämmelse med 
vad man kan tänka sig att Labans allkonstverk krävde av dansaren. Förutom ovan nämnda 
krav menade Algo att dansarna, liksom skådespelarna, måste kunna föreställa och gestalta. 
Algo tillförde diskussionen att det var viktigt att dansarna var samtidsintresserade och hade 
kunskap om övriga konstformer i historia och samtid.  
 Algo förde fram åsikten att dans måste förbli en självständig konstart och att dess 
hemvist otvetydigt var teatern, vilket var tankar som tycktes ha kommit i skymundan i 
München. Eftersom Algos text publicerades efter Münchenkongressen kan den också tolkas 
som en kommentar till densamma. 
 

Als Erschliesser seelischer Intensitäten durch die Bewegung gehört der Tanz 
eindeutig auf die Bühne. Er ist ein umstrittener Faktor des Theaters und wird, 
eben, weil wenige wissen, wo er eigentlich hingehört, gern in die Rolle des 
Dienstes an den anderen Schwesterkünsten gedrängt. Hier liegt eine grosse Gefahr 

                                                 
148 Kasimir Edschmidt, ”Triumph der Tänzerinnen”, i Das Prisma 1930/31, Jg.VII. Stadtarchiv Duisburg. 
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für ihn. Er muss unbedingt, bei aller Bereitwilligkeit, sich andersgearteten 
Gesetzmässigkeiten einzufügen, seine Selbstständigkeit bewahren.149  

 
Algos åsikt att historiska kunskaper var viktiga för dansarna, och att han ansåg det viktigt att 
dansen bevarade sin självständighet, kan tolkas som radikala i sitt sammanhang och skulle 
nog ha uppfattats som provokativa när Deutsche Tanzfestspiele 1934 (Berlin) arrangerades 
som en del i arbetet med att utforma en ny officiell tysk kulturpolitik. Ytterligare ett dans-
festspel skulle komma att arrangeras i samband med Olympiaden i Berlin 1936. I retoriken 
runt festspelen 1934 politiserades tonen ytterligare och intentionerna med dansen som redskap 
för centralt formulerade idéer och syften, vilka hade kunnat anas i München 1930, förstärktes 
ytterligare. David J. Buch och Hana Worthen visar dock i uppsatsen Ideology in Movement 
and a Movement in Ideology: The Deutsche Tanzfestspiele 1934 på bristen av samband mellan 
ideologi, såsom det uttrycktes i de förhandsutgivna programmatiska texterna, och de danser 
som i verkligheten framfördes på scenen. Samtidigt som festivalen, centralt styrd, beskrevs 
som ”die erste groβe repräsentative Tanzveransteltung des neuen Deutschland”, och Laban 
talade om de tidigare kongresserna som haphazard, hade många av produktionerna tillkommit 
redan under Weimarrepubliken, då Ausdruckstanz idéer om fria, nya och experimentella 
uttryck var tongivande; och koreograferna och dansarna var i stort de samma 1934 som vid 
tidigare kongresser. Likaledes var den internationella sammansättningen av kompositörer och 
danser inkonsekvent utifrån förhandstexternas fokusering på det mytiska och specifikt Tyska. 
Av tidigare nämnda koreografer och dansare deltog, förutom Rudolf von Laban som arrangör, 
Yvonne Georgi och Harald Kreutzberg, vilka båda bidrog med danser och texter, dock var 
Georgis och Kreutzbergs texter, enligt Buch och Worthen, inte öppet pronazistiska. Till 
skillnad från vid tidigare kongresser fanns nu inte några diskussionspunkter i programmet, 
utländska deltagare var inte välkomna och det krävdes att deltagarna kunde bevisa sin 
ariskhet.150  
 

Repertoar 1930/31 
Efter de exotistiska dansdramerna Tahi, Die Maske der Katze och Salambo och efter det att 
idéer om allomfattande konstverk hade fått stort utrymme på kongressen i München, gick 
Algo i nästa dansprogram med premiär den 12 oktober 1930 tillbaka till den för den moderna 
dansen tidigare vanliga formen med ett flertal enskilda danser. Ett program kallat Bunte Tänze 
innehöll enligt Rhein- und Ruhrzeitungs recensent, danskompostioner till 21 olika musik-
stycken framförda av en ung pianist på flygel. Traumspiel, Boston, Marienlieder, Bizarr, 

                                                 
149 Julian Algo, ”Randbemerkungen über Tanzarbeit”, i Das Prisma 1930/31, årg.VII. Stadtarchiv Duisburg.  
     Även publicerad i Singchor und Tanz 1931, årg.48, häfte 4, s.40-41 och i Der Tanz 1939:2, årg.12, s.20-21  
     under rubriken ”Abstrakte Randbemerkungen über Tanzarbeit. Källa: Petermann.K Tanzbibliography. 
150 David J Buch och Hana Worthen, Ideology in Movement and a Movement in Ideology: The ’Deutsche  
     Tanzfestspiele 1934. (Kommande publikation). 



 77

Viermännertanz, Frühlingstimmen, Hanswurst och Nationalnorwegischen Tanz benämndes 
några av danserna. En iakttagelse apropå ”Viermännertanz” är att Ted Shawn, vars baletter 
har diskuterats utifrån iscensättningar av hegemonisk västerländsk maskulinitet, turnerade i 
Tyskland samma höst.151 Huruvida Algo såg någon av hans föreställningar vet jag inte, men 
Shawns besök torde ha funnits med i diskussioner bland de verksamma inom dansen. 152 Med 
ett sådant val av program gick Algo emot idéerna på kongressen i München om det stora 
allkonstverket samtidigt som han – om man i tankegången inkluderar de tidigare mer berätt-
ande dansdramerna – visade på en bredd i sin repertoar. 
 Som redan framkommit hade recensenterna i Rhein und Ruhr Zeitung och Duisburger 
Generalanzeiger ofta motsatta uppfattningar om Algos uppsättningar. Rhein- und Ruhr 
Zeitungs recensent Dr Hendel brukade kritisera teatraliteten i Algos uppsättningar och menade 
att den gamla baletten kommit tillbaka till Duisburg genom Algos tillträde. När så Bunte 
Tänze gav större utrymme för de enskilda dansarna uppskattade Rhein und Ruhr Zeitungs 
recensent följdriktigt detta. Kanske var det som recensenten nedan beskriver som Algos 
tidigare ”diktatorische Gleichmacherei” resultatet av Algos försök att arbeta som 
”Tanzregisseur”. 
 

dass sich unter den Tänzern starke Begabungen befinden, dass die Pflege 
einzelner Individualitäten wieder freier und stärker geworden ist, und dass der 
Tanzmeister Julian Algo anscheinend beschlossen hat, sich auf die richtung-
gebende Oberleitung zu beschränken und daneben doch jeder einzelnen 
Tanzbegabung die Möglichkeiten ihrer Entfaltung zu lassen. Damit hatte er nun 
gestern den grössten Erfolg. Die Solo-, Duo- und Gruppentänze waren nicht mehr 
durch diktatorische Gleichmacherei eingeengt, sonder zeigten alle irgendwie eine 
eigene Rute Mehrere neuverplichtete Tanzkräfte bestätigten übrigens, dass Algo 
eine glücklich Hand bei der Auswahl gehabt hat. (Dr Hendel RRZ 13.10.1930) 

 
Programmet Bunte Tänze avslutades med en enligt recensenten uppskattad självbespeglande 
skildring av dansarens vardag under morgontimmarnas träningspass. Ett inte ovanligt motiv 
som i Stockholm skulle återkomma i Prima ballerina. 
 

Rokoko, Der Schleier der Pierrette 
”Die choreographische Lösung aus dem pantomimischen Ballettgedanken beherrschte den 
Programmaufbau”, allt enligt recensenten i Duisburger Generalanzeiger efter premiären av 
Rokoko och Der Schleier der Pierrette, som båda hade kopplingar till Heinrich Kröllers tid 
som balettmästare i Dresden 1908–1915.153 

                                                 
151 Ramsay Burt, The Male Dancer, s.101f.  
152 Das Theater, 1930:1, årg. X1. TS Köln. 
153 Duisburger Generalanzeiger 15.12.1930. Stadtarchiv Duisburg. 
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 I förhandsreportagen berättades att Mozarts Le Petit Rien i Rokoko hade fått en ny 
handling till uppsättningen i Duisburg, medan librettot till pantomimen Der Schleier der 
Pierrette var skrivet av Schnitzler 1910, vid en tid då pantomimformen var mycket populär. 
Upremiären av Der Schleier der Pierrette i Dresden var troligen koreograferad av Heinrich 
Kröller, men den hade också satts upp av den ryske regissören Alexander Tairow, en förnyare 
av pantomimformen, i Berlin 1913. 

Scenografierna till Rokoko och Der Schleier der Pierrette var gjorda av Johannes 
Schröder som var den av Duisburgs två scenografer som stod för förnyelse. Båda var 
handlingsbaletter, båda handlade om olycklig kärlek och missförstånd, men medan Rokoko 
var uppbyggd kring förvecklingar och hade ett lyckligt slut, hade Der Schleier der Pierrette 
en djupt tragisk handling och tycktes också ha iscensatts som en tragedi. Liksom Petrusjka 
byggde Der Schleier der Pierette på figurer från comedia dell´arten och det är möjligt att man 
kan dra paralleller mellan stämningsläget i de båda baletterna. 
 Liksom tidigare presenterade Julian Algo handlingen i de båda baletterna i Das Prisma 
och dessutom fanns förhandsartiklar i både Rhein- und Ruhrzeitung och Duisburger General-
anzeiger. I korthet är historien till Der Schleier der Pierrette den att Pierrette inte vill gifta sig 
med Harlekin som hennes familj planerat. 

Vid bröllopet flyr hon till Pierrot som hon älskar och för att undkomma bröllopet vill hon ta 
gift tillsammans med honom. De gör så, men Pierrette tappar modet och flyr tillbaka till 

Bild 3. Harlekin med Pierrot i sina armar. Enligt bildtexten tror Harlekin att Pierrot är berusad, men han  
            har tagit gift och är död. Der Schleier der Pierrette Duisburg 1930. 
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festen, medan Pierrot tar sitt gift. Pierrot vaknar upp och ser Pierrettes kvarglömda sjal, men 
inte Pierrette. Den förtvivlade Pierrette går återigen från bröllopsfesten tillbaka till Pierrot – 
nu förföljd av Harlekin. Pierrot dör i Harlekins armar och Pierrette dör över Pierrots kropp. I 
den ikonografiska representationen har Pierrot ett så gracilt kroppsspråk och feminint uttryck 
att det är lätt att tolka den blundande Eugen Poransky som en kvinna och därmed Harlekin 
och Pierrot som ett heterosexuellt kärlekspar. Med vetskapen att båda är män får bilden en 
snarare en homoerotisk laddning.154 

Diskussionen om hur modern dans och balett skulle kunna förenas var inte central på 
Münchenkongresssen, men levde vidare i recensionerna och, tror jag, också i 
scenframställningen. 
 
Reception 
Rhein und Ruhr Zeitungs recensent kallade Der Schleier der Pierrette ”Zwitterdings” det vill 
säga en hybrid. Hans uppfattning var att baletteknik inte kunde gestalta en tragedi och han 
ifrågasatte om baletteknik var det rätta sättet att gestalta dramat. 
 

Die Zeiten sind vorbei, wo man balettmässig mit dem Tode spielte […] anders 
getanzt, wäre es eine Tanztragödie gewesen – eine Ballett-Tragödie kann man 
sich nur unvollkommen denken; Ballett ist eine heitere Kunst.[…] Als Ganzes 
betrachtet, war die Aufführung als Ballett ein Prachtstück von lebendigem 
Ensemble; die Frage ist, wie gesagt, nur die, ob man das Werk im Ballett tanzen 
soll.(Dr Hendel RRZ 15.12.1930) 

 
Genomgående i Dr. Hendels kritik var att han sökte urkraft och äkthet i dansen. Till exempel 
skrev han om Der Schleier der Pierrette att ”Es war eben Maskerade, aber nicht Tanz als 
rytmisches Urerlebnis starker Gefühle und Erschütterungen”. Dansarnas prestationer gav han 
emellertid ett positivt omdöme, men en viss ironi var närvarande då han till exempel talade 
om Lore Jentsch som ”Spielwerk”. 

 
Die ranke und schlanke, bewegliche und niedliche, exakt wie ein Spielwerk 
tanzende Lore Jentsch war eine begehrenswerte Pierrette. Julian Algo machte den 
schwarzen, wilden Mann, den bösen Arlecchino; er wütete mit federnden 
Sprüngen, Kreisbewegungen und heftigem Gliederspiel gegen den Verlust der 
Pierrette, rollte schlimm mit den Augen und war fabelhaft herausfordernd 
geschminkt. Eugen Poransky machte erfolgereich den Versuch, vom 
Ballettschema loszukommen: sein Pierrot war als werdender, sehnsüchtiger und 
sterbender Mensch innerlich erfasst und auch im Gesamtausdruck eine 
charaktervolle Eigenleistung (Dr. Hendel RRZ 15.12.1930). 

 
Duisburger Generalanzeigers recensent Dr. Funk var genomgående positiv till Rokoko och 
Der Schleier der Pierrette och skrev en lång recension som diskuterade balettens funktion vid 
                                                 
154 Duisburger Generalanzeiger 15.12.1930. Stadtarchiv Duisburg. 
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teatern i Duisburg och betydelsen av självständig dansregi. Han inledde med att skriva att 
publiken var det minsta problemet i Duisburg ”Das ist eine der begrüßenswerten 
Überraschungen in der Industriestadt gewesen: daß sie sich die unbedingte Freude am 
Körperausdruck trotz der Versachlichung der plastischen Kunstformung mit [?etwa?] 
[?gewissen?] ursprunglichen Naivität bewahrt hat.”155 
 Dansregi var ett begrepp som nu återkom på flera ställen. Algo hade använt det i texten 
”Randbemerkungen über Tanzarbeit”, vilken det är rimligt att utgå ifrån att recensenten läst, 
och det hade diskuterats på kongressen i München. 
 

Die choreographische Lösung aus dem pantomimischen Ballettgedanken 
beherrschte den Programmaufbau. Eines bewies Algo damit (was wir schon 
mehrfach betonten): dass im Duisburger Bühnentanz genug Individualitäten 
stecken, mit denen man einen tüchtigen Ballettabend gestalten kann, wenn sie nur 
geweckt werden und im Ramen ideeneinigender Tanzregie zur Geltung kommen 
können. […] Julian Algo verdeutlichte den Arlecchino in seiner konsekventen 
Denkungsart, in seinem Humor wie in seiner Ironie, Aurel von Milloss zeichnete 
den Gigolo bei aller Lebendigkeit und Formgewandtheit mit seinem 
Stilbewusstsein aus (Dr. Funk DGA 15.12.1930). 

 
Ytterligare ett blandprogram, Neue Tänze med 17 olika danser gavs den 30 mars 1931, några 
månader innan Algo flyttade till Stockholm. Nationalsocialisterna hade 1930 blivit näst 
största parti i valet, och kanske var danserna Kriegerischer Tanz och Pavanne auf den Tod i 
det programmet uttryck för att omvärlden åter började kännas hotfull. En självklar fråga, som 
jag inte kan besvara, var om detta spelade roll för Julian Algos val att lämna Duisburg för 
Stockholm. 
 Under sommaren 1931 flyttade Algo till Sverige efter att ha blivit engagerad som balett-
mästare vid Stockholmsoperan. Den 30 juni 1931 hölls en avskedsföreställning för Algo och 
för dansarna Edith Judis, Lore Jentsch och Aurell von Milloss som samtidigt lämnade teatern i 
Duisburg. På avskedsföreställningen dansades Der Schleier der Pierrette, Rokoko och 
ungerska danser av Johannes Brahms. 
 

Sammanfattning Förutsättningar 
Kapitlet Förutsättningar har tagit upp Julian Algos bakgrund inom tysk teaterdans. Kapitlet 
har visat: 

• Att Julian Algo var en av den tyska scendansens centrala figurer under 1920-talet. 
• Att stilblandning fanns i tysk teaterdans och var ett estetiskt förhållningssätt som för 

de aktiva var önskvärt och hade en avsikt om förnyelse. 
• Att stadsteatern i Duisburg med Julian Algo som balettmästare var delaktig i den 

rörelsen. 
                                                 
155 Dr. Funk, Duisburger Generalanzeiger 15.12.1930. Stadtarchiv Duisburg. 
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• Att inställningen till och avgränsningen mellan modernt/nytt och klassiskt/gammalt 
förändrades över tid 1924–1931 i Tyskland. 

• Att modern dans hade en stark position även på institutionsteatrarna i Tyskland. 
 
Från början av tjugotalet fram till 1931 arbetade Julian Algo tillsammans med många av de 
dansare och koreografer som i senare historieskrivning har levt vidare som centrala figurer 
inom tysk teaterdansrörelse såsom Kurt Jooss och Edgar Frank från åren med Rudolf von 
Laban, Max Terpis, Walter Junk och Harald Kreutzberg bland annat från Berlin, Yvonne 
Georgi från Hannover och Werner Stammer och Aurel van Milloss i Duisburg.  

Julian Algo hade utbildning både inom modern dans och inom klassisk balett. Som 
lärare representerade Heinrich Kröller och Eugenia Eduardowa klassisk balett medan Rudolf 
von Laban brukar beskrivas som en pionjär inom modern dans. 

Den i svensk danshistoria ofta förekommande kopplingen mellan nationalscenen och 
klassisk balett torde inte ha varit hans huvudsakliga erfarenhet, eftersom de i avsnittet nämnda 
koreograferna och dansarna under tjugotalet alla var delaktiga i vad de själva såg som för-
nyelseprojekt inom modern scendans på både stadsteatrar och nationella scener. 

Julian Algo deltog med säkerhet i kongresserna i Magdeburg 1927 och Essen 1928 samt 
möjligen i München 1930. Under planeringsarbetet med kongressen 1928 föreslog han att den 
delvis skulle anordnas i Duisburg och han hade förväntat sig att delta med någon 
föreställning, vilket framkommer av en brevväxling med Kurt Jooss. 

Från 1928–1931 var Julian Algo balettmästare i Duisburg. Balettpremiärer 
uppmärksammades stort i dagstidningarna Rhein- und Ruhrzeitung och Duisburger General-
anzeiger.  En diskussion i pressen i samband med Algos tillträde visade att motsättningarna i 
tysk scendans mellan Ausdruckstanz eller Ballett också var aktuella i Duisburg samt att Algo 
förknippades med balett. I en tidning menade man att med Algos tillträde skulle ’Absolut 
tanz’s höga ideal försvinna och ”det gamla” komma tillbaka, medan man i den andra ansåg att 
genom Algo skulle dansen komma tillbaka till Duisburg. Då Algo fick kritik handlade den 
oftast om att det han gjorde förknippades med ”det mekaniska” i äldre balett till skillnad från 
”det själsliga” i modern dans, medan han i Sverige skulle komma att stå för det moderna.  

Parallellt med Algos uppsättningar diskuterades danskonst mer teoretiskt i Das Prisma 
– Blätter der Vereinigten Stadttheater Bochum-Duisburg genom artiklar av Max Terpis, 
Rudolf von Laban med flera. Artiklarna visar på en delaktighet och följsamhet i Duisburg 
gentemot diskussionerna om dans som fördes i samband med kongresserna i Magdeburg, 
Essen och München och i andra tidskrifter. Åsikten att motsättningen mellan gammal balett 
och modern dans var förlegad och att en syntes var möjlig fördes fram alltmer under det sena 
tjugotalet i flera artiklar samt i två texter av Julian Algo rubricerade ”Ballett und Bühne” och 
”Randbemerkungen über Tanzarbeit”, vilka publicerades i dagspress och tidskrifter. Gräns-
erna mellan det gamla och det nya ifrågasattes, prövades och diskuterades och som jag förstår 
källorna var just försöken kring dessa gränser en viktig del av Theatertanz-konceptet. Efter 
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kongressen i München publicerades i Prisma artiklar som talar om dans och koreografi som 
medel för att skapa en ny slags människa och kvinna, som ett samhälleligt fenomen snarare än 
som tillhörigt teatern. Julian Algo betonar dock dansens tillhörighet till teatern. 

Algos erfarenheter och förutsättningar då han kom till Stockholm kan involveras i den 
historiografiska diskussionen om betydelsen av perspektiv, från vilken punkt man utgår och 
var utopin placeras. Till skillnad från historieskrivningen i Sverige om operabaletten, som har 
utgått från en klassisk norm, kom Julian Algo till Stockholm med idéer och utopier om för-
ening av klassisk balett och modern dans och tankar om utveckling och förnyelse snarare än 
om att lyfta fram klassisk baletts traditioner. 

En slutsats man kan dra är att operaledningen i Stockholms bör ha förväntat sig en 
balettmästare som var kunnig både inom modern dans och balett och som varit aktiv i arbetet 
med att förena ”den gamla baletten” och modern dans i vad man under sent tjugotal kallade 
Theatertanz. 
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II Återupprättelse 
 

En glad upptakt – analys av uppsättningar och mottagande 1931–1934 
Vid Algos tillträde som balettmästare verkar pressen ha inbjudits till Operan och Algo 
presenterades därefter på samma dag i Stockholms Dagblad, Dagens Nyheter och Scenen.  
Enligt Svenska Dagbladets skribent såg han ut som ”en elegant tangodansör av odefinierbar 
kosmopolitisk härkomst på ett cocktail-dansant i ett Riviera-casino”. 156 Mer seriösa frågor 
som togs upp var Algos syn på förhållandet mellan modern dans och klassisk balett och hans 
tankar om arbetet i Sverige. I Scenen citerades Algo som om han själv inte var riktigt säker på 
om han skulle räknas som modernist eller inte, vilket jag med föregående kapitel har velat 
visa nog inte var så lätt att avgöra. Enligt Stockholms Dagblad såg Algo sig som modern och 
han menade att tåspetsdans kan förnyas. 
 

Jag är själv modern, och jag vill dansa och sätta i scen danser, så att den moderna 
människan förstår mig, men jag vill inte för den skull störta det gamla.[…] 
Tåspetsdans behöver inte som många tror vara tecken på den gamla skolan. Man 
kan göra lika många moderna rörelser, vitt skilda från de gamla piruetterna.157 

 
Också enligt Stockholms Dagblad menar Algo att man som koreograf ska anpassa sig efter 
publiken. Enligt tidningarna har Algo föreställningen att situationen är en annan i Stockholm 
än i Tyskland, eftersom man inte har upplevt första världskrigets fasor, och han vill anpassa 
sig till publiken här. 
  

I Tyskland har det efter kriget uppstått danser, som äro en helt naturlig följd av 
folkens lidande. Danser betecknande förtvivlan, och dödsdanser, vilka jag inte tror 
på samma sätt skulle tilltala den svenska publiken. Man måste nämligen anpassa 
sig efter åskådarnas psyke när man dansar.158 
 
Vad jag anser om operabaletten som konstform just nu? Ja, det är ett komplicerat 
kapitel. I Tyskland har ju det sceniska uttryckssättet oerhört omgestaltats efter 
kriget och därmed också baletten. Den generation, som nu dansar där nere, ser 
över huvud taget med andra ögon än man gjorde tidigare. Att försöka flytta över 
något av denna syn hit till Sverige, där ni varit lyckliga att slippa 
efterkrigsmentaliteten, ingår inte på något sätt i mina planer som balettmästare.159 

 

                                                 
156 Svenska Dagbladet 9.8.1931. Algo presenterades också i Stockholms Dagblad 9.8.1931,  
     Dagens Nyheter  9.8.1931.  
157 ”Modern balett på gamla traditioner” Stockholms Dagblad 9.8.1931. Klippserie: dans, skandinavisk,  
     Algo. Statens musikbibliotek. 
158 Stockholms Dagblad 9.8.1931. Klippserie: dans, skandinavisk, Algo. Statens musikbibliotek. 
159 Dagens Nyheter 9.8.1931. Klippserie, dans, skandinavisk, Algo. Statens musikbibliotek. 
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Den ”lek med lust” som jag framöver argumenterar för var ett estetiskt förhållningssätt från 
Algos sida kan, med citaten ovan i åminne, ses som ett resultat av Algos försök att anpassa sig 
till svenska sammanhang och speglar på så vis också hans tankar om den svenska publiken. 

En eller två nya balettuppsättningar om året var ett mönster som följdes på Operan 
under både 1920- och 1930-talet, också med Julian Algo som Operans balettmästare från 
1931. Under sina tre första år vid Operan satte Algo upp Den trekantiga hatten (16.10.1931), 
Petrusjka (27.8.1932) och Förtrollade butiken (6.9.1933). Samtliga kom ursprungligen från 
Ballet Russes repertoar och var redan etablerade i Europa som moderna, populära och 
publikdragande. 160 Ännu var de inte att betrakta som balettklassiker, men de hade spridit sig 
och var väl representerade i en internationell repertoar, bland annat i Tyskland. Algo hade 
tidigare satt upp Petrusjka i Duisburg 1927, också då med sig själv i huvudrollen. 
 Algos uppsättning av Den trekantiga hatten presenterades på operascenen fem gånger 
spelåret 1931/32 medan Petrusjka i Algos koreografi framfördes tio gånger under spelåret 
1932/33 för att därefter läggas ner. Förtrollade butiken gick ett bättre öde till mötes och 
framfördes på Stockholmsoperan sjutton gånger mellan 1933 och 1939. Dessutom fanns den 
med på turnéer till Oslo, Gävle, Norrköping, Sundsvall och Östersund.161 

Repertoarkommitténs val av baletter, till vilket Algos ord torde ha vägt tungt, samt det 
sätt på vilket baletterna presenterades, kan tolkas som att man med baletterna ville visa på det 
moderna och samtidigt lättsamma. Den samtida konstmusiken var i mångt och mycket 
arkaiserande och romantiserande, och både Moses Pergament och Agne Beijer påpekade att 
det var inom baletten som det på Stockholmsoperan fanns möjlighet att uttrycka det 
moderna.162 Kanske tillät man det som beskrevs som modernt och som efterfrågades av en del 
recensenter större utrymme inom balettproduktionerna än inom operaproduktionerna, just på 
grund av att baletterna inte togs på lika stort allvar. Det är svårt att hitta belägg för detta, men 
ett uttryck för att baletter inte sågs som lika viktiga skulle kunna vara det faktum att baletterna 
oftast inte namnges i repertoarkommitténs protokoll, utan tillsammans med namngivna operor 
skrev man endast ”baletter”. Det kan också vara ett uttryck för att balettmästaren valde vilka 
baletter som skulle sättas upp. 

Förutom Algos uppsättningar framfördes under trettiotalet både baletter som tidigare 
hade haft urpremiär på Operan och baletter från en äldre internationell repertoar samt gästspel 
av utländska kompanier och koreografer. Från den äldre repertoaren framfördes Bergakungen, 

                                                 
160 Petrusjka, urpremiär i Paris, Theatre du Châtelet 13.6.1911. Koreografi: Michael Fokin. Scenografi:  
     Alexandre Benois. Petrusjkas dansades då av Vaslav Nijinski; La boutique fantasque, urpremiär i London,  
     Alhambra Theatre 5.6.1919. Koreografi: Léonide Massine. Scenografi: André Derain; Tricorne, urpremiär i  
     London, Alhambra Theatre 22.7.1919. Koreografi: Léonide Massine. Scenografi: Pablo Picasso. 
161 Kungliga Teatern Repertoar 1773–1793, prod. Klas Ralf, Stockholm 1974, s.153. 
162 Henrik Karlsson, ”Svenskt musikliv i den bruna slagskuggan 1930-1945”, i Anpassning, motstånd, naivitet,  
      Musikaliska Akademien Stockholm 2000, s.7ff.; Svenska Dagbladet 7.9.1933; Göteborgs Handels- och  
     Sjöfartstidning 28.9.1936. 
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Coppelia, De fåvitska jungfrurna och Sylfiderna.163 Två gästkoreografer, Carina Ari då 
verksam i Paris och Harald Lander från Köpenhamn gjorde egna balettuppsättningar med 
Operans balettensemble. Carina Ari satte upp baletterna Månstrålen (14.2.1935), Eva 
(30.12.1936) och Ode till rosen (30.12.1937) samt ett program med tre olika dansscener 
samtidigt med sistnämnda balett. Harald Lander gästade Kungliga teatern i februari 1934 då 
hans balett Gudinnornas strid (10.12.1934) framfördes.164 Vid premiären dansade Harald 
Lander, men han lämnade sedan över till Julian Algo.165 
 Anna Pavlova med ensemble besökte Stockholm i april 1930, en indisk ensemble var 
här i juni 1932 och en japansk trupp i maj 1934. Operan besöktes också av Rigaoperan och 
Monte Carlobaletten.166 Den tyska teaterdans som Algo kom ifrån representerades på 
Stockholmsoperan av Kurt Jooss under två veckors gästspel 1934, av Trudy Schoop genom 
gästspel 1935 och1938 och av Harald Kreutzberg vid ett besök 1937,167 men jag kan inte säga 
om det var Algo i egenskap av balettmästare som initierade dessa besök av gästande dans-
kompanier, men det är inte långsökt att tänka att han hade inflytande över vilka dans-
kompanier som bjöds in. På andra scener än Operans gästades Stockholm av Yvonne Georgi 
och Harald Kreutzberg 1930, Walter Junk och Eva Lindström 1931, Alexander von Swaine 
och Alice Uhlén 1935 och Jossbaletten 1936.168 
 Till balettmästarens uppgifter hörde i Stockholm liksom i Tyskland att göra koreografier 
till de operauppsättningar som så krävde. Utifrån den breda erfarenhet som Algo hade kan det 
mycket väl ha varit en uppgift som han trivdes med även om det nog var en större utmaning 
och sågs som viktigare för balettmästaren att regissera och koreografera baletter. Förutom 
ovanstående baletter gjorde Algo 1931–1934 koreografier till de musikdramatiska uppsätt-
ningarna Den fagra fregonan (16.1.1932), Csardasfurstinnan (29.4.1932), Resa till Amerika 
(24.11.1932), Furst Igor (11.3.1933) och Don Carlos (2.11.1933). Den fagra fregonan fick 
gott mottagande vad det gällde koreografin och dansinslagen framfördes som delföreställ-
ningar på Operan och på Konserthuset.169 
 

                                                 
163 Bergakungen 1930/31 3 ggr., 1931/32 3 ggr., Coppelia 1930/31 3 ggr., 1931/32 5 ggr., 1932/33 2+1 g., De  
     fåvitska jungfrurna 1937/38 4 ggr., 1938/39 0+1 g., 1939/40 1+2 ggr., och Sylfiderna 1932/33 4+1 ggr.,  
     1936/37 0+1g., 1937/38 3ggr., 1938/39 1+2 ggr., under åren 1931-1939. 
164 Kungliga Teatern Repertoar 1773–1793, prod. Klas Ralf, Stockholm 1974, s.140. 
165 Stockholms Tidningen 13.2.1934. 
166 Kungliga Teatern Repertoar 1773-1793, prod. Klas Ralf, Stockholm 1974, s.154 och s.181. 
167 Repertoarsammanställning ”Balett och operor med dansinslag”, D7D v.2, KTA; (tar upp Schoops och Jooss’  
     besök); Scenen 1937:22, årg.23, s.21 (Harald Kreutzberg); Scenen 1938:14, årg.24, s.34 (Trudy Schoop);.  
     Dagens Nyheter 21.5.1934 och 22.5.1934 (Kurt Jooss); Svenska Dagbladet 21.5.1934 och 22.5.1934  
     (Kurt Jooss). 
168 Scenen 1930:1, årg.16; Scenen 1931:10 årg.17; Scenen 1935:4 årg.21; 1936:10 årg.22. 
169 Kungliga Teatern Repertoar 1773-1793, prod. Klas Ralf, Stockholm 1974, s.71. 
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Den trekantiga hatten 
Algos första balett i Stockholm Den trekantiga hatten, hade haft urpremiär i London 1919 
under namnet The Three Cornered Hat i koreografi av Léonide Massine och med scenografi 
av Pablo Picasso. The Three Cornered Hat, också kallad Le Tricorne, har allt sedan urpremi-
ären dansats på scener världen över fram till idag.170 Den är vad man skulle kunna kalla en 
balettklassiker från modernismen. Utifrån mina källor har jag inte kunnat se att Julian Algo 
själv hade sett, satt upp eller dansat i The Threecorned Hat/Tricorne innan uppsättningen i 
Stockholm 1932, men baletten var välkänd i Europa redan då. Nämnas kan att Algos kollega i 
Berlin och efterträdare i Duisburg, Walter Junk satte upp den i Duisburg under namnet Der 
Dreispitz.171 
 Den trekantiga hatten skulle komma att återigen dansas på Stockholmsoperan tjugofyra 
år senare 1956 då Massine gästade Stockholmsoperan för att studera in baletten Den 
trekantiga hatten med operans balettensemble. Anna-Greta Ståhles och Margareta Sjögrens 
recensioner efter premiären av Massines instudering av Den trekantiga hatten har ett histo-
riskt perspektiv där också Algos äldre uppsättning nämns. I recensionerna från 1956 finns 
idén om att olika dansuppsättningar utifrån samma libretto kan vara original respektive efter-
bildning, vilket inte var en diskussion som fanns med i recensionerna från trettiotalet. Ståhle 
och Sjögren relaterar till historien genom dikotomierna då–nu, omogen–mogen, efterbild-
ning–äkthet, vilket idémässigt överensstämmer med min analys av metaforik i historieskriv-
ningen under decennierna efter andra världskriget. 
 

”Fritt efter Massine” dansade man på Stockholmsoperan under 30-talet. Numera 
nöjer teatern sig inte med den sortens efterbildningar. Massine har själv kallats 
hit.172 
 
Den tyske balettmästaren Julian Algo gjorde visserligen sin entré på Operan 1931 
med en Massinebalett, just “Den trekantiga hatten“. Men det är först våren 1956 
som den svenska operabaletten börjar vara mogen för vad som tilldrog sig i den 
stora världen för tjugo trettio år sen. Först nu börjar den likna en riktig ensemble. 
Att Massine har kommit till den är beviset.173 
 

Båda recensenterna formulerar sig som tillhöriga en ny, liksom mer fullbordad tid än den då 
Algo var verksam. Ståhles/Sjögrens sätt att tänka i termer av mognad, efterbildning och rikt-
ning försöker jag att komma ifrån och istället relatera till för mig aktuella teorier och med 
uppsättningen samtida sammanhang, främst mottagandet, då jag beskriver Algos uppsättning 
av Den trekantiga hatten. 
 
                                                 
170 The World of Serge Diaghilev, Christine Bernard och Charles Spencer, London 1974, s.94f. 
171 Bestand 67, Ballett/ Oper 1927–43. Stadsarkivet i Duisburg. 
172Anna-Greta Ståhle, Dagens Nyheter 2.5.1956. I Stockholm 1956 kallades baletten fortfarande Den trekantiga  
     hatten trots att den var i Massins koreografi. 
173 Margareta Sjögren, Svenska Dagbladet 2.5.1956. 
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Handling och scenbild 

Algos första balett i Stockholm Den trekantiga hatten, med musik av Manuel de Falla och 
libretto av G. Martinez Sierra efter en novell av P.A. Alarcon, utspelar sig i en spansk by eller 
småstad. Det är en komisk balett, som illustrerar det i västerländsk fiktion vanligt förekom-
mande temat om mäns ömsesidiga känslomässiga engagemang i kampen om en kvinna. I 
librettot berättas om hur ett lyckligt gift mjölnarpar råkar ut för att stadens domare 
(corregidor) blir betagen av den vackra mjölnarhustrun. För att själv få tillträde till 
mjölnarhustrun låter domaren/corregidoren häkta mjölnaren under midsommarnatten. 
Domarens envishet, klädbyten och förväxlingar leder till att domaren förlöjligas och att 
makten temporärt fråntas honom. Genom mjölnerskans rådighet återförenas mjölnarparet och 
domaren förs under hugg och slag bort av invånarna i staden. Balettens handling är egentligen 
ganska våldsam, men den brukar iscensättas som en komedi där domarens sexuella anspråk 
via hans maktposition förlöjligas. Hoten är riktade mot äktenskapet. I ouvertyren till akt I 
tilltalas den gifta kvinnan: ”Unga hustru, unga hustru, lås ordentligt dörren”. I akt II tilltalas 
det äkta paret: ”För natten sjunger göken, varna de gifta paren”174. På Stockholmsoperan 1931 
iscensattes dessa egentligen sexistiska våldsamheter som ett ”barnspektakel” i en 
”leksaksdekoration”.175 
 

 
Bild 4. Scenbild från Den trekantiga hatten 1932 

 
                                                 
174 Libretto till Den trekantiga hatten, Operans musikbibliotek och arkiv. Översättning: Oscar Mackotinski. 
175 Dagens Nyheter 17.10.1931; Stockholms-Tidningen 17.10.1931. 
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Jon-Ands scenografi till Den trekantiga hatten föreställer, i enlighet med librettot, 
gården framför mjölnarparets hem. Motivet är vardagsnära och profant. Första och andra 
aktens scenografi är bildmässigt densamma, men belysningen förändras från första aktens 
”dagsljus” till andra aktens ”andalusiska natt”. 
 Bakgrunden i Jon-Ands scenografi är blommande träd och gränsen mellan träd och 
himmel är flytande. Den visuella upplevelsen av trädens blommor går mot stjärnhimlens. 
Kanske återger fotografiet andra aktens stämning som man i librettot kan läsa utspelas i: 
”Eine schöne andalosische Nacht, von Gerüchen erfüllt, sternklar und geheimnisvoll.”176  
 Från vänster på bilden syns en pergola med druvklasar, ett lerkrus, en bro, ett vattenhjul 
med en kvarn, en valvformad ingång till mjölnarparets hem med dubbelsängen synlig bakom 
draperiet, en eldstad, ytterligare ett krus och längst till höger en fågelbur. 

Det tyska handskrivna librettot, som jag utgår från att Algo och Jon-And använde, ger 
många anvisningar om vad som skulle finnas på scenen. Vid en första anblick ser inte Jon-
Ands bild av mjölnarens hus och gården framför så symbolrik ut, men i överensstämmelse 
med balettens tema innehåller den både bilder för hem och trygghet – såsom eldhärden, 
kvarnen och de stora lerkrusen, och för erotik och frestelser – såsom vindruvorna och 
koltrasten.177 En bild av både vardaglig hemkänsla och erotik är dubbelsängen. 

Balettens lekfulla framtoning lyfts fram av flera recensenter. Curt Berg skriver att 
”barnspektaklet tangeras”,178 medan Kurt Atterberg anser att ”Jon-And hade till denna balett 
gjort en lustig leksaksdekoration, samt fantasifulla, färgglada dräkter”.179 En av funktiona-
lismens starkaste förespråkare Gotthard Johansson talar i sin recension av scenografien om 
”ett lekfullt mästerverk […] denna sprudlande festliga leksaksvärld/.../sagans blomsterrabatt 
[…] en lekande fantasi”.180 
 

Dansare och rollfigurer  

Julian Algos och Elly Holmbergs fiktiva identiteter som mjölnare och mjölnarhustru är i 
librettot förankrade i en heterosexuell ordning där mannen, enligt librettot, tillåts vara ful och 
puckelryggig medan mjölnerskan är yngre och mycket vacker. Mjölnerskans skönhet gestal-
tades på scenen, men inte mjölnarens fulhet och puckel på ryggen. Julian Algo som mjölnare 
var ung, vacker och välklädd. Bland rollfigurerna finns också en dandy. Hans närvaro kan 
tolkas som ett orosmoment för det konventionella äktenskapet som handlingsmässigt står i 
fokus. Ikonografiskt gestaltas dandyns ambivalenta genus i bilden nedan där både kvinnorna 
och mannen tycks bjuda in honom. 
                                                 
176 Libretto Den trekantiga hatten, Operans musikbibliotek och arkiv. 
177 J.C. Cooper, Symboler, en uppslagsbok, Forum, London 1986. Uppslagsord Koltrast: Kristen [tolkning]  
     Köttets frestelser (dess förföriska sång och svarta fjäderdräkt). I den helige Benediktus frestelser uppträder  
     djävulen i en koltrasts skepnad.  
178 Dagens Nyheter 17.10.1931. 
179 Stockholms-Tidningen 17.10.1931. 
180 Svenska Dagbladet 17.10.1931.  
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 Bild 5. Domarens hustru, Mjölnerskan, Mjölnaren och Dandyn.  
Den trekantiga hatten 1931. 

 

Övriga rollfigurer var domaren och hans hustru samt soldater, gendarmer och byfolk. I 
Algos uppsättning var enligt recensenterna lekinslaget markant vilket har betydelse för min 
tolkning om lek och lust och gör att jag tänker mig rollfigurerna mer som lekfullt utklädda än 
som trovärdigt gestaltade. Mjölnaren är inte ful och domaren är inte hotfull utan i stället tycks 
man ha lekt en utklädningslek. Det engagemang eller den berördhet publiken visar bygger inte 
på att man identifierar sig med rollfigurerna utan på handlingens raffinemang och artisteri. 

Akt I Äktenskapet hotas 

Äktenskapets genusordning och dess olika uttryck för idéer om manlighet och om männens 
kamp om och byteshandel med kvinnor samt kvinnors förmåga att manipulera männens begär 
är beståndsdelar i Den trekantiga hatten. 
 Under ouvertyren till Den trekantiga hatten hörs kastanjetter, handklappningar och en 
mezzosopran som sjunger en vers som understryker att det är den gifta kvinnan som tilltalas: 
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Casadita, casadita, cierra con tranca la puerta. 
(alla) O-lé o-lé, o-lé, o-lé 
Casadita, casadita, cierra con tranca la puerta, 
que aunque el diablo esté dormido a lo mejor se despierta. 
Que aunque el diablo esté dormido, a lo mejor se despierta181 
 
På svenska betyder det ungefär: 
 
Unga hustru, unga hustru, lås ordentligt dörren 
Unga hustru, unga hustru, lås ordentligt dörren 
o-lé............. 
Ty även om djävulen sover, kanske han vaknar 
Ty även om djävulen sover, kanske han vaknar 
o-lé.............182 
 
Sångtexten uttrycker ett hot om en eventuell förändring, men då ridån går upp efter körsången 
visas på scenen en spanskinfluerad småstadsidyll. Mjölnerskan plockar vindruvor. Hon klätt-
rar upp på en stol och sträcker sig efter dem. Koltrasten visslar att klockan är tre, men mjöl-
naren försöker visa honom att klockan är två och att han bör vissla två gånger istället för tre. 
Då visslar koltrasten fyra gånger. Då mjölnerskan ser mannens misslyckande skrattar hon, tar 
med sig en druvklase, tar en druva och matar koltrasten. 

 
Verführt durch die Traube und möglich auch durch das Lächeln der schönen 
Müllerin singt die Amsel zwei Uhr, endlich!183 

 
Mjölnerskan, mjölnaren och koltrasten positionerar sig i första scenen. Mjölnerskan 
presenterades med druvorna, en symbol för rus och erotik. Mjölnaren kunde inte handskas 
med koltrasten som är en symbol för begäret, men mjölnerskan klarade det utmärkt. 
 Äktenskapets betydelse som säte för sexualitet visades, som sagt, i scenografin med en 
dubbelsäng tronande på scenen. Dess centrala betydelse uttrycks i det handskrivna tyska 
librettot med begrepp som: stor, imposant, tronar. 
 

Die Aussicht geht in das Interieur der Mühle, eine Art Alkoven, wo in des Ehebett 
thront, gross, festlich, imposant versehen mit zahlreichen Polsterungen und einer 
prunkvollen Bettdecke.184 
 

                                                 
181 Klaverutdrag Den trekantiga hatten, Operans musikbibliotek och arkiv, Stockholm. 
182 Översättning Oscar Mackotinski. 
183 Den trekantiga hatten - handskrivet libretto på tyska, s.2. Operans musikbibliotek och arkiv, Stockholm. 
184 Ibid., s.1. 
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Dandyn - dansad av Otto Thoresen - kommer in på scenen. Med gester och blickar visar han 
sin beundran för mjölnerskan. Dandyn är inte integrerad i handlingen längre fram, men hans 
uppdykande kan tolkas som att frågor ställs huruvida den genusordning som etablerats kan 
raseras eller frestas. Blickens betydelse understryks av dandyns lornjett, kanske värd att jäm-
föra med ett kameraöga. Dandyns närvaro är intressant ur perspektiv som rör sexualitet och 
stabilitet. Medan mjölnerskan och mjölnaren har fiktiva identiteter som är väl förankrade i en 
heterosexuell ordning och i en småstadsmiljö, är dandyn anakronistisk i den fiktiva miljön; 
snarare förknippas han med manlig feminitet och sexuell ambivalens under europeiskt arton-
hundratal och tidigt nittonhundratal. Dandyn tillhör snarare samma tid, kultur och sociala sfär 
som männen bakom balettens tillkomst 1919. 
 När corregidorens/domarens sällskap gör entré på scenen etableras omedelbart doma-
rens sociala position då mjölnarparet bugar och domaren låter sina handskar falla till marken 
– enbart för att få dem upplockade. Domarens blick faller på mjölnerskan och hans åtrå 
väcks, men hans hustrus blick håller honom kvar inom socialt acceptabla kulturella ramar. 
 

Der Corrégidor betrachtet mit Erstaunen die Schönheit der Müllerin und verliebt 
sich ganz plötzlich stark in sie: aber seine Frau anblickend.185 

 
Medelst dandyns och domarens blickar presenteras hoten mot äktenskapet – det äkta parets 
hemvist, men också mjölnaren kastar blickar. En ung flicka som mjölnaren kastar en släng-
kyss åt besvarar hans hälsning och får mjölnerskan att gråta. Äktenskapet har genom de 
inledande scenerna fått en central position, men hot mot äktenskapet dyker ideligen upp, 
dandyn med sin sexuella ambivalens, domaren med sin makt och flickan med sin ungdom. 
 Första aktens sista del återgår till mjölnerskans attraktionskraft och förmåga att kontroll-
era sexualitet, samtidigt som hotet från corregidorens/domarens maktposition blir uttalat. Då 
corregidoren drucken kommer tillbaka dansar mjölnerskan en fandango och låtsas kurtisera 
domaren. Hon stoppar en vindruva i hans mun, (liksom tidigare i koltrastens), lockar honom 
att komma efter för att få ytterligare en druva. Domaren jagar, hon matar och springer undan, 
han försöker kyssa henne, hon får honom att ramla i backen. Mjölnaren kommer fram med en 
påk och gör sken av att han tror det är rövare som för oväsen. Under förevändning att hjälpa 
domaren upp och damma av hans kläder, slår de honom och skakar honom. Han förstår deras 
komplott och under hotelser ger han sig iväg. 
 

                                                 
185 Ibid., s.3. 
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Akt II Midsommarnatt 

 
När skymningen faller, grön och violett, pendla sexton par vackra senoritor med 
svarta trikåben under väldiga gula kjolar till gitarrers klang. Det är inte 
djupsinnigt, men utomordentligt raffinerat, ställvis med något av verklig poetisk 
flykt.186 

 
Andra akten utspelas under midsommarnatten. De erotiska undertonerna har genom dansen 
ovan och med den dämpade belysningen blivit starkare, men också hotfullare. Domarens 
maktposition raserades och gjordes narr av i slutet av förra akten och då polisen nu bankar på 
dörren är det domarens position som restaureras och äktenskapets som raseras. I sångtexten i 
bakgrunden är det hotet mot äktenskapet som påtalas. 
 
Por la noche canta el cuco 
Advirtiendo a los casados que corran bien los 
cerrejos que el diablo está desvelado 
Por la noche canta el coco 
Cucú, cucú, cucú187 
 
För natten sjunger göken 
varna de gifta paren 
att låsa dörren ordentligt 
för att djävulen är vaken 
Ko-ko, 
 
Domaren kommer in på scenen. Han gör entré över den bro som syns på scenbilden. Redan 
här – bron blir symboliskt en övergång till mjölnerskans revir – förebådas domarens miss-
lyckande då han ramlar i vattnet. Mycket ynklig möter domaren mjölnerskan när hon kommer 
ut på gården. Han förklarar sin kärlek. Hon är arg. Han gör upprepade närmanden som hon 
flyr undan och hon skrattar åt honom. Domaren drar upp två pistoler, men mjölnerskan svarar 
med att sikta på honom med ett gevär. Domaren blir skräckslagen och rullar sig i konvul-
sioner. Mjölnerskan springer sin väg. Domaren tar av sig sina våta kläder och hänger dem på 
tork. Därefter går han in och lägger sig i sängen. Domaren har misslyckats, men symboliskt 
intar han mjölnarens plats som mjölnerskans sexuella partner då han kryper ner i dubbel-
sängen. Den äktenskapliga ordningen är hotad. Mjölnaren kommer in på scenen och i och 
med hans entré tar en förväxlingssituation vid. 
 

                                                 
186 Curt Berg, Dagens Nyheter 17.10.1931. 
187 Klaverutdrag Den trekantiga hatten, Operans musikbibliotek och arkiv, Stockholm. 
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Maktskifte/kvinnobyte 

Leken går vidare. I nästa scen byter mjölnaren och domaren kläder och därmed också fiktiv 
identitet. Om domaren tar mjölnarens roll i den tronande sängen kan mjölnaren minsann låt-
sas att han är domare och corregidorskans man. 
 Domaren har klätt av sig, vilket innebär att de attribut för tillhörighet till social klass 
och makt som han bar nu är borta. Han är för tillfället utan klasstillhörighet och makt. Mjöl-
naren kommer och ser domarens kläder hänga på en stol. Han blir rasande och tilltron till 
äktenskapet som sexualitetens hemvist raseras nu eftersom han tror att hustrun finns i dubbel-
sängen med domaren. 
 Mjölnaren startar nu en slags ”ska vi byta kvinnor-lek”. Han tar på sig domarens kläder, 
vilket gör honom tillhörig domarens sociala klass och kanske också hans kvinna. Iklädd mak-
tens yttre attribut ger sig mjölnaren iväg för att uppvakta domarens hustru. På väggen skriver 
han ”Korregidorskan är också mycket vacker”. Domaren kommer ut från alkoven och klär på 
sig mjölnarens kläder och därmed är de ombytta rollerna och det sociala klassbytet ett faktum. 
 Eftersom kläderna på en teaterscen och i leken är identitetsbärande tar poliserna, som på 
domarens order letar efter den förrymde mjölnaren, miste och ger sin överordnade stryk. 
Mjölnerskan i sin tur försöker befria sin fiende domaren, eftersom kostymen säger att det är 
hennes make som får stryk. Mjölnaren, som inte kan bli lurad av kostymen domaren bär, 
eftersom han känner igen den som sin egen, blir rasande då han ser att hans hustru försvarar 
domaren och kastar sig också han över domaren, vilket också understryker att det är en kon-
flikt mellan männen. (Mjölnaren blir arg på domaren och inte på sin hustru då han ser att hon 
försvarar domaren.) Den trekantiga hatten slutar med att allt ordnar upp sig och domaren körs 
iväg av befolkningen i byn under hugg och slag. 
 

Mottagande 

Artisteri och funktionalism 
Det är intressant att se hur i recensionerna tal om artisteri samsas med en terminologi präglad 
av den samtidsaktuella funktionalismen. Både Julian Algos regi och koreografi samt John 
Jon-Ands scenografi till Den trekantiga hatten omtalas i termer som konnoterar en funktiona-
listisk diskurs, högaktuell och omdebatterad efter stockholmsutställningen 1930. I Moses 
Pergaments och Agne Beijers recensioner lyser igenom att funktionalismen var på modet och 
att de tilltalades av idéer om tydlighet och saklighet. Kanske man genom citaten nedan kan 
dra slutsatsen att funktionalismen i Den trekantiga hatten fick ett koreografiskt uttryck – 
kanske var det tvärtom så att kritikernas språkbruk gav Algo idén om att gestalta 
funktionalismen på scenen så som senare i Förtrollade butiken. Klarheten, inte komplexitet, 
ornamentik eller tvetydighet prisas. Mina understrykningar markerar begrepp som konnoterar 
funktionalistisk diskurs.  
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Moses Pergament: 
Balettmästaren Julian Algo, hade på ett utomordentligt berömvärt sätt löst sin 
uppgift. Den konsekvent genomförda stiliseringen i rörelser och spel, livligheten 
och uttrycksfullheten i solist- och kårensemblerna, lättfattligheten i det 
pantomimiska klarläggandet av handlingen, spänningen och avspänningen i den 
sceniska bilden- allt förtjänar ampla lovord.188 
 
Agne Beijer: 
Av de franska impressionistiska klangtöcken, som de Falla ibland sveper kring 
sina orkesterkompositioner, finns här inte ett spår, allt är klart och handgripligt 
som en novell av Cervantes, berättad dock av en virtuos, som kan konsten att 
locka fram de mest oväntade poänger ur texten. Instrumenteringen är lysande 
kvick, och allt vad balettmästaren behöver veta uttryckt i så klara verba, att ingen 
kan misstaga sig på deras innebörd, som blott förstår språket. Lyckligtvis visade 
sig detta i hög grad vara fallet med operans balettinstruktör, Julian Algo. Ett 
spirituellare dansdivertissement har vi inte sett här sedan Fokins dagar, utan alla 
jämförelser för övrigt. Det pantomimiska händelseförloppet lånat från en 
picaresknovell av Alarcon, serverades muntert och drastiskt, regin var förträfflig 
och det koreografiska detaljarbetet vittnade om yrkeskunnighet och en musikalisk 
lyhördhet, som vi sannerligen inte blivit bortskämda med. Algos koreografi var 
kvick och distinkt som de Fallas musik, fri från allt svammel och lagom 
etnografiskt accentuerad, kanske här och var en aning mindre överdådig i sina 
uttrycksmedel men alltigenom artistisk och yrkesmässigt saklig.189 

 
Gotthard Johansson, en av funktionalismens förgrundsfigurer, skrev i Svenska Dagbladet om 
Det dekorativa i recensionen av Den trekantiga hatten, vilket han gör med stor entusiasm och 
ett övertygande engagemang. 

  
I den efterföljande spanska baletten, där han liksom tidigare i Coppelia och Lilla 
Petters resa till månen skapat ett lekfullt mästerverk i sin verkligt personliga stil, 
något av de allra bästa han över huvud åstadkommit, och man kan tryggt tillägga 
något av det bästa, som i denna stund presteras av denna art i hela världen. I denna 
sprudlande festliga leksaksvärld, där de kallgröna popplarna skjuta upp som en 
sagans blomsterrabatt mot den sammetssvarta rundhorisonten och de lustigaste 
små hus kliva över forsande vattenfall, är allt gestaltat med den mest suveräna 
konstnärliga frihet, en lekande fantasi, en spirituell grace, en raffinerad artistisk 
och framför allt koloristisk smak och en trollkarlsaktig teknisk skicklighet, som 
verka fullkomligt avväpnande. Här råder också den fullkomligaste 
överensstämmelse mellan det dekorativa och det dramatiska, mellan miljö och 
handling, mellan dräkter och figurer, typer och spel.190 

 
Gotthard Johanssons erkännande av Jon-Ands arbete i kombination med de andra recen-
senternas sätt att beskriva föreställningen stöder min tolkning om uppsättningens 
                                                 
188 Moses Pergament, Svenska Dagbladet 17.10.1931.  
189 Agne Beijer, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 17.10.1931. 
190 Gotthard Johansson, Svenska Dagbladet 17.10.1931. 
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funktionalistiska estetik, men begreppen i sig kan ha varit frekvent använda och lite 
modebetonade för den tidens kulturskribenter. 
 Julian Algos bakgrund inom tysk Theatertanz kommenteras knappast alls. Det enda 
inlägget i vilket någon antydan däråt kan anas är Kurt Atterbergs recension i vilken det står: 
”Hr Algo har i Operans duktiga och välutbildade balett ett utmärkt material, och det goda 
resultatet av dagens premiär får väl i avsevärd grad tillskrivas balettens medskapande verk-
samhet. Man tvingas till denna reflexion av de rykten som försports om att hr Algo skulle ha 
bannlyst balettexercisen.”191 Atterberg kopplar dock inte ihop detta med Algos bakgrund 
inom Theatertanz. 
 En jämförelse som belyser hur nationalitetstillhörighet används i olika texter är möjlig 
att göra om man tittar på hur Julian Algo presenterades när han var ny i Stockholm och hur 
han har presenterats i senare historieskrivning. Ingen talar i recensionerna efter Den 
trekantiga hatten om att han är tysk. Det verkar sakna betydelse, vilket kan bero på att 
banden mellan Sverige och Tyskland vid den här tiden var starka. Då skrev journalister och 
recensenter om ”Operans nye balettmästare” (Scenen1931:20), ”koreografen Julian Algo” 
(Dagens Nyheter 17.10.1931), Julian Algo, Operans nye balettmästare” (Stockholms-
Tidningen 17.10.1931). Det skiljer sig från senare historieskrivning där epitetet tysk snarare 
finns med som markör för ”de andra”, ”inte vi”. 192 Tyska medarbetare hörde då inte längre 
till det normala. 
 
Koreografi och dans  
Alla dansarna utom Julian Algo får många lovord av recensenterna, men Algo får genom-
gående goda omdömen vad gäller koreografin. Solodansöser var Elly Holmberg och Maria 
Sylvan. Några av dansarna har uttryckt att Sylvan fick sin anställning tack vare att hon var 
Algos hustru, men efter Algos första premiär på Stockholmsoperan fick både Elly Holmberg 
och Maria Sylvan lovord av recensenterna. Kanske kan kommentarerna om Sylvans rörelser 
härledas till ett starkare fysiskt uttryck i tysk dans än i svensk, men recensenterna refererar 
inte till Tyskland eller till expressionistisk dans. 

 
Maria Sylvan, en ny solodansös, utgjorde en trevlig bekantskap. Vacker, 
temperamentsfull, med den nödvändiga kantigheten i sin lätt karikerade roll. 
Känsligt mimikspel och härlig rygghållning och -böjning.193 
 
Det förnämsta solopartiet hade Elly Holmberg fått hand om. I sin första dans var 
hon litet besvärad ännu av de kastanjetter man stuckit i händerna på henne och 
som gärna någon i orkestern kunde överta. Men redan i sin nästa pas de deux med 
Algo är hon fullt inne i rollen och exekverade sina invecklade spanska steg med 
en säkerhet och en humoristisk turnering, desto mer beundransvärd som de 

                                                 
191 Kurt Atterberg, Stockholms Tidningen 17.10.1931. 
192 Se vidare kapitel Historieskrivning. 
193 Vera Alexandrowa, ”Italienskt och spanskt - Dubbelpremiär på Operan”, Scenen 1931:20, årg.17. 
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koreografiska karaktärsrollerna egentligen mindre ligga för hennes rent lyriska 
temperament. Den dansen jämte andra aktens första ensemblescen, Maria Sylvans 
sista entré par moment av finalen voro divertissementets elegantaste episoder rent 
balettmässigt föreföll det mig. Maria Sylvan – fru Algo charmerade genom sin 
esprit och sina enastående distinkta och uttrycksfulla armrörelser.194 
 
Elly Holmberg och Maria Sylvan gjorde sina spanska damer med mycken grace, 
och om man kanske bäst minns den sistnämnda, beror det på att hennes 
rörelseschema bjöd på en del pikanta effekter som gåvo en rätt uppmuntrande 
karakteristik av donnan.195 
 
Elly Holmberg var den sötaste och mest graciösa spanska mjölnerska jag någonsin 
sett. Hon dansade och trippade som den fullfjädrade primadonna, hon i 
verkligheten är. En sympatisk liten spanjorska var också corregidorens fru, 
egentligen balettmästarens dito, med namnet Maria Sylvan. Hon hade karaktär 
och kunde tydligen också dansa.196 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att Den trekantiga hatten uppfattades som ett lekfullt och 
modernt iscensatt koreografiskt divertissement med gott underhållningsvärde och som en bra 
början av den nye balettmästaren. 
 

Petrusjka 
Bakgrund 
Med sin känslosamhet, utanförskap och melankoli var Petrusjka en ovanlig manlig rollfigur, 
vars tillblivelse det dock fanns utrymme för inom modernismens radikalitet. Baletten 
Petrusjka hade efter premiären 1919 kommit att bli en av den internationella balettreper-
toarens mest välkända och dansade verk och premiären med Vaslav Nijinski i huvudrollen 
hade skapat en homoerotisk konstnärlig genre. 197 

Algo återkom flera gånger till Petrusjka, vilket tyder på att det var en viktig balett för 
honom samt att Petrusjka var en rollkaraktär som han gärna gestaltade. Ett par gånger tidigare 
hade han arbetat med Petrusjka i Tyskland. Först när hans dåvarande partner Yvonne Georgi 
vid en Stravinskiafton 1927 satte upp baletten i Hannover med Harald Kreutzberg som 
Petrusjka och sedan i en egen uppsättning i Duisburg där Algo, liksom i Stockholm, själv 
dansade Petrusjka. Algo ville medverka på kongressen i Essen 1928 med danser ur Petrusjka 
och det är fotograferad i rollen som Petrusjka, som Algo oftast presenterades i Duisburgs 

                                                 
194 Agne Beijer, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 17.10.1931. 
195 Curt Berg, Dagens Nyheter 17.10.1931. 
196 Moses Pergament, Svenska Dagbladet 17.10.1931. 
197 Ramsay Burt, The Male Dancer, s.99f. 
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teaterblad Das Prisma, liksom i Künstler Almanack 1931.198 Det är också troligt att Algo 
hade sett Kurt Jooss uppsättning i Essen 1930.199 
 Då Petrusjka framfördes i Duisburg 1928 skrev en av de tyska recensenterna att Algo i 
rollen som Petrusjka var i sitt rätta element. Både recensentens uppfattning om vad som 
passade Algo, och det faktum att Algo återkom till Petrusjka både i Duisburg och i 
Stockholm, talar för att han tyckte sig ha något att säga med Petrusjkagestalten.  
 

Handling och scenbild 

I Petrusjka gestaltas i fyra bilder en koreografisk burlesk om ett dockteatersällskaps besök på 
en rysk marknadsplats i fastlagstid. Den yttre inramningen är folkloristisk, dockteaterns inne-
havare benämns Charlatanen och har enligt programmet ”ett orientaliskt utseende”, medan 
själva konflikten utspelas mellan dockorna Petrusjka, Ballerinan och Moren, vilkas roller och 
inbördes relation påminna om Comedia dell’artes Pierrot, Columbine och Harlekin. Vid 
premiären i Stockholm 27 augusti 1932 dansade Julian Algo Petrusjka, Eva Nyström 
Ballerinan och Otto Thoresen Moren. 

I första bilden anländer Charlatanen med sina dockor till marknadsplatsen och förevisar 
deras dans. Andra bilden utspelas i Petrusjkas cell och avslöjar hans kärlek till ballerinan. 
Tredje bilden utspelas hos moren där Petrusjka bevittnar ballerinans och morens kärleks-
handlingar. Förtvivlad blir Petrusjka ivägkörd av moren. Fjärde scenen utspelas åter på 
marknadsplatsen där Petrusjka mördas av moren. Avslutningsvis visar Charlatanen för mark-
nadens besökare att figurerna bara är dockor. Programbladet till Julian Algos uppsättning i 
Stockholm har vad gäller Charlatanen ett exotiskt anslag, då han beskrivs som en gammal 
man med orientaliskt utseende som besitter magiska krafter, vilka har gett dockorna mänsk-
liga känslor och passioner. Handlingen beskrivs i programmet inte utifrån librettots uppdel-
ning i fyra bilder utan är övergripande och kan sägas understryka det känslomässiga och 
Petrusjkas utanförskap.200 
 

Detta gäller framför allt Petruschka, som också har större förmåga att lida än 
Ballerinan och Moren. Med bitterhet förnimmer han Charlatanens grymhet, sitt 
slaveri och sin avskildhet från det mänskliga livet, sin fulhet och sitt löjliga 
utseende.201 

 
John Jon-Ands scenbild visar i första och sista akten det ryska marknadstorg där dramat 
utspelas. Enligt programmet från 1932 är det Amiralitetsplatsen i Sankt Petersburg vid 

                                                 
198 Künstler Almanack 1931. Tanz Archiv Köln. 
199 International Dictionary of Ballet, Detroit, London, Washington 1993, vol.2 L-Z, s.1119, nämner tjugoen  
     andra produktioner, men varken Yvonne Georgis, Julian Algos eller George Gés uppsättningar  
     finns med, däremot Kurt Jooss i Essen 1930. 
200 International Dictionary of Ballet Detroit, London, Washington 1993, vol.2 L-Z, s.1119f.; Kungliga  
      teaterns programsamling 1932/33 4 aug-30 sept. 
201 Kungliga teaterns programsamling 1932/33 4aug–30sept. 
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fastlagstid. Fotografiet visar på ett myller av former: rutor, prickar, ränder, sick-sack, rätlinjigt 
och förskjutet, kurvor och tvära vinklar, spiraler och bågar – jag har svårt finna något uttryck 
för form som inte återges i den scenbilden. Det myllrigt blandade folkliv som programmet 
berättar om, med tscherkesser, ryska dansöser, lindanserskor, en björn, ammor, kuskar, stall-
knektar, druckna, maskerade köpmän, officerare, soldater, poliser och ‘folk‘ på scenen, har 
sin motsvarighet i myllret av former i scenografin, något som uppskattades av Moses 
Pergament. 

 
Nu höll jag nästan på att glömma det bästa av allt: Jon-Ands färgsprakande ridå, 
dekorationer och dräkter. Sin bästa stil och med fri anslutning till ryska motiv har 
Jon And här trollat fram tre konstnärligt fullödiga bilder. I synnerhet 
marknadstorget med den lilla teatern, karusellen och det stora hjulet samt 
kyrkkupolerna i bakgrunden. Det var en fest för ögat.202 

 
 

 
 

Bild 6. Scenbild från Petrusjka 1932 

Till skillnad från första bildens profana folkvimmel är den andra bilden, som föreställer 
Petrusjkas bostad – beskriven som en cell i programmet – enklare i formen och mer meta-
fysisk i sitt uttryck. Om dess effekt skriver Agne Beijer att ”andra scenens kosmiska fantasi 
satte in med en förträfflig kontrastverkan”.203 
 
                                                 
202 Moses Pergament, Svenska Dagbladet 28.8.1932. 
203 Agne Beijer, Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning 29.8.1932. 
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Bild 7. Scenbild från Petrusjka 1932 

 
 Det kosmiska i scenbilden kontrasteras mot instängdheten i Petrusjkas cell. Det galler-
försedda fönstret och det trånga utrymmet får fysiskt och mentalt sitt uttryck på scenen, 
genom att rummets inre hörna sätts i centrum av scenen. Rummet avgränsas imaginärt av en 
vit vinklad linje, som fortsätter i ytterligare två vinklar. Väggarna i det inre ”rummet” är 
dekorerade med hjärtan. Under de två vinklar som fortsätter från ”rummet” är mönstret också 
rätlinjigt och konkret i distinkta ränder och tydliga schackrutor. Utanför de vinklade raka 
linjerna, utanför det instängda antyds de riktigt stora rummen genom stjärnor i olika storlekar 
och former, en planet och månen. Friheten finns därute, instängdheten och olycklig längtan 
därinne. Svarta piggar sticker ut från väggen. Kanske hade de en koreografisk funktion som 
stege.  

Curt Berg kopplar ihop Jon-Ands scenografi och musiken. 
 
den [Stravinskis sats] ger i fråga om koloriten breda, bestämt avgränsade plan, 
avvägda mot varandra på ungefär samma sätt som Jon-Ands dekorationer och 
kostymer.204 
 

Dansare och rollfigurer 

Om rollfiguren dockan Petrusjka skrivs i programmet att han kan lida och känna passion och 
att han upplever sitt slaveri och sin avskildhet från det mänskliga livet. Ballerinan, som han är 

                                                 
204 Curt Berg, Dagens Nyheter 28.8.1932. 
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förälskad i, skyr honom ”då hans underliga sätt förskräcker henne”. Utifrån programmet, 
Algos tidigare tolkning av Petrusjka och det fotografi med vilket han gärna presenterade sig 
själv, torde tolkningen att Algo önskade uttrycka en känslosam och en mänsklig Petrusjka 
vara trovärdig. Även Kajsa Rootzéns synpunkt att det marionettartade borde ha framhävts 
tydligare kan sägas styrka en sådan tolkning, och det är som ”mänsklig” Bengt Häger 
beskriver Algo i rollen som Petrusjka.205 
 

 
Bild 8. Julian Algo som Petrusjka 1932 206 

 
Rollfiguren Moren har inget namn utan benämns utifrån sin etniska tillhörighet. En 

kollektiv benämning gör att hans egenskaper och handlingar snarare tillskrivs en grupp än en 
individ. Han är en stereotyp, som frekvent har förekommit i konst och litteratur producerad av 
vita män under ett par århundraden. Narrativt får han representera den andre – en svart våld-
sam man som är heterosexuellt aktiv och attraktiv för den vita kvinnan.207 Beskrivningarna av 
Otto Thoresen som moren visar att recensenterna inte ifrågasatte eller problematiserade hur i 

                                                 
205 Samtal med Bengt Häger i hans hem 12 december 1995. 
206 Anna Riwkins fotografi av Algo är ovanligt för sin tid då det fotograferar en dansare i rörelse mitt i ett hopp. 
207 Till exempel Toni Morrison, Mörkt spel, vithet och den litterära fantasin, Stockholm 1993. 
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fiktionen ondska kombinerades med ras och sexualitet utan att de byggde sina beskrivningar 
på kolonialt tankegods. 

 
Moren, fräckt och sensuellt gåpåaktig, ett primitivt vackert djur, som leker med 
mogna sydfrukter och njuter av muskelspelet i sin egen kropp.208 
 
Eva Nyström var en lätt och behändig, måhända lite väl menlös marionettdocka i 
tyllkjol, samt Otto Thoresen en vig och perfekt bov i en svartsminkad mors 
ondskefulla skepnad.209  

 
Den likaså namnlösa ballerinan var även hon 
stereotyp. Ballerinan stod för skönhet, men 
också för en passiv heterosexuell kvinnlighet, 
”behändig” med Beijers ord, och hon attra-
herades av ondska och svarthet. En genus-
politisk omtolkning i kvinnorollerna som kan 
tillskrivas Julian Algo var att han lät kvinnor 
dansa det manliga partiet i lesginkan.210 
Genom det könsbytet ger Algo, medvetet eller 
omedvetet, utrymme för att en kvinnlighet 
som kontrasterar ballerinans menlöshet också 
presenteras på scenen. Med dragna knivar 
representerar Elly Holmberg en kvinnlighet 
som inte är lika lättkontrollerad eller 
”behändig” som ballerinans.               

Trots den homoerotiska estetik som 
brukar förknippas med Petrusjka är baletten 
handlingsmässigt uppbyggd kring bilder och 
idéer om heterosexuella preferenser. Baletten Petrusjkas berättelse om heterosexuella 
beteenden skulle kunna tolkas som ett kritiskt inlägg mot desamma. Moren mördar Petrusjka, 
och den utanförstående känslosamma Petrusjka dör omgiven av kyla både från den kalla snön 
och från människorna omkring honom. I den heterosexuella hierarki som Petrusjka skisserar 
står således den känslosamma Petrusjka för misslyckandet och den elake moren för framgång. 
Berättelsen säger att heterosexuella kvinnor väljer dominanta våldsamma män och väljer bort 
känslosamhet, mjukhet och passion, men med Petrusjkas homoerotiska konnotationer i bak-
huvudet kan man även tolka Petrusjka som ett kritiskt inlägg mot värdegrunden i en meta-
berättelse om heterosexuella mönster. 

                                                 
208 Dagens Nyheter 28.8.1932 sign. V.w.M-a(o?). Signaturen har tyvärr inte gått att lösa. 
209 Agne Beijer, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 29.8.1932. 
210 Vera Alexandrowa, Scenen 1932:15-16, årg.18. 

Bild 9. Elly Holmberg i Petrusjka 1932
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Mottagande 

Petrusjka fick ett lite mer blandat mottagande, men gemensamt för recensenterna är att de alla 
tar upp att Petrusjka nu äntligen sätts upp på Operan. Algos bakgrund i tysk teaterdans 
kommenterades efter premiären av Petrusjka i augusti 1932 och det tycks ha varit i rollen som 
Petrusjka som Algos erfarenhet av expressionistisk dans starkast kom till uttryck. 
 Petrusjka har 1932 ännu inte hunnit bli en klassiker, men är inte heller längre så om-
störtande modern musikaliskt och koreografiskt som vid urpremiären. Moses Pergament 
skriver: 
 

Tjugotvå år efter sin tillblivelse och cirka femton år efter att ha nått sin 
världsberömmelse dansade Stravinskys Petruschka på lördagen för första gången 
in på kungl. teaterns scen. Sent slogos portarna upp för den moderna tonkonstens 
populäraste koreografiska verk. Sent – men inte för sent. Ty ännu har Petruschka 
kvar hela sin dragningskraft; dess sprittande rytmiska liv har icke förslappats, dess 
färgprakt icke förbleknat. Borta är endast den sensationella atmosfären, ty efter all 
modern musik vi fått höra på senare år verkar Petruschka nästan klassisk i sin 
klara struktur.211 
 

Petrusjka var inte längre så ny när den kom till Operan, men trots en viss kritik är Moses 
Pergament otvivelaktigt glad över att Petrusjka sätts upp och han vädjar till publiken att gå 
och se Petrusjka. 

 
Och så till slut: en vädjan till alla vänner av god konst – oberoende om den är 
modern eller omodern – gå och se Petruschka! Den uppmuntran är både 
ledningen, orkestern och hela den övriga ensemblen värda.212 

 
Om det fanns en motsättning mellan Julian Algos bakgrund och operabalettens traditioner, är 
det möjligen den som Vera Alexandrowa antyder då hon skriver: ”I stort sett var det ytterst 
förtjänstfullt arbete, för att vara utfört av svensk balettensemble, inspirerat av en tysk balett-
mästare.” 213 Hon påpekar också att han är expressionist, vilket torde syfta på hans bakgrund. 

Att Algo stiliserar rörelser återkommer i recensionerna efter flera av hans uppsättningar. 
 

Regissören gjorde ett försök att stilisera, i stället för att etnografiskt troget återge 
ryska folkdanser.214 
 
Men varken Petruschka eller moren lyckades fullkomligt övertyga sina åskådare. 
Petruschka kanske lade in i rollen, expressionist som han är, för mycket av sig 
själv, om även äkta känslor, utan hänsyn till verkan utåt, på publiken. Det blev en 

                                                 
211 Moses Pergament, Svenska Dagbladet 28.8.1932. 
212 Ibid. 
213 Vera Alexandrowa, Scenen 1932:15-16, årg.18. 
214 Ibid. 
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brist på koncentration i plastiska utformningslinjer, för många nervösa sick-sack, i 
stället för några få markanta djupare och gripande linjer.215 

 
Man kan fråga sig om det är det mer expressionistiska uttrycket som påminner Atterberg om 
Algos bakgrund och gör att han nu skriver ”tysk” balettmästare. 
 

Julian Algo, Operans tyske balettmästare, stod för regin och koreografin. 
Bådadera uppvisade en mångfald fyndiga och överraskande detaljer. Det var liv 
och eggande fart över hela baletten, och herr Algo hade faktiskt flerstädes lyckats 
få fram vad som saknas i musiken: dans. Han är värd en oförbehållsam eloge för 
sin uppfinningsrikedom och sin energi […]. 216  

 
Dagens Nyheter använder återigen två recensenter, en för scenografi och en för musik. Under 
rubriken ”Hur dansen var” tycker dansrecensenten att temat med dockorna känns inaktuellt, 
men vad gäller koreografin menar hon att Julian Algo utnyttjat möjligheterna i baletten och 
hon lyfter fram rörelseschemat som originellt. 
 

Hur som helst, så hade koreografen Julian Algo gripit tillfället att kraftigt utnyttja 
motsättningarna mellan huvudtyperna, den otillfredsställda, lidelsefulla, på sig 
själv tvivlande Petruschka – dansad med dramatiska förtjänster och originellt 
rörelseschema av honom själv – och den kalla, hetsande ytliga Ballerinan, 
karaktäriserad av blanka trumpetstötar […]. 217 
 

Agne Beijer var också tillfreds med uppsättningen. Han inleder med en historik om Ballet 
Russes uppsättningar och går vidare till att tala om den svenska uppsättningen genom att ge 
sin syn på nyuppsättningar och/eller rekonstruktioner. Han menar att det inte går att göra 
några jämförelser med Ballet Russe, utan att det endast är kring en ”dramatiskt emotionell 
kärna” som uppsättningar (rekonstruktioner) kan göras på andra scener. Ett övergripande 
omdöme ger Beijer med följande ord: 
 

Det emotionella är kanske inte heller balettmästaren Julian Algos starkaste sida. 
Vissa scener, framför allt den melodramatiska kärleksscenen mellan Petrouschkas 
rival och hans älskade blev lidande på en viss oförmåga av dramatisk expansion 
både hos balettmästaren och de dansande. Men Algo har eljest både smak och 
fantasi, och han har framför allt nerver som reagera kongenialt med den mer eller 
mindre expressionistiska musiken. Som helhet hade hans komposition en 
uppfriskande verv och fränhet, den var klart modern i grepp och verkan, särskilt 
välgörande efter ovanpå den talgsmakande Pajazzo i en alltför preciös halv 
nyinstudering […]. 218 

 

                                                 
215 Ibid. 
216 Kurt Atterberg, Stockholms-Tidningen 28.8.1932. 
217 Dagens Nyheter 28.8.1932. Sign.v.w.M-a (o?) har inte gått att lösa. 
218 Agne Beijer, Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning 29.8.1932. 
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Förtrollade butiken 

Handling och scenbild 

Handlingen till Förtrollade butiken utspelades i tre tablåer. I första tablån presenterar 
leksaksfabrikanten sitt lager för de olika köparna, en amerikansk och en rysk familj samt en 
ensam engelsk dam som butiksägaren blir förtjust i. Presentationen av leksakslagret sker 
genom dockornas danser – en tarantella, en spelkortsdans, en grotesk av snobben och melon-
försäljaren, en kosackdans, en lekande dans och en can-can. På scenen fanns också barn som 
ställde till hyss. Första tablån avslutas med att butiken stängs. Under andra tablån, då 
dockorna är ensamma, uttrycker deras dans inledningsvis en sorg över att skiljas från 
varandra, men tablån slutar med att alla dockorna flyr från butiken. I den avslutande tablån 
finner kunderna att leksaksaffären är tom. Arga och irriterade överfaller de leksaksfabri-
kanten, men dockorna kommer då till hans hjälp och kör iväg kunderna. Baletten slutar med 
att dockorna triumferar.219 
 
 

 
 

Bild 10. Slutscen från Förtrollade butiken 1933. Av Agne Beijer beskriven med orden 
“geometriskt koloristiskt kalejdoskopmanér“220 

 
 
                                                 
219 Programsamling 1933/34, KTA. 
220 Agne Beijer, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 7.9.1933. 
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Bild 11. Detalj ur scenbild från Förtrollade butiken 1933. 

 

I scenbilden till Förtrollade butiken finns en klar gränsdragning mellan ett inre och ett 
yttre rum, liksom i scenbilden till Petrusjkas andra scen. Men till skillnad från Petrusjkas 
strama ordning i det inre rummet har Förtrollade butiken ett inre kaos och en yttre ordning. 
Det inre rummets oordning dvs. leksaks-, fantasivärldens obegränsade uttryck kontrasteras 
mot det som finns utanför fönstret, nämligen funktionalismens välordnade byggnadsprojekt. 
Likheten är stor med till exempel skisserna till Kooperativa förbundets funktionalistiska 
kontorskomplex vid Slussen. I programmet kunde publiken läsa att scenografin till 
Förtrollade butiken föreställde en leksaksbutik i funkisstil. 
 

Dansare och rollfigurer 

Liksom scenografin kan rollfigurerna sägas representera ett inre och ett yttre rum. Det inre 
rummets rollfigurer var leksaker, medan rollfigurerna från det yttre rummet benämndes med 
civilstånd, nationalitets-, yrkes- och typidentiteter, såsom en amerikansk köpman med fru och 
barn, en rysk köpman med familj, en engelsk dam, butiksägaren och hans första och andra 
assistent samt en snobb. (Jämför dandyn i Den trekantiga hatten.) Simon Edwardsen, som den 
amerikanske köpmannen, och Sven Herdenberg, som den ryske, hade pantomimiska roller 
och var inte dansare utan sångare vid Operan. De likaledes pantomimiska rollerna Den 
amerikanska frun och Den engelska frun innehades av Gulli Trana och av Göta Allard, som 
även hon var sångerska. I programbladet stod att det många gånger använda motivet med 
marionetter- och leksaker ”här ger anledning till nya koreografiska belysningar och bilder”.221 
I programblad, recensioner och kostymlistor framkommer att bilder av nationella identiteter 
och av modernitet också gestaltades på scenen.222 De rollfigurer som mest kommenteras för 
sin modernitet var butiksinnehavaren och den engelska kvinnan. En flirt eller kärlekshistoria 
                                                 
221 Programsamling 1933/34, KTA. 
222 Endast kostymlistor från damsyverkstaden bevarade. 
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utspelas mellan butiksinnehavaren och rollfiguren ”en engelsk miss”. Titeln ”miss”, det vill 
säga ogift, konnoterar självständighet och emancipation. Hennes kostym beskrivs, liksom den 
amerikanska fruns, som modern och hon bär slips, ett manligt attribut. 

 
Engelsk miss 
Landfeldt: Blå långa moderna byxor med kort kappa av samma tyg, vit slips av 
japon. Egen röd hatt modern.223 

 
Ett anonymt klipp i Musikmuseets klippsamling talar om ”Maj Landfeldts lojt pikanta miss i 
maskulin kostym”, i Nya Dagligt Allehanda beskrivs Maj Landfeldts rollfigur som ”en 
maskuliniserad engelsk miss”, medan Scenens recensent talar om ”en spotsk engelsk lady”224. 
William Seymer påtalar de båda familjernas nationella uttryck: 
 

Ägaren förevisar dem för kunderna – ett tuggummituggande amerikanskt herrskap 
med okynniga telningar och ett ryskt dito med nationalklädda småttingar. 
– – – 
Den uniformerat klädda yankee-familjen en lustig idé.225 
 

Även den amerikanska kvinnans kostym uttrycker det moderna och antyder maskulinitet då 
hon bär slips. 
 

Amerikanska: 
Trana (Clamme?) Modern kjol, kort kappa, huvudbonad av rutigt ylletyg, ärmlös 
gul crepe de chine blus och röd sidenslips.226 
 

Den ryska affärsmannen med familj fick däremot med sina kostymer representera tradition, 
vilket framkommer av citatet ovan och av kostymlistans beskrivning av den ryska fruns från 
andra uppsättningar hoplånade kostym: 
 

Rysk fru: 
[…] Rysk nationalkostym av satin, tvärrandigt målade (från kören i Petruschka) 
Lavias röda sidenkofta med svandun här med ärmarna borttagna, dito huvudbonad 
från Tiggarstudenten. 2st. stärkunderkjolar (stora) 3 st. halsband i olika längder, 
kulörta träpärlor.227  

 
Betoningen av det moderna i kostymlistan och kvinnornas manliga attribut byxor och slips, 
konnoterar en syn på modernitet där den kvinnliga identiteten närmar sig den manliga. Över-
skridandet av gränser för genus uttrycker i flera av Algos baletter modernitet, i alla fall då de 
                                                 
223 Kostymlista F3 CE:2 Förtrollade butiken premiär 6 sep. 1933, KTA. 
224 St. utl. Klippserien: Respighi. Statens musikbibliotek; William Seymer sign. W.S., Nya Dagligt Allehanda  
      7.9.1933; Teddy Nyblom i Scenen 1933:21. 
225 William Seymer sign. W.S., Nya Dagligt Allehanda 7.9.1933. 
226 Kostymlista F3 CE:2. Clamme avser föreställningar 1939. KTA. 
227 Kostymlista F3 CE:2 Förtrollade butiken premiär 6 sep. 1933, KTA. 
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kvinnliga rollfigurerna använder manliga attribut. Rollfigurerna från det inre rummet, det vill 
säga leksakfigurerna, var ett tarantellapar, fyra spelkort, en snobb, en melonförsäljare, en 
kosackofficer, en kosackflicka, en lekande katt, ett can-can-par och med ej namngivna 

dansare, dockor, bärare, amerikanska pojkar, ryska flickor och en tjuv.228 I recensionerna 
omtalas mest Maria Sylvans och Nils Jacobsons can-can samt Cissi Olssons lekande katt som 
många gånger har fått illustrera baletten i press och böcker. 

I Förtrollade butiken är leken särdeles framträdande genom dess motiv, därutöver är den 
och genom den funktionalistiska iscensättningen, gestaltningen och kostymeringen en lekfull 
replik på samtida estetik. Lusten finns med i betydelsen leklust, livslust, men till skillnad från 
Den trekantiga hatten och Petrusjka, inte som heterosexuellt begär. Butiksinnehavaren blir 
visserligen förälskad i den engelska damen, men det är mer en episod än något som leder 
handlingen framåt. Förtrollade butiken och senare Blå tåget är de två uppsättningar som inte 
har heterosexuell lust och åtrå som bärande tema. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
228 Programsamling 1933/34, KTA. 

Bild 12. Engelsk miss i Förtrollade butiken 1933. Bild 13. Engelsk Miss, en lekande katt och butiks- 
innehavaren i Förtrollade butiken 1933. 
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 I jämförelse med Ballet Russes uppsättning från 1919 som i dekor och kostym riktade 
sig mot 1800-talet, gjorde Julian Algo och Jon-And onekligen en nytolkning. Medan Ballet 
Russes kvinnor hade lornjetter, tornyr, spetsparasoller och komplicerade hår- och hatt-
arrangemang,229 så representerade rollfigurerna i stockholmsuppsättningen humoristiskt en 
samtidsaktuell stil, med Agne Beijers ord ”i friskt modern anda”.230 

En förändring som Algo som balettmästare nog kan ta åt sig äran av är att det blev fler 
manliga dansare i operabaletten vid den här tiden, vilket synliggjordes i Förtrollade butiken. 
Teddy Nyblom, som också skrivit att Algo har en dragning åt det komiska och varietéartade, 
tror att fler manliga dansare skulle kunna lockas till Operan från revyteatrarna. 
 

Speciellt anmärkningsvärt är den nyrekrytering av manliga dansörer, som Operan 
gått in för och som naturligtvis kan fullföljas i rikligare mån. Det har alltid varit 
brist på manliga dansörer, hrr Jacobson, Östman m. fl. borde kunna kompletteras 
av flera lediga revystars.231 

 
Kurt Atterberg skriver i sin recension av Förtrollade butiken: 
 

Man fäste sig för dagen speciellt vid de nya (?) dansörer, man fick skåda, herrar 
Carl-Gustav Kruuse och Nils Jacobson.232 

 
Fyra månader senare efter premiären av Balettdivertissement till ungerska danser av Brahms 
och slaviska danser av Dvorak skriver han: 
 

Vad prestationerna beträffar fick man ånyo intryck av att operabaletten just nu har 
en högkonjunktur. Så många väldansande och därtill välväxta och vackra damer 
har man inte sett sedan Fokin på sin tid gjorde sin berömda frontförändring i 
baletten. Och herrarna äro talrikare och nästan ännu spänstigare än det föregående 
gardet var i sin toppforms dagar. Det var herrar Thoresen, Kruuse, Östman, som 
nu väckte detta intryck till liv.233 

 
Det är möjligt att det i den mer teoretiserade kontext som hade funnits i Tyskland under tjugo-
talet var mer legitimt för män att skapa sig en karriär inom dansen än under motsvarande tid i 
Stockholm och att Algo såg utvecklingsmöjligheter på den manliga sidan när han kom till 
Stockholm, men inga källor uttrycker direkt detta. 
 

                                                 
229 The World of Serge Diaghilev, ed. Bernard, C. och Spencer, C. 
230 Agne Beijer, Göteborgs Handels och sjöfartstidning 7.9.1933. 
231 Teddy Nyblom, Scenen 1933:21, årg.19. 
232 Kurt Atterberg, Stockholms-Tidningen 7.9.1933. 
233 Kurt Atterberg, Stockholms-Tidningen 8.1.1934. 
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Mottagande 

Förtrollade butiken fick överlag ett mycket positivt mottagande och Algos regi och Jon-Ands 
scenografi tycks på flera sätt ha träffat mitt i prick för vad kritikerna då önskade sig. Stil-
mässigt innebar Respighis modernisering av Rossinis musik ett eklektiskt uttryck som 
återverkade på koreografin, vilket uttrycks av William Seymer i Nya Dagligt Allehanda på 
följande vis: 

 
Här räcker gammalt och nytt varandra handen i en effektfull harmonisering och en 
raffinerad och rolig instrumentering. Exponent för det groteska i denna blandstil 
är t.ex. Cancan-dansen, för det mjukt lyriska Valsen med sina chopinismer /.../ 
Många av Julian Algos koreografiska kompositioner visade sig både fyndiga och 
effektfulla – i synnerhet roade den groteska Cancanen, medan Valsen, där den 
kvinnliga baletten gled in som ett lathyrusfärgat blomband, höll den gamla 
tåspetsstilen.234 

 
Olika dansstilar var således representerade, men också det funktionalistiska estetiska uttrycket 
i scenografin tycks ha haft en motsvarighet i koreografin. 
 

Angenäm omväxling i denna traditionella historia var funkisinslaget, dekorativt 
omsatt av Jon-And och personifierat av Carl Lagström, vilken var glänsande som 
leksaksbutikschefen, liksom hans älskade, den byxprydda Maj Landfeldt.235 

 
Moses Pergaments beskrivning av koreografi och scenografi lyfter fram moderniteten och att 
det finns en stilisering och stramhet i koreografin, som med programtexten och ovanstående 
citat i bakhuvudet, kan tolkas som det koreografiska uttrycket för den av funktionalism 
inspirerade iscensättningen. 

 
Den senaste premiären är symtomatisk. Vid sidan av ett särdeles gammaldags 
stycke som Bizets ”Djamileh”, en enaktare med samma förfranskade exotism som 
Mussets ”Naoma”, med mossbelupen operarealism i såväl regi som inscenering, 
spränger den nya tidens teatraliska bild- och rörelsekonst in på scenen, strängt 
stiliserad i alla sina yttringar, förenklad och i konstnärlig mening overklig i 
arkitekturen, med den moderna färgskalan lysande i otaliga kombinationer, med 
en älskvärd blandning av parodi, groteskeri och fantasteri i fabeln och spelet. Här 
mötas konsten av i dag och den konst, som redan i början av vårt sekel var – icke 
av i går, utan av i förrgår.236 

 
Han fortsätter: 
 

Julian Algo visar här än en gång att hans koreografiska fantasi befruktas och 
tyglas av en modernt skolad mimiskplastisk karaktäriseringsförmåga.237 

                                                 
234 William Seymer, sign. W.S., Nya Dagligt Allehanda 7.9.1933. 
235 Kurt Atterberg, Stockholms-Tidningen 7.9.1933. 
236 Moses Pergament, Svenska Dagbladet 7.9.1933. 
237 Ibid. 
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Moses Pergament bygger upp sin recension kring dikotomin modernt – reaktionärt genom att 
lyfta fram Förtrollade butiken som en modern uppsättning i motsats till det reaktionära 
motståndet, en dikotomi som han menar har varit verksam på Operan under sista tio åren. 

 
Det är mycket intressant att iakttaga den kamp mellan två viljor, som nu under en 
längre tid pågått inom Kungl. teaterns murar. Den ena är av natur och ohejdad 
vana reaktionär, den andra besjälas av den moderna tidens anda. Den ena vill 
konservera, den andra reformera. I tio år snart har dragkampen pågått. Det vore 
lika orättvist mot bäggedera parterna att beteckna ställningen som oförändrad. 
Ingendera har ännu avgått med definitiv seger, men en märklig förskjutning av 
makttillgångarna är uppenbar. Den moderna andan har på sistone lyckats bryta det 
reaktionära motståndet – visserligen inte helt ännu, icke till oförbehållsam 
eftergift, men dock till en kompromiss, som lovar gott för framtiden.238 

 
Och vidare: 
 

Den största segern hembar dock paret Algo – Jon-And, mästerverkets bägge 
skapare. Kurt Bendix bidrog med en eldande orkesterledsagning till balettens 
framgång.239 

 
I Scenen rubriceras recensionen ”Balettsuccés på Operan, Förtrollade butiken och Djamileh - 
en stor helafton”. Teddy Nyblom tar inte upp anslaget som knyter an till funktionalism, utan i 
stället jämför han med Rolf de Marés Theatre des Champs Elyssées och Michael Fokins gäst-
spel i Stockholm tjugo år tidigare. Även Nyblom är mycket positivt inställd till Algos uppsätt-
ning av Förtrollade butiken, även om han har vissa reservationer. 
 

Äntligen en balett på Operan och framför allt, ett konstverk, där koreografi, dekor 
och musik smält samman till ett dansfeeri, som förtrollade oss. […] Men ändå gav 
Den förtrollade butiken ett nytt intryck och främst fick man en känsla av stark 
vilja och någonting ursprungligt och äkta. Färger och former, dans och ton 
förenades till ett helt, man satt som förhäxad och tyckte sig förflyttad till Rolf de 
Marés Theatre de Champs Elysées, till ett ryskt gästspel eller den svenska 
balettens klang- och jubeltider, då danskonsten förkunnades i rusig gala av vår 
genom Fokin pånyttfödda balettkår.240 

 
Teddy Nyblom låter läsaren förstå att det finns ett pågående samtal som handlar om att Algo 
tidigare har lidit ett personligt nederlag som dansör, men att han förmår samla sig och visa sin 
styrka med Förtrollade butiken. Vad gäller Algos konstnärliga profil tar Nyblom upp Algos 
dragning åt det komiska och varietéartade. 
 

 
                                                 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
240 Teddy Nyblom, Scenen 1933:21, årg.19. 
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Ej heller i de senaste balettevenemangen, 
exempelvis Furst Igorbaletten, lyckades 
han helt revanschera sitt personliga nederlag, 
fastän man spårade tendenser till både 
kunnande och fantasi. Så mycket märkligare 
att kunna trotsa all sträng kritik och samla sig 
till en prestation av sådan halt som i denna 
butik. Visserligen synes hr Algos styrka eller 
svaghet, vilket man vill, peka hän mot ett 
speciellt intresse för varietén medan det 
lyriska och poetiska ställes i skymundan.  
Men Den förtrollade butiken ger mest 
anledning till fantasirika motiv av varietétyp 
och därför blev också exempelvis Maria 
Sylvans och Nils Jacobsons can-cannummer 
aftonens med rätta mest applåderade. De 
komiska momenten hade han dessutom satt 
en särskild spets på. Maj Landfeldts spotska 
lady, de engelska och ryska familjernas gräl 
och butiksägarens olika upptåg med sina 
biträden måste räknas till butikens finaste 
varor.241 

 
 
 
 
Också Agne Beijer i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var positiv till den nya baletten 
och han skriver följande om Algos och dansarnas insatser. 
 

Munterheten [från musiken] gick igen på scenen, där Julian Algo efter känt 
mönster varierade det klassiskt vordna leksaksbodmotivet i friskt modern anda. 
Resultatet var lyckat. Balettens ironiskt humoristiska “drôleri“ fann ett  
ögonblickligt gehör hos publiken. Och med rätta. Några av de pantomimiska 
karaktärstyperna voro alldeles förträffliga, såsom Carl Lagströms sprättige 
gåpåarcharmör och Maj Landfeldts girlparodi, given med en snobbig flickhumor, 
som var betydligt farligare för vår sinnesfrid än samma välskapade unga dams 
förföriska konster som magdansös i ’Djamileh’ en halvtimme tidigare,242 

och vidare: 
 

Stockholmsoperans balettkår kan dansa, det visste vi. Att den gömde så 
förträffliga humorister inom sig var kanske mer av en överraskning.243 

 
                                                 
241 Ibid. 
242 Agne Beijer, Göteborgs Handels och sjöfartstidning 7.9.1933. 
243 Ibid. 

Bild 14. Cancan-nummer ur Förtrollade butiken, 1933. 
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William Seymer i Nya Dagligt Allehanda är också positiv till Förtrollade butiken. Vid den 
här tiden uppfattar flera skribenter det som om operabaletten är på väg att bli en mycket 
skicklig ensemble. 
 

Vår balett, som i och med furst Igor upplevde en renässans, vann även här en 
bejublad seger. Många av Julian Algos koreografiska kompositioner visade sig 
både fyndiga och effektfulla. […] För övrigt är herr Algo att gratulera till regin – 
uppträdandet med kunderna och slutvignetten med de två butiksbiträdena 
saluterande publiken från varsin sida av kulissen tydde på blick för vad som gör 
sig.244 

 
Kurt Atterberg i Stockholms-Tidningen är lite negativ till motivet, men uppskattade 
uppsättningens funkisanslag. Lägg märke till kommentaren ”ny titel”. Är tituleringen 
”butiksassistent” måhända en diskursiv modernisering av orden expedit eller biträde på 
samma sätt som städaren blev lokalvårdare? 
 

Den efterföljande baletten “Förtrollade butiken“ hade en handling av synnerligen 
konventionell art […] Angenäm omväxling i denna traditionella historia var 
funkisinslaget, dekorativt omsatt av Jon-And och personifierat av Carl Lagström, 
vilken var glänsande som leksaksbutikschefen, liksom hans älskade, den 
byxprydda Maj Landfeldt, av hr Edwardsen, amerikansk affärsman med talrik 
familj samt av ett par viga butiksassistenter – ny titel – herrar Helge Richter och 
Gösta Bäckelin.245 

 
Liksom i Nybloms recension kan här anas att det finns kritik mot Algos arbete på annat håll, 
även om Atterberg är nöjd. 
 

Julian Algo är kanske inte så virtuos på att drilla vår operabalett till perfekt 
oklanderlig teknik. Men han är fyndig och förmår hitta på ensembler som äro 
dekorativa och verkningsfulla. De enskilda soloinläggen verkade visserligen för 
det mesta som om han endast läte sitt utmärkta material presentera de traditionella 
stegen och attityderna, men det gör ej så mycket så länge materialet är så bra som 
det är. […] Helhetsintrycket: Den nya baletten var underhållande, uppslagen 
fyndiga, damerna söta och – det är det viktigaste – alla vore besjälade av att göra 
sitt bästa.246 

 
Förtrollade butiken tycks ha fortsatt att vara populär. Fyra månader senare vid premiären av 
ett balettdivertissement med slaviska och ungerska danser skriver Kurt Atterberg ånyo om 
Förtrollade butiken. 

 

                                                 
244 Nya Dagligt Allehanda 7.9.1933. 
245 Kurt Atterberg, Stockholms-Tidningen 7.9.1933. 
246 Ibid. 
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På söndagskvällen bjöd Operan på balettglädje, ny och splitterny. Det, som man 
än så länge kan kalla för nytt, var en repris av ”Förtrollade butiken”, detta 
koreografiska verk, som på ett synnerligen sympatiskt sätt uppenbarat 
institutionens resurser i balettväg.247 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att i Förtrollade butiken återkom det funktionalistiska 
uttrycket från Den trekantiga hatten, nu mer accentuerat i koreografi, kostym och scenografi. 
Det funktionalistiska och uttrycket fanns inte i Ballet Russes uppsättning utan tillskrevs 
librettot av Julian Algo och Jon-And. Liksom i Petrusjka fanns i Förtrollade butiken ett inre 
rum befolkat av dockor och ett yttre rum med människor. Människorna i det yttre rummet 
representerade olika typer och kanske schabloner, såsom en rysk köpman med familj folk-
loristiskt accentuerad och en amerikansk köpman med tuggummituggande familj. Modernitet 
och funktionalism representerades av de två manliga butiksinnehavarna och av de engelska 
och amerikanska kvinnorna samt i scenografin. Baletten blev mycket väl mottagen och 
funkisinslaget och det moderna i uppsättningen lyftes fram. Två recensenter påpekar att de 
manliga dansarna har blivit fler och skickligare, vilket talar för att Algo gjorde en satsning på 
manliga dansare. Inga hänvisningar görs till Algos tyska bakgrund och ingen diskuterar eller 
dikotomiserar klassisk balett respektive modern dans, men William Seymer talar om en 
”blandstil”. Min övergripande tolkning av Julian Algos estetik som en ”lek med lust” är lätt 
att applicera på både Förtrollade butiken och Petrusjka. Dockmotivet i båda baletterna hade 
lekfulla konnotationer, men medan konflikten i Petrusjka tilldrar sig runt lust i betydelsen åtrå 
och sexualitet kan Förtrollade butiken beskrivas med begreppet lust i betydelsen roande och 
lustigt. Även om Förtrollade butiken var en samtidskommentar kan ingen av baletterna sägas 
ha eftersträvat realism i någon betydelse utan dansarna ”klädde ut sig” till de olika rollerna. 

                                                 
247 Kurt Atterberg, Stockholms-Tidningen 8.1.1934. 
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Tidskriften Scenen 1934–35 
Under 1934 publicerade tidskriften Scenen ett flertal artiklar och insändare som ifrågasatte 
John Forsells chefskap och kritiserade Operans utländska medarbetare. Ett argument var att 
nordisk arbetskraft inte skulle åsidosättas och antisemitiska inslag förekom gentemot anställda 
från Tyskland. Calle Flygare tog upp till diskussion om Julian Algo passade för en operabalett 
och möjlighet gavs till Hans Hinkel, statskommissarie i Kampfbund für Deutsche Kultur, att 
beskriva den nya tyska kulturpolitiken. Dessförinnan hade Operans styrelse beslutat att 
Operan skulle säga upp sitt medlemskap i Bühnenverein. 

Våren 1933, efter att Hitler blivit rikskansler, omorganiserades den tyska kulturpolitiken 
administrativt och ideologiskt. 5 maj 1933 inkom till Stockholmsoperan från Berlin två 
tryckta skrivelser, en från ”Reichstheaterkammer”, som tillkommit genom en samman-
slagning av tidigare sju olika organisationer, och en från ”Bühnenverein” om de nya rikt-
linjerna i arbetet. Båda var undertecknade med Heil Hitler och det ideologiska innehållet var 
tydligt. 

 
Mit der Gründung der Reichstheaterkammer ist in der Geschichte der deutschen 
Theaterorganisationen ein bedeutungsvoller Schritt in Richtung auf die 
Zusammenarbeit aller Faktoren der Theaters im nationalsozialistischen Sinne, 
inbesondere auch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, getan.248 

 
Då Operans styrelse sammanträdde 28.8.1933 ”[b]eslöts att på grund av den ändring i 
organisationen av Deutscher Bühnenverein, som vidtagits på order av tyska kulturministeriet, 
anmäla Kungl. Teaterns utträde ur densamma”.249 I ett brev daterat 30 augusti skrev John 
Forsell följande brev till Deutscher Bühnenverein. Första delen citerar ett tidigare telegram. 
 

’Wir bestätigen unser gestriges Telegramm lautend: 
Laut Beschluss Direktionssitzung anmeldet Königliches Theater Stockholm 
hierdurch seinen austritt aus Bühnenverein und bittet drahtbestätigen dass unser 
Vertrag von 18. Juni 1927 ab 1. September aufhört. Brief folgt.’ 
 
und teilen Ihnen hierdurch höflichst mit, dass unsere Direktion bei Sitzung am 28. 
ds. Mts. Beschlossen hat aus dem deutschen Bühnenverein auszutreten. Wie die 
Direktion von Ihren letzten Rundschreiben ersehen hat, ist eine grundlegende 
Umänderung der Organisation mit Bildung einer Reichstheaterkammer 
vorgenommen, und da das Königliche Theater in Stockholm wenig Intresse für 
die damit zusammenhängenden Faktoren hat, erbitten wir uns eine unmittelbare 
Lösung unseres Vertrages vom 18. Juni 1927.  
Wir sehen gern Ihrer Bestätigung hiervon entgegen und zeichnen 
Mit vorzüglicher Hochachtung Kungliga Teatern John Forsell 250 

                                                 
248 E2B volym 3, Dnr. 474, 5.5.1933 KTA. Enligt Müller och Stöckemann (1993) bildades Reichstheaterkammer  
      i november 1933, men det stämmer inte med dateringen i materialet på KTA.  
249 A1C volym 36, 1933/34, 28.8.1933 §2, KTA. 
250 B1C, 4.9.1933, Dnr 208, KTA. 
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Från Tyskland bekräftade Bühnenverein utträdet med ett telegram: 
 

generalintendent Forsell koenigliche oper stockholm 
wir bedauern ihren wunch der vertrag mit uns zu loesen ohne vereinbare 
kuendigungsfrist einzuhalten und warten zunaechst brief ab 
buehnverein leers251 

 
I ett ungefär samtidigt brev till John Forsell informeras han om att en god vän till honom, herr 
Winter[?], hade avlidit. Frågan om utträdet tas då upp igen: 

 
Wenn wir auf Ihr geschätztes Schreiben vom 30. August ds.Js. und das 
unmittelbar vorhergehende telegramm eingehen dürfen, so möchten wir 
erwähnen, dass herr Geheimrat Winter das telegramm noch zur Kenntnis 
genommen hat und sehr gespannt war, aus welchem Anlass die Direktion der 
Königlichen Theater sich wohl zu dem schritt entschlossen habe. Der Inhalt Ihres 
geschätzten Schreibens überraschte uns, und wir möchten Sie bitten, der Direktion 
die Angelegenheit noch einmal zur Beschlussfassung vorzulegen. 252 
 

I brevet bedyrar man vidare att Bühnenverein även framöver kommer att bevara sin själv-
ständighet och tar upp att Leo Blech finns kvar som ”Generalmusikdirektor” och ”Staats-
kapellmeister” vid Berlins statsopera. 
 

Er wird Sie gewiss interessieren, dass der von Ihnen und uns so sehr verehrte 
Dirigent Leo Blech nach wie vor in allen Ehren Generalmusikdirektor und 
Staatskapellmeister der Berliner Staatsoper ist und von uns allen, wenn er 
wiederum am Königlichen Theater in Stockholm tätig werden sollte, als Vertreter 
und Abgesandter der unsern nordischen Nachbarn eng verbundenen deutschen 
Kunst betrachtet wird. 253 

 
Operans styrelse tog således aktivt ställning mot ett samarbete inom Bühnenverein under den 
nazistiska regimen genom att begära utträde. Från tysk sida uttrycktes emellertid att man såg 
Leo Blechs många engagemang i Sverige som tecken på att Sverige var nära förbundet med 
tysk konst och det är tydligt att man ville att Stockholmsoperan skulle finnas kvar inom 
Bühnenverein. 
 

”Intervju med en tysk statskommissarie” 

I Scenen 1934:1 gavs i en intervju rubricerad ”Den tyska kulturens mål just nu” utrymme åt 
den administrativa chefen för Reichstheaterkammer Hans Hinkel att beskriva den tyska 

                                                 
251 E2B volym 3, Dnr 483, 11 oktober 1933. 
252 Ibid. 
253 Ibid.  
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kulturpolitiken under nazisterna. Intervjun var gjord av Hilda von Born-Pilsach i Scenen 
presenterad som följer:254 
 

[Born-Pilsach är] ett känt namn för alla de svenskar och tyskar, som hyst och hysa 
intresse för stamfrändernas närmande på de kulturella områdena. Hon hade under 
det gångna året tillfälle att i Tyskland studera Hitlers Tredje Rike och komma i 
beröring med flera av de nya ledande männen.255 

 
Intervjun är gjord i samband med, vad som benämns som, ett samkväm inom Kampfbund für 
Deutsche Kultur (KfDK). Organisationens uppgift hade varit att formulera de rasideologiska 
och nationalistiska grundvalarna inom tyskt kulturliv samt övervaka deras efterlevnad. KfDK 
hade sedan 1929 letts av Alfred Rosenberg, Goebbels främste konkurrent och en viktig 
ideolog för nazisterna, men Hinkel verkar ha tagit över ledningen ungefär samtidigt med 
”samkvämet”.256 Man kan nog dra slutsatsen att Scenens redaktion var medveten om Operans 
styrelses beslut från 28 augusti 1933 om utträde ur Bühnenverein, då de i 1934 års första 
nummer publicerade Hilda von Born-Pilsachs intervjun med Hans Hinkel.257 Hilda von Born-
Pilsach var således aktiv inom ett kulturpolitiskt sammanhang som ville närma svensk och 
tysk kultur till varandra, vilket var ett syfte som artikeln kan sägas ha gagnat. Märk använ-
dandet av begreppet stamfränder ovan, som konnoterar ett tänkande som fanns inom den 
nationella rörelsen på trettiotalet. 

 
I anslutning till ett samkväm i Hotel » Der Kaiserhof» inom Kampfbund für 
Deutsche Kultur, beviljade statskommissarie Hans Hinkel henne en intervju. Hon 
hörde honom tala där och fick intrycket av en klar och målmedveten personlighet, 
en ungdomlig rörlighet förenad med en övertygande mognad, vilket f. ö. 
känneteckna dessa nya ledande män i Tyskland. I Unter den Linden 23, i 
»Kulturministerium»s traditionsrika praktrum, där under det gångna seklet 
folkfrämmande element styrde kulturens kurs till kollektiviseringens mål, verkar 
den älskvärde ledaren av »Kampfbund»-kvällen som Preussisk Staatskommissar i 
sin allvarliga bruna uniform, och har påtagit sig ett överväldigande dagligt 
arbetsprogram. Vi överlämna ordet åt intervjuaren och hennes objekt.258 

 
Ingressen är utformad så att den ger sken av att inte vara skriven av Born-Pilsach själv utan av 
någon från redaktionen och den som skrivit ingressen beskriver den nationalsocialistiska 
manliga kulturkommissarien med begrepp som ny, klar, målmedveten, med övertygande 
                                                 
254 Hilda von Born Pilsach, ”Den tyska kulturens mål just nu”, Scenen 1934:1, årg.20, s.22f. 
255 Scenen 1934:1, årg.20, s.22. 
256 Marion Kant & Lilian Karina Vásárhelyi, Hitler’s Dancers, s. 80. Om dans och Kampfbund für Deutsche  
     Kultur se Müller, H., Stöckemann, P. ”… jeder Mensch ist ein Tänzer”, s.118ff. , Alfred Rosenberg skrev  
     bland annat Der Mythus des 20. Jahrhundert från 1934.  
257 Hur (eller om) Hilda von Born-Pilsach var släkt med Eric von Born, ofta förekommande föreläsare i  
     Samfundet Manhem, vet jag inte. Han stod enligt Lena Berggren för en tidig explicit antisemitism och hans  
     föreläsningar syftade till att visa på att den nordiska människans överlägsenhet och på att judar alltid varit  
     dessa nordiska människors fiender. 
258 Scenen 1934:1, årg.20, s.22. 
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moral, älskvärd, allvarlig, ledande och man. Liksom det på danskongressen i München 1930 
talades om en ny slags människa som förväntades utvecklas genom danskonsten, presenteras 
Hinkel som en ny typ av man, som kan förena ungdomlighet och mognad. Artikeln vill säga 
att nazisterna är seriösa, att de står för framtiden och för visionerna, vilket kontrasteras med 
att beskriva det gångna seklet som styrt av folkfrämmande element, en benämning för framför 
allt den judiska befolkningen. 

Hinkel berättar inledningsvis om bakgrunden för sitt engagemang. Han säger sig ända 
sedan han var 20 år 1921 ha kämpat för ”en fullständigt ny uppbyggnad av Tysklands statliga 
och folkliga liv”. Born-Pilsach frågar vidare Hinkel om hans inställning till judefrågan på det 
kulturella området, om det judiska inflytandet på tysk konst och om litteraturbojkotten, vilket 
i klartext betyder bokbränningen utanför Berlinoperan 10 maj 1933. 
 

Till denna fråga behöver jag ej inta någon annan ställning än den som det nya 
Tyskland redan från början ådagalagt och praktiskt utövat. Vi veta att judarna 
tillhöra en ras som är fullkomligt skild från den tyska och att de därför inte äro 
lämpade att deltaga i ledandet av v å r t folk. Om de sätta värde på att bo i vårt 
land som gäster och därvid också uppföra sig som värden kan fordra av sina 
gäster, kommer det ej att beredas dem större svårigheter än varje annan utländsk 
gäst som utövar sitt yrke i Tyskland.259 

 
Hinkels svar är nationalsocialistisk propaganda, som inte ifrågasätts av Born-Pilsach, vilket 
inte är att förvåna sig över med tanke på hennes engagemang och på den inramning och 
inledning artikeln har. Den raslogik Hinkel åberopar är en del av en nazismens grundvalar 
som bygger upp idéer om vissa människor som utvalda och överlägsna och andra som 
underlägsna och inte tillhöriga. Beträffande judarnas inflytande på konsten säger Hinkel: 

 
Detta inflytande hade blivit så starkt under de sista årtiondena och i synnerhet 
under novemberrepubliken, att man t. o. m. kunde tala om en behärskning av det 
tyska kulturlivet genom de judiska skikten. Mest påfallande har detta inflytande 
varit på teater- och musikvärlden. Mindre påfallande, men därför också farligare 
för det tyska folkets ursprungliga och friska kulturkänsla, var det judiska 
inflytandet på den tyska litteraturen.260 

 
I sitt svar om bokbränningen talar Hinkel om vikten av att hålla tysk kultur ren. Renhet, 
avsersionen och tabut mot att blanda, var inom nazismen ett raslogiskt ideal, men det 
återfinns också i estetiska sammanhang, som stilideal i texter om Ausdruckstanz såväl som i 
texter om klassisk balett. 
 

Detta brännande var en spontan akt av tyskkännande ungdom, som sedan länge 
med vanmäktig harm upplevt den tyska andens förflackning och tillintetgörande 

                                                 
259 Scenen 1934:1, årg.20, s.23. 
260 ibid. 
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genom element, som stodo främmande för vårt land och folk. Det är nu en av 
KfDKs viktigaste uppgifter att hålla den tyska kulturen ren. Detta har skett genom 
av oss upprättade rikscentraler, vilka följa all nyutkommen litteratur och tar 
ställning till den ur den ovannämnda synpunkten och ej ur partisynpunkt.261 

 
Av betydelse för alla regimkritiker var uppfattningen att det judiska inflytandet inte enbart 
handlade om att man var judisk till sin börd och innehade en viss befattning, utan att man 
också, enligt Hinkel, kunde vara andligen judisk. 
 

Det fanns knappast en enda bland skriftställarna på tyska språket som inte 
antingen själv var jude eller också andligen eller ekonomiskt var knuten till det 
judiska kulturskiktet.262 

 
Ur ett mer övergripande perspektiv kan det ses som en del av kritiken mot operaledningen att 
rättfärdiga den tyska kulturpolitiken som Operans styrelse dragit sig ur närmare samarbete 
med. 

Opera- eller revybalett 

I Scenen 1934:3 fick Julian Algo explicit kritik då Calle Flygare i artikeln Opera- eller 
revybalett, det är frågan, ställer revy- respektive operabalett mot varandra. Tidigare (från 
1931 och framåt) har jag inte sett revybalett och operabalett så tydligt behandlade som en 
dikotomi. Flygare kan sägas tillföra diskursen begreppsparet operabalett/revybalett att 
diskutera utifrån. Visserligen skrev Teddy Nyblom i sin recension av Förtrollade butiken att 
Algos ”styrka eller svaghet, vilket man vill, peka[r] hän mot ett speciellt intresse för varietén 
medan det lyriska och poetiska ställes i skymundan”, men det ställs inte mot operabalett, utan 
beskrivs som passande till just den uppsättningen.263 

Flygare tar upp vilka koreografer han menar är lämpade för opera- respektive revy-
balett. Som exempel på lämpliga operabalettmästare som tvingats till revyn och lyckats bra 
med det nämner han Axel Witzansky och Sven Tropp. Som exempel på koreografer verk-
samma vid en operabalett, men mer lämpade för en revybalett tar han upp Harald Lander och 
Julian Algo.264 Flygare ser operabalett som dans på en högre nivå än revybalett. 
 

Det kan vid ytligt betraktande se ut som ett stilbrott att dra in operabalett på 
revyscenen. Men detta innebär ju endast ett höjande av revykonstartens nivå. Det 
är värre, när en operabalettmästare drar in revyn på operascenen, vilket som vi 
sedan skall visa, ibland är fallet. 265 

 
                                                 
261 Scenen 1934:1, årg.20, s.23. 
262 Ibid. 
263 Teddy Nyblom, Scenen 1933:21, årg.19, s.20. I den recensionen talar Nyblom om ”duktige Kurt Bendix” att  
      jämföra med Svensks insändare längre fram i detta avsnitt. 
264 I Danstidningen 2005:1 finns artikeln ”Harald Lander: Balettmästare, koreograf och knivkastare”. 
265 Calle Flygare, ”Opera- eller revybalett, det är frågan”, Scenen 1934:3, årg.20, s.12. 
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Calle Flygare ifrågasätter Harald Lander i Köpenhamn och Julian Algo i Stockholm som 
balettmästare på respektive nationalscener, ehuru de båda enligt Flygare drar åt revystil. Att 
leda en revybalett eller en operabalett är uppgifter av olika slag menar Flygare. Medan en 
revybalettmästare ska skapa från lite eller intet, är en operabaletts huvudsakliga uppgift enligt 
Flygare att göra dansinslag till operor, vilket är i strid med vad som gäller idag och jag känner 
mig tveksam till om det stämde ens 1934. Balettpremiärer recenserades i alla stora dagstid-
ningarna och utan att mäta spaltmeter är mitt intryck att recensionerna efter balettpremiärer 
gavs lika stort utrymme som efter operapremiärer, även om dessa var fler. 
 

I operabaletten har man ju en handling att gå efter. Karaktären hos de i en opera 
inlagda balettdivertissementen, bestämmes ju av den miljö och tidsålder vari 
operan spelar. Revybalettmästaren ställs däremot oftast inför kravet att så att säga 
skapa litet eller intet: refrängsteg till en intetsägande duett, effektfulla 
grupperingar till något girl-show eller en ensemblefinal.266  

 
Vad gäller Julian Algo är det inte huvudsakligen baletterna Flygare vänder sig emot utan det 
är hans kompetens som koreograf för de dansdivertissement som förekommer i operor. Den 
intensiva experimentella utvecklingen inom danskonsten under tjugotalet i Tyskland, som jag 
beskriver mångsidig och kreativ i kapitlet om Algos förutsättningar decimeras till uttrycket 
”aus Berlin” som kännetecken för dålig smak. 
 

Julian Algo på vår opera hade en god start med Den trekantiga hatten. Utan att 
som Massine hos Diagilew besitta någon större säkerhet i den speciellt spanska 
dansstilen, var det dock förvånansvärt lite som i detta förstlingsarbete som 
verkade »aus Berlin». I baletterna Petruschka och Förtrollade butiken har han 
också gjort lovvärda ansträngningar att hålla fast vid den stil, handling och miljö 
kräva. Men en operabalettmästare får ju på våra breddgrader endast sätta upp en, 
högst två baletter per år. Hans viktigaste uppgift blir trots allt de i operarepertoiren 
förekommande dansdivertissementen.267 
 

Calle Flygare refererar till tiden före nazisternas övertagande som lägre konst. Hur det är 
under Hitler förtäljer han inte, men texten implicerar att det är bra att Hitler har tagit bort detta 
billiga och låga. 

 
På den moderna fria plastiska dansens område, där herr Algo som Laban-elev 
borde vara suverän, förfaller han tyvärr ofta till väl billiga akrobatiska eller naken-
effekter, vilka leda ens tanke till de revyer, som spelades på Theater am 
Admiralpalatz i Berlin före Hitler. Här kan man verkligen tala om att den mindre 
konstnärliga revystilen dras in på Operan och drar ner Operan.268 

 

                                                 
266 Calle Flygare, ”Opera- eller revybalett, det är frågan”, Scenen 1934:3, årg.20, s.12. 
267 Ibid. 
268 Ibid. 
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”Utländsk invasion” 

Också Teddy Nyblom drar nytta av Hitler i sin argumentation gentemot Forsells chefskap, då 
han i artikeln Orosmoln över Operan kritiserar John Forsells generalplaner, personalpolitik, 
undervisningsmetoder, realisationsföreställningar och de utländska medarbetare som finns på 
Operan. Andemeningen i det han skriver om de utländska medarbetarna på Operan är att 
Hitler förmått rensa ut de inte lämpliga och att Sverige bör göra likadant. 

 
Dessutom finns anledning rikta ögonen mot den utländska invasion, som herr 
Forsell besynnerligt nog tagit under sina vingars skugga och som ingalunda 
uppsagts ehuru svenska förmågor nu få ge vika även på dessa utlänningars 
speciella områden där fullgod kraft stått att uppbringa. Anmärkningen riktar sig 
främst mot en så undermålig kraft som Herbert Sandberg, som dessutom, 
naturligtvis utan extra ersättning, åtagit sig rollen av dålig rådgivare, överintrigör, 
skvallerchef eller vad man nu vill kalla hans kuriösa position. Man förstår att 
dylika element ej äro önskvärda i Tyskland efter Hitler, men varför skola vi dragas 
med dem och försörja dem på våra egna förmågors bekostnad? 269 

 
Två nummer senare, tar Scenen in en insändare signerad Anders Svensk. På samma sida 
finns en annons från Svea Rikes Bokhandel med texten ”Inbördeskriget i Österrike är 
ingenting att förvåna sig över. Läs de upplysande folkskrifterna: Väpnat Uppror, Gift, Den 
internationella faran och Hitlerboken!”.270 Svea Rike bokförlag och bokhandel hade 
startats av Carl Ernfrid Carlberg 1930 och var en av de viktigaste kanalerna för nazistisk, 
antisemitisk och nationalistisk litteratur fram till 1944. 271 Scenens redaktion skriver i en 
ruta på insändarsidan, att ett hundratal brev och påringningar har kommit till redaktionen 
efter Teddy Nybloms artikel om vad som beskrivs som missförhållandena vid Operan och 
att redaktionen på insändarsidan därför vill ge – ”ett begränsat utrymme åt för redaktionen 
namngivna personer, vilkas insändare låta fakta tala – utan alltför känsloladdade över-
drifter” Av detta hundratal brev har man valt ut två, det längsta har rubriken ”Apropå 
Operans utlandsinvasion”.272 Signaturen Anders Svensk går vidare med kritiken gentemot 
Operans utländska medarbetare, men medan det för Teddy Nyblom tycktes som om ända-
målet skulle kunna helga medlen, det vill säga för att argumentera för en förändring på 
Operan använde han sig av vad som i tiden var gångbara argument/medel, ser signaturen 
Anders Svensk ”det ondas ursprung” i Leo Blech. 
 

Denna habila kapellmästare, som gjort en så pass hederlig insats i tyskt musikliv 
att han undgått avskedande, då Hitler kom till makten, utövar nu själv utanför 

                                                 
269 Teddy Nyblom, ”Orosmolnen över Operan”, Scenen 1934:6, årg.20, s.13ff. 
270 Scenen, 1934:8, årg.20, s.40. 
271 Lena Berggren, Nationell upplysning, s. 226. Carl Ernfrid Carlberg var också grundare av och ledande gestalt  
      inom Samfundet Manhem där Eric von Born ofta föreläste. 
272 Scenen, 1934:8, årg.20, s.40. 
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Tysklands gränser en väl så stark maktfullkomlighet [som Hitler?!] och dyrkas 
som en stjärna.273 

 
Det är lite svårt att greppa linjerna i det här. Samtidigt som det är det svenska, eller möjligen 
det nordiska, man frågar efter, är ”att Hitler inte vill ha dem” ett argument för att de bör bort 
från Operan i Stockholm. Vad signaturen Anders Svensk förordar är svensk eller nordisk 
arbetskraft, men samtidigt säger han att Sverige på grund av Leo Blech har måst försaka 
andra utländska gästdirigenter. Medan Teddy Nyblom endast namngav Herbert Sandberg går 
signaturen Anders Svensk också in på baletten. Ofta skrivs om ”utlänningar” och 
”folkfrämmande” etc. utan att judar nämns explicit, men i citatet nedan avses med ”dessa 
utlänningar” och ”rysk-judisk fotograf” samma personer. Sammanfattningsvis är hans inlägg 
tyskvänligt, antisemitiskt och pro-svenskt/ nordiskt. Åsikterna går också isär, Harald Lander 
har Calle Flygare tidigare nämnt som lämpligare för revybalett än operabalett. 

 
[O]ch skadan heter: Algo-Bendix-Hälsig-Sandberg. Om den sistnämnde har 
redaktör Nyblom sagt allt, så där finns intet att tillägga. Herr Algos tvivelaktiga 
konstnärliga insats står hindrande i vägen för engagement av verkligt balettkunnig 
nordisk kraft: Carina Ari, Harald Lander, Axel Witzansky, Elna Jörgen-Jensen, 
Kaj Smith för att bara nämn några namn. Herr Bendix, som visserligen är den 
enda utlänning vid operan, som höjt sig över medelmåttan, gör dock att ett 
engagerande av en begåvad ung svensk som Sten-Åke Axelsson trots hans 
lyckade debuter måhända blir ekonomiskt oöverstigligt. Herr Hälsig lär enligt 
sakkunnigas uttalande vara tämligen överflödig på sin post, då den mera svenske 
herr Öberg lär sköta det mesta av hans arbete och varför, varför i Herrans namn 
skall svenska folket betala skatt för att ovannämnda utlandskvartett, i herr Algos 
fall med fru, skall bli försörjd? Varför vi, då deras egna landsmän, tyskarna, ej 
längre vilja ta hand om dem? Och är det värdigt en svensk löjtnant som Forsell att 
driva igenom dylikt? Ett exempel på, hur dessa utlänningar inbördes hålla ihop 
som ler och långhalm, och minsann icke göra något för att gynna andra än sina 
egna, hade vi nyligen, då en härboende rysk-judisk fotograf [Anna Riwkin], som 
efter varje av Julian Algo instuderad balett brukat rusa omkring på Operan, 
fotograferande allt och alla, helt plötsligt till allmän förvåning inom balettkåren 
uteblev, då den nordiske balettmästaren Harald Lander stod för rusthållet. Då 
översvämmades minsann icke veckomagasinen av vederbörandes dansbilder!274 

 
Ett år senare under rubriken ”Operafacit” kan man läsa följande rader från Gumaelius 
annonsbyrå: ”På begäran av annonsören Kungl. Teatern anhålles om benäget införande av 
nedanstående notis i Eder Ärade textavdelning den 1/6. Stockholm 31/5 1935. 
Högaktningsfullt A.-B. S. GUMAELIUS ANNONSBYRÅ”.275 Där under följer notisen från 
Operan i vilken den gångna säsongens verksamhet sammanfattas. I texten står hur många 
föreställningar som getts på Operan respektive under turnéer, vilka nya operor, operetter, 

                                                 
273 Sign. Anders Svensk, Scenen, 1934:8, årg. 20, s.40. 
274 Sign. Anders Svensk, Scenen, 1934:8, årg. 20, s.40. Den fotograf som avses torde vara Anna Riwkin. 
275 Scenen 12–13 1935, årg.21. 
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baletter och skådespel som har satts upp, vilka turnéer man gjort och vilka gästspel och gäst-
artister som har besökt operan.276 Teddy Nyblom, som redaktör, tar därefter upp sin syn på 
saken. Han menar att Operan försöker styra Scenen via sina annonser, då operans kansli-
ledning har påtalat att deras annons inte ”föll i god jord”. Som jag förstår det ifrågasatte 
Operans kansli om man skulle annonsera i Scenen som kritiserade verksamheten. Scenen 
säger att man därför tar in Operans sammanfattning av det gångna spelåret ograverat – ”men 
då vi ej köpslår med våra åsikter tillåta vi oss även en personlig kommentar till ovanstående. 
Riktigt rättvis kan den dock ej bliva, icke på grund av ovanstående fakta, utan enär vartenda 
ord därvid skulle bliva åtalbart.”277 

Då man bläddrar igenom Scenen är de antisemitiska inslagen inte dominerande, men 
smyger sig in i en del artiklar, såsom visats ovan. Huruvida det är ”de utländska med-
arbetarna” eller John Forsell som Scenen framför allt vill komma åt är svårt att säga. Kanske 
hänger det ihop. Avsnittet har emellertid visat att Scenen agerade som om man ansåg att tyska 
flyktingar inte borde få en fristad i Sverige. Man har även refererat till Tyskland, med nazis-
terna som makthavare, på så vis att det som ses som banalt, lågt, dåligt på Operan jämfördes 
med Tyskland före Hitler. Man kan se anspelningarna på omoralen före Hitler, som att 
nazisterna i breda lager lyckades etablera en uppfattning om ”det gamla” som omoraliskt och 
lågt. I efterhand kan det tyckas märkligt att Hitler av alla människor får stå för någon slags 
hög moral, men det återkommer och verkar vara en självklar uppfattning som hade slagit rot 
och inte problematiserades. 

Den udd som riktades mot Operans utländska medarbetare avmattades för en period, 
men skulle återkomma än hätskare våren 1939. I Svenska Dagbladet skrev Kajsa Rootzén en 
artikel om Operans fyra kapellmästare i vilken hon indirekt försvarade Herberg Sandberg.278 
Någon annan reaktion har jag inte sett och det är möjligt att angreppen i stort sett förbisågs 
med tystnad. I samband med John Forsells avgång och Harald Andrés tillträde1939, sju år 
senare, skrev Scenens redaktion under rubriken Seger: ”Vår aktion har naturligtvis gått dags-
pressen spårlöst förbi”.279 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
276 Bland gästartisterna återfanns Trudy Schoop som kan sägas vara en representant för Theatertanz. 
277 Scenen nr. 12-13 1935, årg.21. 
278 ”Operans taktpinnar” Sv D 3.1.1937. Klippserie: Operan 1935–1937. Statens musikbibliotek. 
279 Scenen 1939:6, årg.25, s.4. 
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Framgång – Analys av uppsättningar och mottagande 1934–1937 
Julian Algo gick under mitten och senare delen av trettiotalet vidare med balettuppsättningar 
som gav lekfulla och lustfyllda bilder av såväl manliga som kvinnliga rollfigurer. Det sätt 
varpå han i flera av sina koreografier och med sin regi i uppsättningarna 1934–1938 kons-
truerade ett typgalleri av figurer vars gestaltningar av genus, sexualitet och etnicitet presen-
terades som lekbara och spelbara, betraktar jag som en orsak till att hans baletter skulle 
komma att störa de estetiska krav på äkthet, renhet och stilren konstnärlighet som senare växte 
fram. Jag menar även att Algos uppsättningar fick ett personligare, mer specifikt konstnärligt 
uttryck i Blå tåget, Prima ballerina, Fruar på vift och Orfeus i sta’n än de tidigare Den 
trekantiga hatten och Petrusjka även om han själv hade arbetat mycket med rollen som 
Petrusjka. 
 Efter premiärerna av ett balettdivertissement, Sylvia och Blå tåget under 1934 var tonen 
i Scenens och dagspressens recensioner ganska neutrala. Premiärer av två nya 
handlingsbaletter hösten 1934 var ett undantag, för övrigt ansvarade Algo för en ny 
balettproduktion om året också under de följande tre och ett halvt åren. De tidigare angreppen 
i tidskriften Scenen verkar inte ha följts upp i annan press. Vid premiärerna av Prima 
ballerina hösten 1935 och Fruar på vift hösten 1936 vittnade journalister och recensenter i 
både tidskriften Scenen och dagspress om framgångar för operabaletten, som också inbjöds att 
framträda i både New York och London, vilket dock inte realiserades. 
 För Julian Algos del innebar de kommande åren, liksom tidigare säsonger, arbete med 
både balettproduktioner och koreografier till operauppsättningar.280 Prima ballerina 
(30.10.1935), Fruar på vift (26.9.1936), Casanova (4.11.1937) och slutligen Orfeus i sta’n 
(19.11.38) stod på tur för balettensemblen på Operan. Också enligt tidskriften Scenen var 
perioden framgångsrik och den tycks ha inneburit en attitydförändring gentemot Operan och 
flera av dess utländska medarbetare. Sylvia framfördes endast sex gånger under säsongen 
1934/35, men Blå tåget fick vara kvar på repertoaren och framfördes 62 gånger mellan 1934 
och 1939, varav 17 gånger i andra städer såsom Gävle, Norrköping, Riga, Sundsvall, 
Östersund, Eskilstuna, Västerås, Göteborg, Karlstad, Malmö, Helsingborg, Landskrona och 
Kristianstad. Därmed blev Blå tåget den av Algos uppsättningar som kom att dansas på scen 
flest gånger. Även Prima ballerina höll sig kvar på repertoaren och presenterades på scen 29 
gånger från 1935 till 1939 varav 13 utanför Stockholm. Fruar på vift och Casanova dansades 
endast 10 respektive 8 gånger under de säsonger de hade premiär, trots att mottagandet av 
Fruar på vift var mycket positivt. Orfeus i sta’n framfördes 20 gånger varav en i Göteborg. 
 Blå tåget och Fruar på vift kom, liksom flera tidigare uppsättningar av Algo, från Ballet 
Russes repertoar, medan Orfeus i sta’n  hade sitt uruppförande vid premiären i Stockholm 

                                                 
280 Sadko (17.11.1934), Fausts fördömelse (1.2.1936), Greven av Luxemburg (19.9.1936), Rossini i Neapel  
     (26.11.1936), Prinsessan av Cypern (29.4.1937), Zigenarbaronen (31.3.1938), Marionetter (14.2.1939).  
     Kungliga teatern i Stockholm repertoar 1773–1973.  
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1938. Prima ballerina hade enligt repertoarboken urpremiär i Stockholm och sattes senare 
upp på Malmö stadsteater av Carl-Gustav Kruuse, som i Stockholm hade dansat Marcels roll. 
 De manliga dansarna på Operan hade blivit fler kring 1933/34 och genom repertoarvalet 
med Blå tåget, Prima ballerina och Fruar på vift skapades fortsatta möjligheter att följa upp 
satsningen på manliga dansare. Teddy Nyblom i Scenen och Kurt Atterberg i Stockholms-
Tidningen hade båda efter premiären av Förtrollade butiken tagit upp Operans satsning på 
manliga dansörer och fyra månader senare skrev Kurt Atterberg ånyo om de manliga 
dansarnas framväxt.281 Tidigare hade Julian Algo uttryckt att hans enda önskan vore en 
dubbelt så stor danstrupp som den nuvarande, så en önskan och strategi för att växa verkar ha 
funnits.282 

Flera av de rollfigurer som gav utrymme åt männen i balettensemblen argumenterar jag 
för har ett släktskap med dandyn; den betraktande men helt anakronistiska dandyn i Tricorne, 
snobben i Förtrollade butiken, Beau gosse i Blå tåget, och den utstuderade och självmedvetna 
maskulinitet som Marcel, balettmästaren och baletthabituéen representerar i Prima ballerina. 
Teatermiljön som Prima ballerina, och i viss mån Orfeus i sta’n, utspelas i var också dandyns 
spelrum, liksom det offentliga sociala livet i Blå tåget. Tillsammans med dessa män fanns på 
scenen aktrisen i Blå tåget och den ikonliknande dansösen Prima ballerina. Dessa roller lik-
som den firade operasångerskan Eurydike i Orfeus i sta’n dansades samtliga av Brita Appel-
gren som själv hade en liknande roll i Stockholms sociala liv. Journalister och press finns 
närvarande eller antyds i Blå tåget, Prima ballerina och Orfeus i sta’n. Utifrån dessa iakt-
tagelser menar jag att Algo i sitt konstnärliga uttryck, medvetet eller omedvetet, anade det 
samband Garelick långt senare skulle analysera och beskriva, nämligen att från sent 1800-tal 
fram till idag hör dandyns stilmedvetna persona ihop med kvinnan som aktris, artist och 
offentlig figur, men inte med privatpersonen kvinna som är syster, mor, maka eller älska-
rinna. Garelick hänvisar till Baudelaires novell La Fanfarlo  i vilken berättas en kärleks-
historia mellan en dandy och en firad balettdansös. Den fasta relationen leder till att kvinnan 
får barn, därmed slutar sminka sig och blir tjock och dandyn/maken slutar då att vara 
dandy.283 
  

When the dandy confronted the female performer, in real life and in literary texts, 
he forged a creative response to an exterior performance, bringing about a new 
spectacle in conjunction with it. The critical relationship with the female 
performer, particularly the dancer, shatters the dandy´s hermetic shell of 
narcissism and questions his singularity.284 
 

                                                 
281 Stockholms-Tidningen 8.1.1934. 
282 S.D. [?], 2.9.1933. Klippserie: dans, skandinavisk, Algo. Statens musikbibliotek. 
283 Rhonda K Garelick, Rising star – Dandyism, gender, and performance in the fin de siècle.  Jag har inget  
     belägg för detta, men någon av de gästande koreograferna i Stockholm 1940–1950 lär ha sagt att den  
     operabaletten mest liknade ett barnsbördshus. Sett ur Garelicks perspektiv får detta kritiskt menade uttalande  
     en betydelse värd att begrunda. 
284 Rhonda K Garelick, Rising star - Dandyism, gender, and performance in the fin de siècle, s.4. 
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Det möte Garelick beskriver mellan dandyn och den kvinnliga aktrisen i verkliga livet och 
litterära texter menar jag också iscensattes i baletterna Blå tåget, Prima ballerina och kanske i 
Orfeus i sta’n då alla tre har med den kvinnliga aktrisen som rollfigur. Massmedia synliggörs 
i Blå tåget och Prima ballerina med journalisten som rollfigur samt i Orfeus i sta’n i sceno-
grafin. Rollfigurerna leker med sin sin genusidentitet genom de maskuliniteter man gestaltar, 
vilket också gäller männen i Fruar på vift. Alla tre baletterna utspelades (och spelades upp i) 
miljöer och kontexter som hörde till både den tidigare och den senare dandyns livsrum. 
 Rubriken Sida vid sida återkommer i de kommande analyserna. Den syftar på Garelicks 
bok i vilken hon beskriver dandyns och dansösens möte med varandra som placerade sida vid 
sida, som startpunkten på en utveckling mot dagens massmediala androgyna mediestjärnor. 
Garelick talar om hur dandyn och aktrisen då de syns sida vid sida producerar ny mening, 
vilket jag har tagit fasta på i min granskning av fotografier där aktrisen/dansösen och manliga 
rollfigurer som jag tolkar som ”besläktade” med dandyn presenteras tillsammans. Istället för 
att betona kvinnlig och manlig maktobalans har jag gjort tvärtom och tittat efter maktbalans 
och samspel och efter den triangel som aktrisen – dandyn – media utgör enligt Garelick. 
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Blå tåget 
Liksom Den trekantiga hatten, Petrusjka och Förtrollade butiken kom Blå tåget från Ballet 
Russes repertoar. Enligt sägnen gav Serge Diaghilev Jean Cocteau i uppdrag att skriva libretto 
till en balett som skulle ge Anton Dolin, Diaghilevs älskare, en bra dansroll i vilken han skulle 
ges möjlighet att visa upp sin danskapacitet och akrobatiska skicklighet.285 Då Cocteau 
skapade rollen som Beau-gosse åt Dolin var det med syftet att ge ett performativt utrymme åt 
en man involverad i en homosexuell relation med Cocteaus uppdragsgivare. I enlighet med 
västerländsk fiktions heterosexuella imperativ hade Beau-gosse en kvinnlig partner i baletten, 
men det gavs inte någon narrativ tyngd. Strukturen byggde i stället på flyktiga episoder, vilka 
enligt librettot skulle presenteras som kolorerade vykort.286 Från Franska Rivieran får man 
förmoda, eftersom det var dit det verkliga Blå tåget gick. 
 Koreografin till Ballet Russes Le train bleu från 1924 var gjord av Bronislava Nijinska. 
Den engelske forskaren Ramsay Burt beskriver Nijinska som innovatör av neoklassicism i 
balett, och menar därmed att hon tidigt använde den traditionella balettens vokabulär för nya 
expressiva uttryck.287 Också inom tysk teaterdans arbetade många koreografer under tjugo-
talet intensivt med att förena klassisk och modern rörelseteknik och med att ge utrymme åt 
modernistiska uttrycksformer på institutionsteatrarna. Att välja Blå tåget för Stockholms-
operan var ännu ett modernistiskt repertoarval och ett val som kunde ha följt upp Algos 
tidigare linje, att både som involverad i ovannämnda försök i Tyskland och som balettmästare 
på Operan, ge utrymme för såväl klassisk baletteknik som modern rörelseteori. På bilderna 
från Blå tåget syns dock inga direkta spår av klassisk balett, utan positionerna ger intryck av 
en modern rörelsevokabulär. 
 Den illustrativa och lättsamma presentationen återkom i musiken. I tidskriften Ord och 
Bild kan man läsa att Milhaud skulle ha fått uppmaningen att i sitt arbete med kompositionen 
skriva ungefär sådan musik som man hör på bio när det vevas en film som visar Madame 
Millerand (dåvarande presidentens maka) när hon besöker ett sjukhus.288 Den okomplicerade 
och lättsamma musiken var också något som alla recensenter kommenterade efter premiären i 
Stockholm. Till exempel skrev Moses Pergament att den var ”avsiktligt gammalmodig och 
banal”289, medan Teddy Nyblom menade att musiken var ”kvick utan några kanske befarade 
atonalistiska störningar”290. 

                                                 
285 Ramsay Burt, The Male Dancer, s.95. 
286 Libretto till Blå tåget, Operans musikbibliotek och arkiv. 
287 Ramsay Burt, The Male Dancer, s.93. 
288 Henrik Glimstedt, ”Från Operans spelår”, Ord och bild 1935, årg.44, s.349. 
289 Moses Pergament, Svenska Dagbladet 11.12.1934. 
290 Teddy Nyblom, Scenen nr. 1934:27–28, årg.20.  
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Scenbilder 
 

 
Bild 15. Scenbild. Blå tåget 1934. 

 

Jon-Ands första och sista scenbild bestod av samma målade kuliss, vilken täckte hela fonden. 
Motivet visar parisexpressen Blå tåget som just hade anlänt, respektive strax skulle avgå 
mellan Rivieran och Paris. 
 Längst till vänster finns ett målat stiliserat hus, en förenklad stationsbyggnad. På dess 
tak syns franska flaggan. Framför huset är målat ett tåg som sträcker sig från scenbildens 
nedre vänstra hörna till dess övre mitt där en tunnel går in i berget. Rörelsen – att tåget 
kommit i hög fart från Paris – markeras med ett starkt avsmalnande tågkropp med längs-
gående parallella ränder som samtidigt är fönster, mur, strand, vågor. Utmed tåget sträcker sig 
stranden. De badhytter som i nästa scenbild blir praktikabler bland vilka episoderna utspelas, 
är på kulissen målade som två små randiga lådor. Till höger om stranden finns havet som tar 
ungefär en tredjedel av scenbilden. Tre stiliserade båtar syns ute på havet. Alla ytor är släta 
och rena. Inga utsmyckningar eller ornamenteringar av något slag finns med på bilden. Jon-
Ands konstnärliga uttryck är funktionalistiskt liksom tidigare scenografin till Den trekantiga 
hatten och Förtrollade butiken. 
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Bild 16. Blå tåget 1934 

 

Motivet för nästa scenbild var stranden på vilken episoderna utspelades. På stranden 
fanns badhytter och ett vakttorn vars former och mönster var uppbyggda av distinkta funk-
tionalistiska uttryck såsom kvadrater, ränder och cirklar. Dessa former återkom också i 
sjöfartens alla flaggor som stilmässigt och fiktivt passade väl in. För mig är badhytterna 
självklart blårandiga, men jag vet egentligen inte. De var praktikabler och fyllde en funktion i 
handlingen. 
 Då Kurt Atterberg skrev att instuderingen hade många lustiga poänger och att Jon-And 
hade målat leksaks-stiliserade dekorationer, som harmonierade bra med styckets karaktär var 
det än en gång ordbildningar kring ”lek” och ”lust” som användes för att beskriva Jon-Ands 
scenbilder och Algos regi och koreografi. Jon And gjorde också de 1934 tidsenliga kostym-
erna till Blå tåget, vilka jag återkommer till i beskrivningen av rollfigurerna. 
 

Handling och rollfigurer 

Blå tåget utspelades över ett veckoslut under två dagar och en natt. Under första dagen lekte, 
sportade och förälskade sig de unga, sportiga, moderna och fåfänga besökarna. På stranden 
pågick också en filminspelning och en journalist fanns på plats. På natten var ett nygift par 
inlåst i en badhytt. I stockholmsuppsättningen kunde Blå tågets resenärer andra dagen själva 
läsa journalistens ”sensationsartikel” i tidningen. De upprördes över vad hon hade skrivit och 
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attackerade henne. Blå tåget avslutades med en scen där flygblad om en realisation släpptes 
ner på scenen. 
 De olika rollfigurerna presenteras i programbladet ofta som olika parkonstellationer. 
Kulturell heteronormativitet påbjuder att dessa konstellationer får benämningar som antingen 
syftar på heterosexuella eller homosociala genusperformanser, men genom att granska 
kostymer, positioner på fotografierna och konnotationer kring de stereotypa rollfigurerna vill 
jag visa hur Julian Algo och Jon-And utmanade och lekte med konventioner och föreställ-
ningar om genus och sexualitet som uttryck för modernitet. 

Beau-gosse och Perlouse fanns i Cocteaus libretto med i alla scener, antingen var för sig 
eller tillsammans, ofta i möten med andra par såsom ”Beau-gosse och tennisstjärnorna” eller 
”Perlouse och golfspelarna”. Andra parkonstellationer i Stockholmsoperans programblad var 
Golfspelare - ett nygift par (Maria Sylvan, Otto Thoresen); Tennisstjärnor (Ingeborg Carlsson, 
Maj Landfeldt); Filmstjärnan och hennes sekreterare (Brita Appelgren, Greta Johansson); 
Boxarepar (Nils Jacobson, Eva Nyström); Sportflicka och hennes partner (Maj Landfeldt, 
Ingeborg Carlsson); Två järnvägstjänstemän (Helge Richter, Gösta Bäckelin). Som ”Singlar” i 
programbladet var Kvinnlig journalist (Teodora Lagerborg); En bärare (Carl Fredrik Tropp); 
En elegant herre (Nils Östman) och En tennishabitué (Nils Adelgård).291 
 En jämförelse med Cocteaus libretto visar att Algo förändrade en del i rollistan. Det 
franska librettot är uppdelat i tio scener där en kår av Gigolos och les Poules(”glädjeflickor”) 
binder ihop de andra episoderna och mötena. I Stockholmsoperans program finns i stället det 
mindre sexuellt laddade Fyra Wienerflickor (Mafalda Figoni, May Nordqvist, Marianne 
Svärd, Vanja Ohlin) och Deras vänner (Göte Nilsson, Nils Jacobson, Carl-Gustav Kruuse och 
Carl Fredrik Tropp). Mitt material ger inga uppgifter om när de var på scenen, men troligen 
ramade de in episoderna på samma sätt som Cocteaus ”les Poules” och ”Gigolos”. 
 I roller där dansarna inte namngavs medverkade enligt programbladet hela balettkåren 
som badgäster, sportflickor, tennishabituéer, hovmästare, groomer och filmsällskap. 

                                                 
291 Programblad från 14 februari 1935 (ej premiär). KTA. 
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Sida vid sida – heterosexuella par 

Perlouse och Beau-gosse 
Inom handlingens ram var (eller blev) Perlouse och Beau-gosse ett par. En episod med både 
sexuella och lekfulla konnotationer som nämndes i program och recensioner är då de 
tillsammans blev inlåsta i en badhytt av sina kamrater. Emellertid gick leken vidare och 
Perlouse och Beau-gosse lurade sedan i sin tur 
in det nygifta golfspelarparet i badhytten. 
 Cissi Olsson som Perlouse, sportflickan, 
är klädd i tvådelad baddräkt och en vit 
båtmössa. På hennes bröst syns ett tekniskt 
instrument, en klocka eller kanske ett tidtagarur, 
som konnoterar modernitet som mätbar och 
rationell. Hon har händerna på höfterna och en 
fast granskande blick mot kameraögat. 

Carl-Gustav Kruuse som Beaus-gosse är 
klädd i en tidsenlig baddräkt för herrar  
som framhäver hans muskulösa kropp, vilken 
också verkar vara den han riktar sin 
uppmärksamhet mot. Han tittar inte alls på sin 
kvinnliga partner, utan han blickar ner mot sin 
egen arm, på ett sätt som gör att han ser ut att 
koncentrera sig på sin egen performans snarare 
än på sin partner. 
 Perlouses och Beau-gosses positioner på 
fotografiet är näst intill identiska. Han står 
bakom henne, men annars råder jämställdhet i 
den kroppsliga performansen. Hans introverta 
blick bryter mot konventionen som är att den manliga dansaren betraktar sin kvinnliga 
partner. 
 Recensenterna var ense om att rollfigurerna Perlouse och Beau-gosse presenterade 
kropp och ytlighet. Till exempel skrev Curt Berg att Cissi Olsson och Carl-Gustav Kruuse 
“båda tolkade sina figurers brist på själsliv med briljanta kroppsrörelser“, medan Henrik 
Glimstedt i Ord och Bild skrev: 
 

Vältrimmade kroppar – och mycket mer begärdes ej – exponerades av paret 
Cissi Olsson och Carl-Gustaf Kruuse, vilken senare tedde sig mer atletisk än 
feminiserad som en »beau-gosse». 292 

                                                 
292 Henrik Glimstedt, ”Från Operans spelår”, Ord och bild 1935, årg.44, s.349 

Bild 17. Perlouse och Beau-gosse i Blå tåget 1934.
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Beau-gosse och Perlouse som par representerar heterosexualitet, men begreppet Beau-gosse 
konnoterar ideal som utmanar den heteronormativa manligheten och rollen var som sagt 
skapad för Diaghilevs pojkvän Anton Dolin.  
  Henrik Glimstedt i Ord och Bild är den enda skribent som nämner den ”feminisering” 
som begreppet Beau-gosse konnoterar. Jag tolkar citatet ovan som att Kruuse inledningsvis 
levde upp till feminisering, som Glimstedt förväntade sig, men att han såg akrobatdansen med 
Cissi Olsson som en mer maskulin performans. 
 
 
Det golfspelande nygifta paret  
 
 

 
Bild 18. Det nygifta golfspelarparet i Blå tåget 1934. 

 

Det nygifta golfspelarparet är narrativt bärare av heterosexualitet, vilket återspeglas i 
deras genusdiversifierande kostymer. Otto Thoresen bär kortärmad vid skjorta och keps samt 
byxor, skor och strumpor av det slag som brukar kallas golfbyxor, golfskor och golfstrumpor. 
Allt känns rätt. Maria Sylvan som hans nyblivna hustru har en kostym avsedd för kvinnor. 
Hon bär en dräkt med kjol och kort jacka och på huvudet har hon en keps. Detaljer som de 
stora manschetterna, de stora knapparna och den stora kantiga skärmen på kepsen gör kanske 
hennes kostym mer till en teaterkostym än Thoresens mer realistiska. 
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 De genusdiversifierande kostymerna till trots uttryckte Algos koreografi ikonografiskt 
modernitet och jämställdhet hos det nygifta paret genom deras näst intill identiska kropps-
positioner och attribut. Algos koreografi för Maria Sylvan och Otto Thoresen visar ett par 
med gemensamma intressen, som håller på med samma saker – såsom att spela golf och röka 
pipa. Här gestaltades ett modernt nygift par med siktet inställt på delade sysselsättningar och 
lika villkor! 
 Curt Berg tyckte dock inte att Algo lyckades transskribera golfandets koreografi till 
dans. Han skrev att ”Maria Sylvan och Otto Thoresens gjorde med gott humör det nygifta 
golfspelarparet, men väckte förmodligen indignation hos varje närvarande dyrkare av ‘the 
royal and ancient game‘; fotställning och fattningar av klubban voro fullständigt 
kriminella!”293 
Boxarparet 
I Cocteaus libretto fanns inte något boxarpar med. Då Algo lägger till dem och placerar en 
kvinnlig roll inom en då så gott som enkönad manlig subkultur är det rimligt att tolka det som 
en performativ lek med konventioner kring genus och sexualitet. (Libretto till Blå tåget, 
Operans musikbibliotek och arkiv).  

 

Sida vid sida – homosociala par  

Några av de övriga rollfigurerna presenteras i programmet 
som homosociala par – där återfinns två kvinnliga 
tennisstjärnor, en sportflicka och hennes partner samt två 
manliga järnvägstjänstemän. 
 

Tennisstjärnorna 
En episod som omnämns är tennismatchen mellan två 
kvinnliga tennisstjärnor dansade av Maj Landfeldt och 
Ingeborg Carlsson. Maj Landfeldt var klädd i en vadlång 
kjol, en mjukt tillstukad hatt och en lös cape över axlarna. 
Ingeborg Carlsson däremot hade vida, raka, ljusa byxor till 
en kort jacka och en kortklippt slätkammad frisyr. Ingen av 
dem bryter direkt mot trettiotalets genusnormer i sin 
kostym, men linjerna och uttrycken i Landfeldts kostym 
kan dock beskrivas som kvinnliga, medan Carlssons 
kostym är rakare och manligare. Som par betraktat kan 
deras performans med sin ”kvinnliga” respektive ”manliga” 
kostym associseras till föreställningar om kvinnlig 
                                                 
293 Curt Berg, Dagens Nyheter, 11.12.1934. 

Bild 19. Tennisstjärnorna och 
tennishabituén 
Blå tåget 1934. 
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homosexualitet. Maj Landfeldt och Ingeborg Carlsson har också roller som ett kvinnligt par i 
programmet benämnda ”En sportflicka” och ”Hennes partner”. 
 
 Filmstjärnan och hennes sekreterare 

 
Därefter uppträder filmstjärnan, i karikerad förtvivlan över att ständigt 
behöva spela andra karaktärer, men icke sig själv, griper hon till slut till 
revolvern. 294 

 
Offentlighetens och massmedias betydelse för moderniteten markerades genom rollfigurerna 
Filmstjärnan och Journalisten. Ingen av dem hade funnits med i Bronislava Nijinskas 
uppsättning eller i Cocteaus libretto utan 
de var produkter av Algos och hans 
medarbetares tolkning och fantasi. Till 
skillnad från Perlouses rättframma 
kroppshållning vrider sig Filmstjärnan 
mot kameran.  Huvudet är mot kameran, 
men fötter och ben går bort från den. Ena 
armen är utåtriktad med handen på 
höften, den andra lyft med cigarett-
munstycket i ett elegant grepp. Hon 
håller huvudet högt och blickar ner mot 
åskådaren. I enlighet med konnotationer 
kring stereotypen ”divan” bjuder hon in 
med blicken, men är samtidigt nedlåtande 
med sin blick och onåbar då hennes 
rörelser säger att hon redan är på väg. 
 Brita Appelgren får beröm för att 
hon gör sin roll med humor, vilket nog 
var ovanligt. Alla recensenterna betonar 
divan och två av recensenterna jämförde 
koreografien till Brita Appelgrens dans med ormrörelser. 

 
 
Så var det Brita Appelgren, som spelade filmdiva, ilsken och bortskämd, men 
ormtjusig i sin vita toalett.295 
 
I typgalleriet märktes Brita Appelgren, som humoristiskt agerade sin scen som 
chosig filmdiva.296 

                                                 
294 Programsamling, KTA. 
295 Kurt Atterberg, Stockholms-Tidningen, 11.12.1934. 

Bild 20. Filmstjärnan, Blå tåget 1934 
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Särskilt fäste man sig vid [...] Brita Appelgren, som gjorde filmdivans parodiska 
roll med humor och grace.297 
 

Brita Appelgrens roll som filmdiva i Blå tåget kan sägas vara den första i en serie på tre, då 
hennes rollfigur (liksom hennes privatperson) var en firad kvinnlig aktris. 
 

Singlar 

Gustav V 
Möjligen gick Algo för långt i någon slags respektlöshet då han lät rollen som tennishabituén 
maskeras porträttlikt Sveriges dåvarande kung Gustav V. Sten-Torsten Thuul, 1935 18 år 
gammal, berättade vid ett samtal 1994 att han fick hoppa in i rollen som Gustav V med kort 
varsel. ”Jag var jätteskraj och lyckades kanske just för att knäna skakade så med att likna en 
gammal man.”298 Programmet skriver att Nils Adelgård gjorde Gustav V vid premiären och 
jag utgår från att så var fallet. Förmodligen var det vid ett senare tillfälle som Thuul fick 
hoppa in då Blå tåget fanns med på repertoaren till och med spelåret 1938–39. Gustav V var 
en flitig teaterbesökare och efter premiärerna av Prima ballerina, Sylvia, Fruar på vift och 
Orfeus i sta’n nämndes hans närvaro i recensionerna, dock inte efter premiären av Blå tåget. 
Publikens reaktioner på att Nils Adelgård var maskerad till ”en högt uppsatt person” 
beskriver Curt Berg som ”ett stilla jubel”, men Moses Pergament var tveksam. Liksom senare 
Calle Flygare jämförde han Algos konstnärliga fantasi med vad som spelades på 
revyteatrarna. 

 
En tennismatch har förlett koreografen att låta “tennishabituéen“ uppträda som Mr 
G. Den idén hade nog passat på en revyteater. På Kungl. teatern verkade den lite 
malplacerad.299 

 
Utifrån ett tolkningsperspektiv om genus och sexuell ambivalens var maskeringen av 
tennishabituén till Gustav V träffsäker. Gustav V på scenen problematiserade ytterligare 
spänningen mellan offentlighet och privatliv. Samtidigt som Gustav V var Sveriges högsta 
officiella representant med allt vad det innebar av kulturella normer och förpliktelser fanns 
rykten om att hans sexuella preferenser inte följde den heterosexuella normen. Den offentliga 
bilden av hans privatliv var just som tennisspelare. 
 

                                                                                                                                                         
296 Henrik Glimstedt, ”Från Operans spelår”, Ord och bild 1935, årg. 44, s.349. 
297 Moses Pergament, Svenska Dagbladet, 11.12.1934. 
298 Samtal med Sten-Torsten Thuul i hans hem 28.4.1994. I det program jag har står att Nils Adelgård gjorde  
      rollen som Gustav V. Progammet är från 14 februari 1935. 
299 Moses Pergament, Svenska Dagbladet, 11.12.1934. 
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Journalisten 
 

En kvinnlig journalist, som spionerat på badgästerna, köper en tidning, där hon 
finner sin sensationsartikel. Badgästerna strömma åter till och fordra upprättelse 
för skandalen.300 

 
Liksom filmstjärnan var journalisten en rollfigur som Algo lade till. Medan filmstjärnan var 
offentlig och inget annat, befann sig de övriga badgästerna i ett gränsland mellan offentligt 
och privat, förvånade och upprörda över den uppmärksamhet deras förlustelser väckte då 
journalisten lyfte fram dessa till offentlighet. Blå tåget avslutades med en scen där flygblad 
om en realisation släpptes ner på scenen, också det ett modernitetens tecken. Flygbladen 
sopades bort av Teddy Rhodin i en kvastdans, hans första solo enligt uppgift. 
 De tillägg Algo gjorde till Cocteaus libretto vad gällde rollfigurer och handlingar kan 
ses som iscensättningar av ögonblicksbilder i det förlopp i vilket Garelick beskriver media, 
performativ manlighet och offentliga aktriser som delaktiga i produktionen av dagens andro-
gyna mediestjärnor, en utveckling som hon menar hade pågått från sent 1800-tal fram till 
idag.  

Den ambivalenta genus- och sexualitetsperformansen fanns hos tennishabitueens och 
Beau-gosse’ rollfigurer. Episoden med journalisten lyfte fram badgästerna till offentlighet 
genom journalistens artikel och visade på massmedias betydelse. Genom de avslutande 
flygbladen lyfte Algo också fram teknik, masskopiering och konsumtion som uttryck för 
modernitet. 
 

Mottagande 

Blå tåget presenterades premiärkvällen efter två operor, Puccinis enaktare Manteln och 
Rezničeks Tenor eller bas. Baletten blev väl mottagen, men recensionerna var ovanligt korta. 
Alla recensenter betonade musikens enkelhet och att den var lite gammalmodig av den 
vanligen modernistiske kompositören Milhaud. Moses Pergament hade invändningar mot att 
Gustav V blev en rollfigur, men annars var hans ton positiv. ”Lustig”, ”modern” och ”banal” 
är nyckelbegrepp i hans recension som återkommer i min analys. 
 

Man flirtar och badar och motionerar och har lustiga upptåg för sig.[...] Annars 
var den nya baletten verkligt rolig i sin moderna uppläggning. 301 

 
Teddy Nyblom såg andra föreställningen och då gavs Blå tåget efter Gudinnornas strid.302 
Han menade att om en enaktsopera lagts in mellan de båda baletterna skulle Blå tåget ha 
kommit mer till sin rätt. 

                                                 
300 Programsamling, KTA. 
301 Moses Pergament, Svenska Dagbladet, 11.12.1934. 



 136

 
Darius Milhauds brokiga Blå tåget har passerat Operan, tyvärr alldeles ovanpå 
Gudinnornas strid – åtminstone vid andra representationen – vilket tog bort lite av 
dess musikaliska behag, koreografiska fantasi och måleriska effekt. En 
enaktsopera emellan hade gjort den behövliga bagatellen mera rättvisa. Milhauds 
musik är kvick utan några kanske befarade atonalistiska störningar och Algos 
trupper voro fulltaliga i elden d. v. s. i Jon-Ands färgstarka Riviera-inramning. 
Kurt Bendix föreföll rätt intresserad och publiken likaså. Operabaletten är populär 
– det är bara Carina Aris ande som fattas där.303 

 
I Ord och Bilds årskrönika beskrev Henrik Glimstedt Blå tåget som expressionistiska 
ögonblicksbilder och ser likheter mellan Blå tåget och Förtrollade butiken. 
 

Fart, oavbruten rörlighet utmärkte också koreografi och regi av balettmästare 
Algo, som lyckats lika bra med dessa lustigt expressionistiska ögonblicksbilder 
som med en besläktad uppgift, den från föregående spelår på repertoaren 
kvarstående baletten »Förtrollade butiken».304 

 
Sammanfattning 
Liksom Den trekantiga hatten, Petrusjka och Förtrollade butiken kom Blå tåget från Ballet 
Russes repertoar. Dotys påpekande om betydelsen av queer i produktionsprocessen exempli-
fieras i Blå tåget som från början skapades av Jean Cocteau till Antony Dolin, Diaghilevs 
älskare. Handlingen som bygger på korta episoder utspelas på Franska rivieran där unga 
stadsmänniskor tillbringar helgen. Jon-Ands första scenbild föreställer stationshuset, tåget, 
stranden och havet. På den andra scenbilden, där handlingen utspelar sig, finns badhytter, 
båtflaggor och badtorn. Båda bilderna är stiliserade och har ett funktionalistiskt uttryck. 

De flesta rollfigurerna presenteras i programmet som heterosexuella eller homosociala 
par. Alla representerar offentlighet då deras bravader på stranden finns med i pressen nästa 
morgon. Där finns Beau-gosse och Perlouse, ett nygift golfspelarpar, två kvinnliga tennis-
stjärnor, filmstjärnan och hennes sekreterare, ett boxarepar (kvinna+man), sportflicka och 
hennes partner (två kvinnor), två järnvägstjänstemän. ”Singlar” var en kvinnlig journalist, en 
bärare, en elegant herre och en tennishabitué som gestaltades porträttlikt Gustav V. 

Alla leker med sina genusgestaltningar på olika sätt, men dessa dikotomiseras inte utan 
tvärtom blandas idéer om kvinnligt och manligt på ”fel” kön. Ikonografiskt gestaltas Beau-
gosse och Perlouse samt golfspelarparet i näst intill identiska positioner, vilket koreografiskt 
åskådliggör jämställdhet som uttryck för modernitet. Av de två kvinnliga tennisstjärnorna är 
den ena byxklädd och har ett mer manligt uttryck, medan den andra bär kjol och har ett kvinn-

                                                                                                                                                         
302 Gudinnornas strid, kor. och regi Harald Lander, premiär i Stockholm 10.2.1934, urpremiär i Köpenhamn  
      1933. Kungliga teatern i Stockholm repertoar 1773–1973, Stockholm 1974. 
303 Teddy Nyblom, Scenen nr.1934:27–28, årg.20, s.13. 
304 Herman Glimstedt, ”Från Operans spelår”, Ord och bild 1935, årg. 44, s.349. 
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ligare uttryck. Beau-gosse står för en feminiserad manlighet och även porträtteringen av 
Gustav V signalerar ambivalent sexualitet. 

Rollfigurerna Filmstjärnan och hennes sekreterare samt journalisten fanns inte med i 
Cocteaus ursprungliga libretto. Genom att lägga till rollfigurerna Filmstjärnan och 
Journalisten skapar Algo en historia i vilken det finns möte som illustrerar den utveckling 
Ronda K Garelicks skisserar. Den kvinnliga aktrisens möte med utstuderad manlig perfor-
mans (dandyn) var början på en utveckling mot dagens androgyna mediala stjärnor. Denna 
konstellations offentlighet och dess möte med massmedia menar Garelick successivt har 
format dagens androgyna mediestjärnor.305 

 

Prima ballerina 
I analysen av Prima ballerina, liksom i analysen av Blå tåget, jämför jag den utveckling 
Garelick beskriver, från stiliserad dandyism i 1800-talets England och Frankrike till andro-
gyna mediestjärnor i slutet av 1900-talet med motiv, rollfigurer och intrig i uppsättning och 
libretto. Jag vill pröva om Prima ballerinas motiv kan ses som ett motiv från den teaterkultur 
Garelick skriver om med den tidiga dandyn som en av deltagarna i sammanhangen runt balett-
kompaniet. 
 Både Blå tåget och Prima ballerina appellerade till massmedial spridning. Medan 
Cocteau skrev att iscensättningen av Blå tåget skulle likna kolorerade vykort, så var Julian 
Algos ansats i arbetet med uppsättningen av Prima ballerina enligt Calle Flygare jämförbar 
med franska veckotidningsreportage. 
 

När ridån gick upp för den av Jon-And i sötaktig Reinhardtbarock hållna 
scenbilden trippade Maria Sylvan omkring som klippt ur »La Vie Parisienne».306 
(Jfr Garelick s.73) 

 
Klaverutdraget till Prima ballerina i Operans musikbibliotek publicerades i Leipzig 1917. 
Som dess upphovsman stod Einar Nilsson, född i Sverige och mångårig medarbetare till Max 
Reinhardt, vilket enligt citatet ovan var synligt i uppsättningen. Musiken byggde på olika 
stycken av Jacques Offenbach och hade till uppsättningen på Operan orkestrerats för stor 
orkester. Sten-Åke Axelsson dirigerade vid premiären. Liksom i Algos tidigare uppsättningar 
hade Jon-And signerat scenografi och kostymer. Julian Algo stod för regi och koreografi. 

Handling 

”Underhållningen tänktes förlagd till sekelslutets Paris, där habituéer och andra de sköna 
konstnärinnornas beundrare ännu hade tillträde till repetitionssalar och kulisser.”, stod att läsa 

                                                 
305 Rhonda K. Garelick, Rising Star – Dandyism, Gender and Performance in the fin de siècle.  
306 Calle Flygare, ”Orgiastisk festkväll på operan”, Scenen 1935:23, s.21. 
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i Dagens Nyheter efter premiären av Prima ballerina, vilket är en god sammanfattning.307 I 
tablå ett uppvaktade skådespelaren Marcel, en äldre baletthabitué, en mexikan och en student 
Prima ballerina i hennes budoar.308 Tablå två utspelades i balettsalen där dansarna i fiktionen 
repeterade kvällens föreställning medan beundrarna igen sökte kontakt med Prima ballerina. 
Fiktion och verklighet gick ihop i tablå tre som visade kvällens föreställning från scenen sett, 
med teatersalong och publik målat på fondkulissen. Fjärde tablån utspelades på en restaurang, 
till vilken de fyra männen anlände varandra ovetande. För att bli av med de uppvaktande 
männen (utom Marcel) ordnade Prima ballerina tre kopior av sig själv. Sista tablån föreställde 
en danssalong med mycket folk. Prima ballerina och Marcel lämnade tillsammans 
danssalongen. Baletthabituéen, studenten och mexikanen dansade vidare med ”kopiorna”. 
 Fyra mäns längtan riktades således mot Prima ballerina. Med ett ironiskt och komiskt 
anslag fick de representera kulturella idéer om olika stereotyper från den manliga teater-
publiken. Ramberättelsens parkonstellationer var entydigt heterosexuella utan motstånd i form 
av t.ex. manliga vänskapsförbindelser, genusöverskridande förklädnader eller andra miss-
förstånd. En särställning bland uppvaktarna intog Marcel eftersom han var den som Prima 
ballerinas längtan riktades mot. 
 Ur Prima ballerinas perspektiv handlade konflikten om hur hon skulle få ihop sitt 
privata kärleksliv med den offentlighet och tillgänglighet som hennes yrkesroll krävde. Om 
hur hon skulle finna utrymme för att vara tillsammans med Marcel och samtidigt vara till-
gänglig för de andra beundrarna. Att den sexuella koden vid teatern innebar att hon skulle 
vara tillgänglig för den manliga publiken framställdes inte som någon konflikt i sig.  

Prima ballerinas handling kan betraktas utifrån olika tidsaspekter – den tid då historien 
utspelades, den tid då Einar Nilssons libretto tillkom, 1912, och tiden för stockholmsuppsätt-
ningens tillkomst, 1935. Vid librettots tillkomst år 1912 ansåg Einar Nilsson  den här historien 
värd att berättas. Konstnärligt uttryck, snarare än historisk korrekthet torde ha varit vad som 
styrde Nilsson då han gjorde arrangemanget, men det är intressant att ha i åtanke hur epoken 
skildrades då den var över, vilka kollektiva minnen som fanns om en tid då män fortfarande 
hade tillträde till dansösernas budoirer och hur dessa minnen förmedlades vidare. Under de år 
då handlingen utspelades hade män (som dansare) inte någon framträdande plats på balett-
scenen och roller för män dansades ofta av kvinnor,309 men under 1900-talets första decennier 
tog den manlige dansaren återigen plats på dansscenen, inte minst i Tyskland. Baletten gav 
roller åt ett flertal manliga dansare vilket för Einar Nilsson skulle kunna vara ett syfte med 
librettot som låg väl i tiden 1912. 

                                                 
307 Dagens Nyheter 31.10.1935. Anton Lindberger, sign. L. 
308 Prima ballerina heter i orginallibrettot Virginie och i den svenska uppsättningen Solange. Hon benämns i  
     källorna omväxlande som Prima ballerina och Solange. Jag använder Prima ballerina, utom vid citat. Budoar:  
     En dams intima och eleganta rum, Prisma uppslagsbok 1974. Ordval i programmet. En del recensenter skriver   
     sovrum. Ordet ”budoarstämning” togs bort ur SAOL 2006.  
309 T.ex. Ivor Guest, The Dancers Heritage, London 1984, 1:a uppl. 1960, s.50. 
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Librettot i sig innehöll inte några tidsreferenser, men däremot program och recensioner 
– och där varierar de. Den historiska tid som var balettens motiv beskrev Calle Flygare som 
”Tredje Napoleons gaskigt uppsluppna och legert uppskörtade pariserliv”, vilket torde ha 
inneburit 1852–1870, men enligt programmet utspelades handlingen i sekelslutets Paris. Då 
Garelick skriver att dandyn älskade att besöka balettflickor och prostituerade avser hon 
julimonarkin 1830–1848, men menar inte att dandyns möte med dansösen sedan upphörde. 
Tvärtom är det utvecklingen därefter, med masskulturens och industrialiseringens influenser 
på mötet mellan den dekadenta dandyn och aktrisen som Garelick betonar. 
 Ett tredje tidsperspektiv är stockholmsuppsättningens tillkomst 1935. Repertoarvalet 
med Prima ballerina innebar dansroller åt männen i operabaletten och valet av Prima 
ballerina till balettrepertoaren kan ses som en uppföljning av den satsning på män som Teddy 
Nyblom och Kurt Atterberg tidigare hade pekat på.310 Brita Appelgren hade en stor roll som 
Prima ballerina, men om man räknar bort kåren hade Prima ballerina egentligen fler roller för 
män än för kvinnor. De ”stora” manliga rollerna var en baletthabitué (Carl Fredrik Tropp), 
skådespelaren Marcel (Carl-Gustav Kruuse), balettmästaren (Otto Thoresen), en student (Nils 
Östman) och en rik mexikanare Don Estaban (Nils Jacobson). Dessutom fanns som biroller en 
frisör, en reporter, två groomer, inspicient, pianist, hovmästare, brandsoldat, kusk, portier och 
kypare samt en manlig kår med cirka tio dansare föreställande baletthabituéer.311 Flera av 
dansarna fick göra dubbla roller. 
 

Prima ballerina Brita Appelgren 

Två dikotomier är ofta närvarande då skådespelarnas och dansarnas yrkesliv diskuteras. Den 
ena är offentlig/privat och den andra på scenen/bakom kulisserna. Gränsen mellan rollerna på 
scenen och den egna yrkeskarriären, en gräns mellan fiktion och verklighet, kan ha uppfattats 
som suddig också för operans nyutnämnda kvinnliga premiärdansös Brita Appelgren som 
dansade rollen som Prima ballerina. Brita Appelgrens roll som skådespelerskan i Blå tåget, 
som Prima ballerina och som operasångerskan i Orfeus i stan förstärktes av hennes yrkes-
identitet som uppvaktad premiärdansös och skådespelerska i trettiotalets Stockholm. Enligt 
Sten-Torsten Thuul var Brita Appelgren alltid tjusigt klädd och hade ett skarpt öga för vad 
som visuellt tog sig bra ut och hur hon skulle få uppmärksamhet. Han berättade att i baletten 
Lualabada 1944 skulle alla vara svartsminkade, men till premiären kom Brita utan smink, 
alltså helt vit och utmärkte sig på så vis framför de andra dansarna.312 Varken Cissi Olsson 
eller Brita Appelgren ser ut att vara sminkade på fotografier från uppsättningen, men det kan 
ha många förklaringar. Brita Appelgrens tilltag kanske till exempel ledde till att vissa roll-

                                                 
310 Kurt Atterberg, Stockholms-Tidningen 7.9.1933; Teddy Nyblom, Scenen 1933:21, s.20. 
311 Kostymlista Prima ballerina, KTA. ”Groomer” betyder tjänare el. ridknekt, hästsven vid promenadritt.  
     Groomernas uppgift på scenen är oklar. De kan vara Prima ballerinas tjänare, men kanske troligare hör de till  
     de olika beundrarna, som då tillskrivs en viss social status. 
312 Samtal med Sten-Torsten Thuul i hans hem 28.4.1994. 
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figurerna var svartsminkade, men andra inte. Kanske ändrade man sig efter ett tag, eller också 
sminkade inte Cissi Olsson sig till just den fotograferingen. Det viktigaste är dock vittnes-
börden om Brita Appelgrens intresse för och kunskap om den egna performansens betydelse. 

 

Bild 21. Repetitionsbild från Prima ballerina framför Jon-Ands kuliss med publikmotiv. Brita Appelgren 
är fyra från vänster. 

 
Brita Appelgren (född 1912) spelade inte bara olika aktriser på balettscenen, hon var själv 

aktris sedan barnsben, både som filmskådespelerska och balettdansös. Sin första biroll inom 
filmen hade hon i Mälarpirater 1923 elva år gammal. Fjorton år gammal spelade hon i filmen 
Ungdom förälskad i den då fyrtiosjuårige Ivan Hedqvist och flera recensenter upprördes över 
att ett barn fick den rollen. Sina flesta filmroller gjorde hon mellan 1927 och 1932 och var 
således under sin tonårsperiod ett välkänt namn för de som besökte Sveriges biografer och 
Stockholms opera eller läste tidningar. Operachefen tillät inte att Brita Appelgren hade en 
parallell karriär och sin sista filmroll gjorde hon 1936.313 
 Rollen som filmskådespelerska i Blå tåget sammanföll med Brita Appelgrens egen 
filmkarriär, liksom rollen som Prima ballerina sammanföll i tid med att hon själv blev 
premiärdansös vid Operan. Säkert blev hon liksom rollfiguren Prima ballerina mycket upp-

                                                 
313 Brita Appelgren medverkade i följande filmer: Mälarpirater 1923, Mordbrännerskan 1926, Hon den enda  
     1926, Hans engelska fru 1927, Ungdom 1927, Hans kunglig höghet shinglarn 1928, Konstgjorda Svensson  
     1929, Ulla min Ulla 1930, Kronans kavaljerer 1930, Markurells i Wadköping 1931, Trötte Teodor 1931,  
     Skepp ohoj 1931, Sten Stensson Stéen från Eslöv på nya äventyr 1932, Flickan från varuhuset 1932, Kanske  
     en gentleman 1935, Skeppsbrutne Max 1936. Källa: Svensk filmografi del 2-3. 
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vaktad; eller som Ingeborg Stergel uttryckte det: "Vi fick mycket presenter, men vi låg inte 
med dem.”314 
 Det tycks som om Julian Algo hade en speciell förkärlek för att rucka på gränserna 
mellan fiktion och verklighet. En porträttlik Gustav V i rollen som tennisspelaren i Blå tåget, 
Orfeusstatyerna på Hötorget som vaknade till liv en natt och besökte statyer runt om i 
Stockholm (t.ex. av Fredrika Bremer) och Brita Appelgrens aktrisroller är allt exempel på det. 
Kanske hade Julian Algo som kom utifrån en distans till livet i Stockholm som gjorde att han 
lättare såg teatrala performanser i vardagens verklighet. 

 

Prima ballerinas entré 

Prima ballerinas entré i första tablån manifesterade hennes privatliv som tillhörigt offentlig-
heten. Hennes sorti tillsammans med skådespelaren Marcel i sista tablån blev fiktivt deras 
sorti från samma arena. I verkligheten sammanföll det med att Brita Appelgrens filmkarriär 
gick mot sitt slut. I de tre tablåerna däremellan speglades – konkret och symboliskt – i nämnd 
ordning männens, publikens och Prima ballerinas perspektiv. 
 Genom att låta öppningsscenen utspelas under förmiddagen i det mest privata rummet, 
en budoar eller ett sovrum, slår librettisten fast den tillgänglighet med vilken Prima ballerinas 
rollfigur är förknippad. Algo gick emellertid ett steg längre om han presenterade scenen som 
ett veckotidningsreportage. En budoar är en kvinnas privata intima och avskilda rum, men 
tidningsreportaget är till för massan. Om scenen får karaktären av ”hemmahosreportage” 
representerades offentlighet på scenen i stället för intimitet. Om än bara antytt är ett sådant 
perspektivskifte intressant eftersom reproduktionen och masskonsumtionen av artisten 
intresserar dandyn. ”As a responsive audience member in a mass-cultural space, the decadent 
dandy exchanges his isolated corner for a place in the crowd”.315 Det är med dandyns 
perspektiv historien berättas i de första tablåerna. 
 Till Prima ballerinas budoar kom kända och okända män som ville uppvakta henne. 
Prima ballerina (Brita Apppelgren) fanns på scenen från början, men bakom ett förhänge som 
skylde hennes säng. Kammarjungfrun (Maria Sylvan) arrangerade vita rosor som hade 
kommit till Prima ballerina. Som jag inledningsvis påpekade fick scenbilden med Maria 
Sylvan som kammarjungfrun Calle Flygare att associera till Paris såsom det framställdes i 
fransk veckopress. Även rollfiguren Marcels (Carl-Gustav Kruuse) entré får Flygare att 
associera till fransk populärpress då han skriver: ”Carl-Gustav Kruuse var vid sin entré direkt 
som stigen ur en dåtida parisisk modejournal.”316 Kruuse som Marcel agerade svartsjuka då 
han såg de vita rosorna. Kammarjungfrun fick syn på honom i en spegel. 

                                                 
314 Samtal med Ingeborg Stergel (tidigare Carlsson) i hennes hem 10.5.1994. 
315 Rhonda K Garelick, Rising star - Dandyism, gender, and performance in the fin de siècle, s.4. 
316 Calle Flygare, ”Orgiastisk festkväll på operan”, Scenen 1935:23, s.21. 
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 Innan Prima ballerina blev synlig för publiken förhöjdes effekten av hennes entré och 
markerades hennes position. Fönstergardinerna och sängförhänget som kammarjungfrun drog 
ifrån, fick funktioner av ridåer som gick upp vid Prima ballerinas entré, efter att hon hade 
introducerats via rosorna och Marcels uppdykande.  

 
Virginie[Prima ballerina] erwacht?reckt? und streckt sich. Die Zofe bringt ihr die 
Blumen, öffnet dann die Fenstergardinen und den Bettvorhängen. Heller, 
Sonnenschein. Virginie steht lachend auf. Sie freut sich der Sonne und ihres 
Lebens.317 

 
Att Prima ballerinas plats i rampljuset slogs fast var viktigt för att publiken skulle uppfatta 
Prima ballerina som aktris tillgänglig för massans blickar. Det var inte privatpersonen 
Solange, som kanske är lillasyster, dotter eller moster, Brita Appelgren skulle gestalta utan 
endast aktrisens performativa spektakel. 
 Inslag som presenterade Prima ballerina som en konstruktion och förebådade hennes 
lösning att kopiera sig själv var toalettbordet, den plats där masken läggs och karaktären blir 
till, och en frisörroll vilken omnämndes i både program och klaverutdrag. 
 Förutom Calle Flygares association till fransk veckopress fanns en koppling till mass-
media genom att en journalist lagts till som rollfigur. I programmet, men inte i librettot, 
nämns en journalist och i kostymlistan står: ”reporter...Nilsson”. 318 Reporterns närvaro 
motiverades inte av konflikten i sig och liksom i Blå tåget kan journalisten som rollfigurer 
tillskrivas Julian Algo som regissör, vilket antyder att han uppfattade massmedias roll i 
skapandet av ”stjärnan”. Liksom belysningen gjorde Prima ballerina synlig för publiken 
förstärkte journalistens närvaro att hon kunde konsumeras inte bara av teaterpubliken utan 
också av ”massan därute”. Genom journalisternas närvaro i Blå tåget och Prima ballerina 
skapades i fiktionen den koppling mellan aktrisen och dandyns intresse för masspektakel som 
Garelick tar upp som delaktigt i skapandet av den moderna reproducerbara mediestjärnan. 
 Framöver i handlingen kom de olika rollfigurerna att granska sina performanser i var sin 
kort spegelscen. Spegelscenerna introducerades i tablå ett då kammarjungfrun fick syn på 
skådespelaren Marcel i en spegel när han kom för att besöka Prima ballerina. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
317 Klaverutdrag Prima ballerina, Leipzig 1919, Operans musikbibliotek och arkiv. 
318 Kostymlista Prima ballerina, F3CE:2, KTA. 
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Männen speglar sig  

Tablå två utspelades i repetitionssalen där balettmästaren och dansarna repeterade inför 
kvällens föreställning. Som rekvisita på scenen fanns en flygel och en stor spegel. Förutom 
den mer pantomimiska dans som handlingen krävde innehöll tablån två ensembledanser – 
fiktivt repetitioner inför kvällens föreställning – varav den ena var en cancan. Mellan de två 
ensembledanserna dansade Prima ballerina och balettmästaren ett pas des deux. 

Efter att repetitionen hade avslutats väntade Marcel med en röd blomma, studenten med 
en lagerkrans och baletthabituéen med små paket på Prima ballerina. Under sin väntan rörde 
de sig i rummet utan att låtsas om varandra. Först studenten, sedan baletthabituéen och sist 
Marcel speglade sig i den stora spegeln och gav i rörelse och mimik uttryck för sina olika 
självbilder. Scenen var den första av tre spegelscener, tematiskt viktiga för Prima ballerinas 
insikt och balettens upplösning. Mexikanen anlände sist och liksom längre fram i handlingen 
visades upp en bild av honom som okontrollerad och hetsig. Motivet från tablå 1 – Marcel 
som fick gå undan då de andra männen uppvaktade Prima ballerina upprepades i tablå två och 
i tablå tre. 
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Sida vid sida – baletthabituéen och Prima ballerina 

 

 
Bild 22. Baletthabituén och Prima ballerina i Blå tåget 1934. 

 
På bilden ovan syns Brita Appelgren som Prima ballerina och Carl Fredrik Tropp som 
baletthabituéen. Den kostym Brita Appelgren bär beskrivs i kostymlistan från damsyverk-
staden som ”nattdräkt i grön chiffon, rundskuren tunik med fastsydd brätthållare av silverspets 
och chiffon, fram en rosett av smala gröna sidenband”.319 Baletthabituéns kostym ger intryck 
av en man som är elegant och väl medveten om sina klädval. Utifrån Garelick, var mötet 
mellan den självmedvetna elegante mannen (dandyn) och den kvinnliga aktrisen, ett steg i en 
utveckling mot androgyna mediestjärnor under sent 1900-tal. 
 Carl Fredrik Tropp som baletthabituéen gestaltade en äldre man. Han var rik, vit och 
kulturellt kompetent. Teatern var hans hemmaarena liksom dandyns. Han hade social 
kompetens och kunde teaterns spelregler för umgänge med aktriserna. Hans attribut var 
parfym, karameller och handskar som presenter till Prima ballerina. Då baletthabituéen 
uppvaktade Prima ballerina måste Marcel gå åt sidan. 

Både Marcel och baletthabituéen gestaltades som eleganta och modemedvetna män, 
men om man sätter sin tilltro till klaverutdraget hade baletthabituéen inget av Marcels själv-
kritik. Liksom för Marcel fanns en spegelscen för baletthabituéen, men till skillnad från 
Marcels sorgsna och melankoliska utspel formulerade Nilsson då det gällde baletthabituéen 
ett förslag till scenisk gestaltning som visade på en nöjd och fåfäng reaktion på hans spegel-
bild. Elegansen och fåfängan förbinder honom med dandyn. Den gamle herrn går nöjd till 

                                                 
319  F3CE:2 Kostymlistor till baletter, KTA. 
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spegeln och prövar graden av ungdomlighet, medan han gör olika eleganta rörelser, skrattar 
befriat och tar två små borstar ur fickan, varmed han smeker de ännu befintliga småhåren i 
nacken. 

Tropp som baletthabituéen kan ses som något av en parodi på den tidiga dandy som 
enligt Garelick älskade att mingla med aktriser och prostituerade. Lite överårig – i sin glans 
dagar några decennier tidigare – men fortfarande uppvaktade han aktriser och minglade runt 
på teatern. I Dagens Nyheter, Nya Dagligt Allehanda och Svenska Dagbladet beskrivs Tropp i 
nämnd ordning som ”komiskt efterhängsen”, ”festlig” och ”spattig”.320 

 

Sida vid sida – Marcel och Prima ballerina 
 

 
Bild 23. Marcel och Prima ballerina i Prima ballerina 1934. 

Narrativt var Marcel den heterosexuella kärlekens protagonist och Marcels kärlek kan 
sammanfattas med att den, till skillnad från de övriga beundrarnas, inte var till för offentlig-
heten. Bilden ovan visar hur Marcel och Prima ballerina i den ikonografiska representationen 
speglade varandras performanser. Speglingen kan tolkas som en bild av en tudelad, men 
nästan förenad kropp, en bild av utvecklingen på väg mot den androgyna mediestjärnan så 
som den beskrivs av Garelick. Liksom flera av fotografierna från Algos Blå tåget, visar bilden 
ovan på kvinna och man som nästan jämstora och i nästan identiska poser, även om han bär 
upp henne med handen runt midjan och hon vilar på hans axlar. 
 Marcel var den heterosexuella kärlekens protagonist i Prima ballerina och med sin 
stilmedvetna performans, sin dragning till aktrisen och kanske genom sin egen koppling till 

                                                 
320 Dagens Nyheter 31.10.1935, Nya Dagligt Allehanda 31.10.1935, Svenska Dagbladet 31.10.1935. 
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teatern var han en av de rollfigurer till vars performans paralleller kan dras från det sena 
1800-talets dandyism. Marcels kostym uttryckte en utstuderad elegans och medvetenhet om 
den performans som låg i klädval. Klädd i lackskor, vita damasker, frack, hög hatt, väst och 
monokel skrev Calle Flygare, som jag redan nämnt, att han var som stigen direkt ur en dåtida 
parisisk modejournal. Garelick ägnar många sidor åt just mode. Hon skriver om Mallarmés tid 
som ensam redaktör och journalist på modemagasinet ”La Dernière Mode” som bland annat 
ett medium där kvinnan lyfts fram inför massan liksom på teatern.321 Hon pekar också på 
förbindelser till ”La Vie Parisienne” det modemagasin Calle Flygare nämner. Elegansen hos 
Carl-Gustav Kruuses gestaltning av skådespelaren Marcel bekräftade också andra recensenter 
då de skrev att ”Carl-Gustav Kruuse var en elegant och ståtlig vän” samt ”Carl-Gustav Kruuse 
gör en elegant primo-amoroso”.322 
 Skådespelaren Marcel tillskrevs i librettot en stark känslosamhet som stämde väl med 
Garelicks beskrivning av dandyn. Marcel var vredgad, uppretad, förtvivlad, otålig, handfallen, 
svartsjuk, förtretad, misslynt, i full smärta, upphetsad, dyster, bruten, i tårar, ledsen, darrande, 
lycklig och olycklig. Angående litterära verk pekar Garelick på romanfigurernas ”narratives of 
lives dedicated to performances, playing the mise-en-abîme mirror game that we saw in the 
work of Balzac, Barbey och Baudelaire”323. Till skillnad från baletthabituéens och studentens 
självgoda reflektioner vid åsynen av sin spegelbild kom en stor sorg och stark melankoli till 
uttryck i beskrivningen av Marcels reaktion vid spegeln.  

 
Am Spiegel bleibt er unwillkürlich stehen und versinkt in hoffnungslose 
Betrachtung seiner gewiß nicht schön zu nennenden Persönlichkeit. Du 
Verblendeter! Sieh dich doch an! Wie kannst du noch hoffen? Er tritt gebrochen 
vom Spiegel zurück. Seine Brust zittert. Es zuckt um seinen Mund und seine 
Augen füllen sich mit Wasser.324 

 
Möjligen försvagades Marcels förbindelser med dandyn genom att han hade ett yrke. Balzac 
skrev att det fanns tre slags människor [män?] – de som arbetade, de som tänkte och de som 
inte gjorde någonting. Dandyn hörde till den sista gruppen. Å andra sidan var skådespelar-
yrket ett yrke där mask, poser och en stilmedveten performans var professionell kunskap 
liksom hos dandyn. Han presenterades i programmet som skådespelare och som Solanges vän, 
vilket är lite gåtfullt. Fästman eller älskare hade rimmat bättre med berättelsen. Narrativt 
fyllde hans yrke inte någon funktion, men han placerades därmed i samma yrkesfack som 
Prima ballerina. 

                                                 
321 Rhonda K Garelick, Rising star - Dandyism, gender, and performance in the fin de siècle, s.48. 
322 Svenska Dagbladet 31.10.1935; Dagens Nyheter 31.10.1935. 
323 Rhonda K Garelick, Rising star - Dandyism, gender, and performance in the fin de siècle, s.44. 
324 Klaverutdrag Prima ballerina. Egen översättning: Vid spegeln blir han ovillkorligen stående och försjunker i  
     ett hopplöst betraktande, förvissad om att inte vara skön nog för nämnda personlighet. Du förblindade! Se på  
     dig själv! Hur kan du ännu hoppas? Han går bruten tillbaka från spegeln. Hans bröst skakar. Han rycker i  
     munnen. Ögonen fylls med tårar.  
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Balettmästaren 

 

 
Bild 24. Prima ballerina och balettmästaren i Prima ballerina 1934. 

På bilden ovan syns balettmästaren tillsammans med Prima ballerina i balettsalen omgiven av 
kåren på tåspetsarna iklädda långa vida kjolar. Både balettmästarens och ballerinans poser är 
gracila och uppåtriktade med lyfta armar och tåspetsposer. Om Prima ballerina hade satts 
upp under den tid då baletten utspelade sig skulle han möjligen ha dansats av en kvinna då det 
i slutet av 1800-talet var det vanligt att de manliga rollfigurerna var byxroller, men i början av 
1930-talet satsade Algo på manliga dansare och hans önskan är en dubbelt så stor dans-
trupp.325   
 Narrativt är inte balettmästaren jämförbar med dandyn, men stilmedvetenhet, poser, 
kroppshållning hör till balettmästarens yrkesroll. I rollen som balettmästaren bar Otto 
Thoresen en vit skjorta med vida ärmar och breda manschetter och stor krage under vilken en 
stor sidenrosett var knuten. Till den vita sidenskjortan bar han svarta trikåer och en svart väst. 
I sin hand hade han en lång käpp eller taktpinne. I Dagens Nyheter kan man läsa att Otto 
Thoresen ger balettmästaren ett lagom stänk av manligt koketteri. Genom sin kostym kan han 
i en kulturell kontext sägas vara en representant för en ambivalent genusperformans. Till 
skillnad från de andra manliga rollfigurerna definierades inte hans sexualitet inom 
handlingen. I fiktionen var han den ende man som tillhörde balettkompaniet.  

                                                 
325 Scenen 1933:21; Stockholms-Tidningen 7.9.1933 och 8.1.1934 och S.D [?] 12.9.1933, Klippserie: dans,  
     skandinavisk, Algo. Statens musikbibliotek.   
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Studenten 

Studenten och mexikanen faller utanför tolkningsramen, men tydliggör Marcels och balett-
habituéens rollkaraktärer vars tillhörighet till teatern som social arena blev tydligare i kontrast 
med studentens valhänthet och mexikanens kulturella inkompetens. Studenten var den 
oinitierade och enda gången ordet manlig nämns i klaverutdraget är i studentens spegelscen 
och då är det ironiskt. 
 

Der Student wandert stoltz und hochgemut weiter und geht mit betont männlichen 
Schritten auf und ab.326 

 
Studenten var stolt och högmodig, men kände inte till spelreglerna för umgänget med Prima 
ballerina. I stället för att ge presenter som baletthabituéen, bad han om en autograf. Han 
försökte också härma Prima ballerinas dans, vilket naturligtvis är en omöjlighet eftersom 
Prima ballerinas dans är just vad som skapar hennes upphöjdhet och gudomlighet. Studentens 
möten med aktriserna kan sägas gestalta en initiationsrit – från episoden med autografen, via 
tablå två där han symboliskt blev snärjd av kvinnor.  
 

Zum Schluß wird der junge Student in den Strudel hineingezogen. Die Mädchen 
springen durch seinen Kranz, wickeln ihn in die Schleifen ein und wirbeln ihn in 
Kreise herum.327 
 

Till det kan läggas att han i slutscenen dansade övermodig och drucken med en av Prima 
ballerinas kopior. Jag har inte funnit något fotografi av Nils Östman som studenten, men om 
inte Julian Algos iscensättning gick emot librettot var det den unge studentens valhänthet och 
kulturella okunskap om vad som förväntades av en vuxen man på teatern som roade. 
 

Mexikanen 

Baletthabituéen beskrev jag som en vit heterosexuell kulturellt kompetent man som 
behärskade det spel som gav honom tillträde till ballerinan. Man skulle kunna tro att det var 
tack vare sina pengar och presenter som han fick tillträde till Solange. Men att det inte räckte 
blev tydligt då den tredje uppvaktaren belastad med etniska schablonbilder gjorde entré. 
 Don Esteban, en rik mexikanare som dansades av Nils Jacobson, är visserligen rik och 
heterosexuell, men totalt kulturellt inkompetent och tvivelaktigt vit. Mexikanen, liksom 
Moren i Petrusjka, representerade den andre och i sina roller gestaltade de okontrollerbar 
sexualitet och passion, som i motsats till baletthabituéens och Marcels ”civiliserade” och 
kulturellt kompetenta maner, fick ett våldsamt uttryck. 
 

                                                 
326 Klaverutdrag Prima ballerina, s.58. Operans musikbibliotek och arkiv. 
327 Ibid. s.55f. 
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Der Piccolo meldet wieder ein Besuch. Gleich hinter ihm stürzt der reiche, 
excentriche Mexikaner ins Zimmer. Er streut bei jeder Gelegenheit Geld um sich 
und raucht dauernd an einer grossen Cigarre, die er in keiner Situation aus dem 
Mund gibt. Congrazia, Er ersucht Virginie, für ihn zu tanzen. Sie versteht ihn 
nicht. Der Mexikaner strampelt nun heftig mit Tanzschritten auf den Boden und 
versucht ihr damit seinen Wunsch deutlich zu machen. Virginie wird ärgerlich 
und bittet ihn, sich zu entfernen. Jetzt wird der Mexikaner rabiat, schlägt sich 
wiederholt wütend auf sein Herz: ich liebe Sie, ich liebe Sie! Ich bitte Sie doch zu 
tanzen. Wollen Sie Geld? Wollen Sie meine ganze Brieftasche meine Brillanten, 
mein Leben? Er wirft Scheine, Gold, Ringe auf die Erde. Schliesslich zieht er ein 
geschliffenes Messer und droht sich zu er stechen. Halb gerührt, halb belustigt 
willigt Virginie endlich ein.328 

 

Publiken speglas 

Den fiktiva miljön och handlingen fram till tablå tre var en mimetisk representation av ”hur 
det kunde gå till vid en operabalett i Paris under det sena artonhundratalet”. Iscensättningen 
kan tolkas som en fri rekonstruktion av hur man/män föreställde sig att det såg ut i den 
aktuella miljön och den fiktiva handlingen presenterade händelserna som om de skulle kunna 
ha varit verklighet. 
 
 

 
Bild 25. Scenbild Prima ballerina 1935, tablå 3. 

 

                                                 
328 Klaverutdrag Prima ballerina, s.34f., Operans musikbibliotek och arkiv. 
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 Spegelperspektivet riktat mot publiken kan både tolkas som att det bryter fiktionen och 
att det inkluderar publiken i fiktionen. Det bryter fiktionen genom att visa dess baksida - 
kulisserna som hopsnickrade bräder med fastspikade målardukar och fiktionens rollfigurer 
som professionella dansare. Illusionen är bara publikens, ur dansarnas perspektiv är det arbete 
och bräder. Publiken avslöjas som voyeurer av en illusion. 
 All teater vilar på en överenskommelse mellan skådespelare och publik om att det man 
ser på scenen är just teater – en konstruktion av identiteter och masker och utifrån det 
perspektivet kan man säga att scenbilden med publiken visade på ett metaperspektiv som 
inkluderade publiken i fiktionen och underströk mötet mellan fiktion och verklighet. Fiktivt 
gestaltades en balettföreställning och en balettpublik, samtidigt som den verkliga publiken 
såg en verklig balettföreställning. 

Cissi Olsson som Harlekin inledde tablå tre med några längre danser vilka teatraliserade 
fiktionen, medan ett senare pas de deux med Cissi Olsson och Brita Appelgren i samma tablå 
kan sägas gestalta mötet mellan det teatrala – Cissi Olsson som Harlekin, och det verkliga – 
Brita Appelgren som Prima ballerina. Däremellan dansade kåren till Offenbachs 
”Schmetterlingsschlacht”, ungefär ”Fjärilsstriden”. Balettkåren föreställde en balettkår, 
Operans nya premiärdansös Brita Apelgren föreställde en premiärdansös och Operans 
inspicient föreställde inspicient.  
 

[T]ill de komiska poängerna hörde anblicken av teaterns egen inspicient i 
beskäftig verksamhet på sitt gebit.329 

 
Det förskjutna perspektivet som scenografin skapade gjorde att de fiktiva identiteterna 
närmade sig verklighetens. Genom att publiken inkluderades blev effekten inte enbart ”teater 
på teaterscenen” utan också en dekonstruktion av mimesis till teaterhändelsens nu. Kanske 
var det därför som Calle Flygare, vilket nog var librettistens och regissörens mening, 
blandade ihop fiktiv 1800-tal med sin egen verklighet när han avslutade sin recension med 
orden:  
 

Tredje Napoleons gaskigt uppsluppna och legert uppskörtade pariserliv blev så 
levande för oss att mången helt säkert hade lust att dansa cancan hela vägen hem 
från teatern.330  
 

Därefter gick den fiktiva ridån ner, vilket innebar att scenografin nu föreställde scenen med 
baksidan av kulisserna vända mot publiken och en fondkuliss som föreställde ridån. 

Bakom ”ridån” som gick ner i fonden stod kören för applåderna.331 Efter körens 
applåder upprepades kurragömmaleken från tablå ett och två. På något vis, hur framkommer 

                                                 
329 Dagens Nyheter 31.10.1935. 
330 Scenen 1935:23, årg. 21, s.22. 
331 Kostymlista Prima ballerina, F3CE:2, KTA. 
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inte av mina källor, uppvaktades nu Prima ballerina återigen av baletthabituéen och Marcel 
fick gå åt sidan.332 Marcel kom tillbaka, men sedan var det studentens tur att uppvakta Prima 
ballerina med en lagerkrans och Marcel fick återigen dra sig åt sidan. Prima ballerina fick 
iväg studenten och återförenades med Marcel. Då kom mexikanen och samma sak 
upprepades – Marcel måste dra sig undan. 
 I tablå tre upprepades således vad som skett i tablå ett. Marcel fick träda åt sidan för att 
de andra männen skulle få tillträde till Prima ballerina samtidigt som förvirring skapades. 
Genom perspektivskiftet i tablå tre, i publikens spegelscen, inkluderades publiken i 
berättelsen, som då snarare speglade en teaterhändelse, än berättade om teaterlivet i Paris 
under sent 1800-tal. Narrativt hade Prima ballerina när tablå tre avslutades bestämt möte med 
alla tre, studenten, baletthabituéen och mexikanen på samma restaurang.  
 

Prima ballerina speglar sig 

Efter kammarjungfruns inledande spegelscen speglade sig männen i tablå två och publiken 
fick se sin egen spegelbild via scenografin i tablå tre. I tablå fyra betraktade Prima ballerina 
sin spegelbild. Den slutsats hon drog och hennes handlande därefter problematiserade och 
synliggjorde bilden av Prima ballerina som en konstruerad och konstruerbar identitet. För 
män besläktade med dandygestalten, som enbart brydde sig om aktrisen som performans och 
spektakel, dög en kopia lika bra. 
 

The media cult personality is the mass-produced charismatic figure whose 
photograph graces supermarket check-out lines, whose likeness is rendered in doll 
form for children, and whose image appears and reappears on television and 
movie screens. This is a personality that encompasses its own mechanically 
reproduced versions, and eventually seems indistinguishable from them.333 
 

                                                 
332 I klaverutdraget är stycket med baletthabituéen struket, men episoden behövs för uppföljningen av handlingen  
     i tablå fyra ska bli logisk. Jag utgår därför från att strykningen gällde musiken och att baletthabituén/Carl  
     Fredrik Tropp ändå fanns med.  
333 Rhonda K Garelick, Rising star - Dandyism, gender, and performance in the fin de siècle, s.3. 



 152

 
Bild 26. Scenbild Prima ballerina 1935, tablå 4. 

 
Scenografin till tablå fyra bestod dels av bakgrundsprojektioner på rundhorisonten som gav 
en uppfattning av lätt upplyst natthimmel, dels av en lång kuliss tvärs över scenen. Utrymme 
fanns att dansa både framför och bakom kulissen föreställande en restaurangfasad. Kulissen 
hade en praktikabel port mitt på scenen. Ovanför porten var målat en klocka som visade på 
drygt halv elva, alltså efter föreställningens slut. På var sida om porten fanns två stora fönster. 
Innanför varje fönster fanns ett restaurangbord som var avskilt från de övriga så att separata 
rum bildades. Bakom varje bord fanns ett draperi genom vilket ”gästerna” senare släpptes in. 
Publiken såg alla chambres separés samtidigt. Därmed möjliggjorde scenografin simultana 
skeenden inne på restaurangen. 
 Prima ballerina anlände tillsammans med mexikanen i en praktikabel droska ”med 
vidhängande toto”. Prima ballerina och mexikanen gick in på restaurangen och släpptes in i 
ett av de separata rummen. Därefter följde Prima ballerinas spegelscen, som en uppföljning 
till de tre männens självbespeglingar i andra tablån. 

 
[Ballerina] hat sich underdessen in einem Spiegel der Wand betrachtet.334 

 
Min tolkning är att Prima ballerina i spegeln såg sitt utseende, sin egen yta och sin position 
som aktris och ikon, producerad för scenen och för männens beundran och att hon faktiskt 

                                                 
334 Klaverutdrag Prima ballerina, Operans musikbibliotek och arkiv. 
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skulle vara möjlig att massproducera. Scenen kan jämföras med vad Tytti Soyle visar i sin 
avhandling om kvinnliga rollkaraktärer i svensk trettiotalsfilm, att ”det i traditionella berättar-
strukturer kan finnas diskurser som vid ingående analys visar sig härbärgera ett slags nischer 
där ett kvinnligt subjekt kan ta form: uttryck för ’ställningstaganden’ som motsäger den 
dominerande patriarkala diskursen”335, vilket väl beskriver Prima ballerinas handlande. 
 Prima ballerina lämnade mexikanen, gick till porten och spanade efter Marcel. 
Baletthabituéen kom och fick med sig Prima ballerina in på restaurangen. De slog sig ner vid 
ett annat av de avskilda borden. Solange lämnade baletthabituéen under förevändning att hon 
ville ge musikerna pengar. I stället gick hon åter till porten och spanade efter Marcel. Nu kom 
studenten. Han gick också in på restaurangen tillsammans med Prima ballerina och de satte 
sig vid det tredje bordet. Prima ballerina fick syn på Marcel genom fönstret och rusade ut. 
Marcel hade sett Prima ballerina tillsammans med studenten och vände sig för att gå, men 
hon drog in honom på restaurangen. Tillsammans dök de upp vid det fjärde bordet. Efter att 
ha kysst Marcel ber Prima ballerina honom vänta. Prima ballerina gick sedan i tur och 
ordning till Marcel, studenten, baletthabituéen och mexikanen och bad även dem att vänta. 
Hon försvann från scenen. 
 Därefter följde en dans av de fyra männen. Dansen utfördes simultant av de fyra 
manliga dansarna och lyfte fram likheterna i Marcels, baletthabituéens, studentens och 
mexikanens belägenhet. Genom likhet och simultana rörelser förbereddes frågan om kopia 
och original. 
  
Simultana aktiviteter i Tropps, Östmans och Jacobsons pantomimiska mansdans: 

 
• reser männen sig upp från sina bord i de olika avdelningarna 
• tittar på sina respektive klockor 
• sätter sig och dricker 
• hoppar upp igen 
• tittar ut genom fönstret 
• tittar på klockan 
• tittar ut genom draperiet 
• ringer på kyparen. 
• går ut genom draperiet. 

 
Marcel, studenten, baletthabituéen och mexikanen kom i samspråk med varandra och gick 
alla till entrén. 
 Den pragmatiska lösningen från Prima ballerinas/Brita Appelgrens sida då hon gav sig 
själv en subjektsställning och handlade utifrån insikten om sin objektsposition och avsaknad 
av ”jag” är att ordna kopior av sig själv, eller rättare sagt av ikonen aktrisen Prima ballerina. 
Hon kontaktade tre väninnor som klädde sig som henne själv och då studenten, 

                                                 
335 Tytti Soila, Kvinnors ansikte, diss. Stockholm 1991, s.32. 
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baletthabituéen och mexikanen kom tillbaka till sina bord fann de alla en Prima ballerina där. 
Lösningen byggde på Prima ballerinas insikt om att hon var reproducerbar och inte unik. 
 

Heterosexuell monism 

Den avslutande femte tablån utspelades inne i danslokalen och bestod av två större dans-
nummer för hela ensemblen, en vals och en cancan. I valsen dansade mexikanen, studenten 
och baletthabituéen med Prima ballerinas kopior.  

 
Im Vordergrund tanzen die Liebhaber mit den vier Virginien [Prima ballerinor]. 
Der Mexikaner tanzt auf seine eigene, exotische Art, wie ein Besessener, der Alte 
Herr zierlich und correckt, der junge Student übermütig und trunken und Theophil 
und Virginie zärtlich aneinandergeschmiegt.336 

 
Baletten avslutades med en stegrande can-can från Offenbachs Pariserliv som flera av 
recensenterna uppmärksammade. 
 

En av de mest lyckade scenerna var den komiska inblicken i en teater från 
kulisserna, när premiärpubliken plötsligt ser sig stirrande på en annan 
premiärpublik och den virvlande Tabarin-cancan i slutscenen.337 
 

Fortfarande dansade de manliga rollfigurerna med sina kopior. Marcel och Solange lämnade 
dansen tillsammans i den täckta vagnen. 
 Då Prima ballerina blev subjekt trädde hon ur rollen som Prima ballerina och till-
sammans med skådespelaren Marcel lämnade hon scenen konkret och symboliskt. Prima 
ballerina och Marcel gick in i den heterosexuella standardberättelsens monism. I den här 
texten är det igenkännandet av masken och Prima ballerinas slutledningsförmåga om “mass-
produktion“ som är intressant. Hennes lösning påminner om det mer traditionella inom 
teatern, att maskera sig för att inte bli igenkänd, eller duplicera för att luras, men då gömmer 
sig en identitet som ofta avslöjas bakom masken. Det Prima ballerina gjorde var dock att hon 
klonade sig själv. I överensstämmelse med Garelicks tanke att dandyns enda intresse för 
kvinnan var som aktris, var det fullt möjligt och spelade egentligen ingen roll om Prima 
ballerina var kopia eller original. 
 

Mottagande 

Prima ballerina blev mycket väl mottagen av recensenterna i dagspress och i Scenen. Gustav 
V fanns åter med i publiken efter att troligen ha avstått från att se Blå tåget där han själv 
fanns med som rollfigur. 

                                                 
336 Klaverutdrag Prima ballerina, s.104. Operans musikbibliotek och arkiv. 
337 Nya Dagligt Allehanda 31.10.1935. 



 155

Noviteten, det medryckande utförandet och inte minst den färgrika uppsättningen 
väckte syn- och hörbarligen livlig anklang i den tämligen välbesatta salongen och 
i hovlogerna där konung Gustav med uppvaktning bevistade föreställningen.338 

 
”Prima ballerina”, operans nya balett, kunde glädja sig åt påtaglig succéstämning 
vid sin premiär. Illusionen av en titt bakom kulisserna roar alltid, och med 
scenmaskineriets och projektionsapparaterna hjälp gör balettmästare Algo sitt 
bästa för att skänka publiken detta nöje.339 

 
Operan hade en fin och festlig premiär på onsdagskvällen. En särdeles talrik och 
intresserad publik med konung och uppvaktning i spetsen hade infunnit sig för att 
se och höra operans nya balett, ”Prima Ballerina”, som presenterades f.f.g. 
tillsammans med det spanska sångspelet ”Den fagra Fregona”. Aftonen blev en 
stor succé, efter sista ridåfallet voro inropningarna legio och de uppträdande 
blomsterhöljdes grundligt. Men så var det också en vacker föreställning.340 

 
Allra mest positiv var dock Calle Flygare som annars ofta var kritisk mot Algos uppsättningar 
och hade kritiserat Julian Algo som Operans balettmästare i artikeln ”Opera- eller revybalett, 
det är frågan” ett år tidigare.341 Han jämförde också sina kommentarer efter Prima ballerina 
med Algos övriga uppsättningar. 
 

Det sprudlar av sydländskt liv och spritter av gallisk esprit i vår Operas 
framförande av Den fagra Fregona och Prima ballerina. Troligen kommer den 
röda lyktan att lysa som en praktros över teaterns ingång när detta program 
framgent står på spellistan. Om så är, är det välförtjänt. 

 
John Forsell har gjort balettpubliken en stor tjänst genom att denna gång förskona 
den från På Sicilien eller Pajazzo, men han har också gjort Julian Algo en tjänst 
med att som förspel till en för denne så betydelsefull balettpremiär placera Den 
fagra Fregona, det enda av hans koreografiska arbeten hittills om man nu 
undantar Csardasfurstinnan som man helt och oförbehållet kan skänka sitt 
erkännande. Algos prestationer har lite för ofta visat en mindre tilltalande 
dragning åt det revybetonat tingel-tangelmässiga. Därför är det en desto större 
glädje att oförbehållsamt kunna erkänna hans regi och koreografi till Prima 
ballerina, som verkligen var helt igenom lyckad, på sina håll rent mästerlig. 
Uppgiften måste ju helt naturligt tilltala en man som Algo, vars styrka ligger på 
det festliga och humoristiska gebitet, och det var både läckra, smakfulla och 
levande tavlor han gav oss av tredje kejsardömets champagnedruckna och cancan-
yra Paris. 342 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att Prima ballerina var den balett som vad gäller miljö låg 
närmast dandyns, så som den beskrivs i Ronda K Garelicks bok. Enligt Ronda K Garelick 

                                                 
338 Svenska Dagbladet 31.10.1935, sign. H. M-G. Signaturen har inte gått att lösa. 
339 Anton Lindberger sign. L. i Dagens Nyheter 31.10.1935. 
340 Nya Dagligt Allehanda 31.10.1935, sign. S.B.W. Signaturen har inte gått att lösa. 
341 Scenen 1934:3, årg.20, s.12. 
342 Calle Flygare, Scenen 1935:23, s.21f. 
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älskade den tidiga dandyn att mingla med dansöser på teatrar,343 men, menar hon, utan att gå 
upp på scenen. Prima ballerina uppvaktas av fyra män som representerar flera olika masku-
liniteters och generationers förhållande till en firad aktris. Iscensättningen jämförs med fransk 
modejournalistik, vilket i sig är en koppling till dandyismen och modernitetens feminina ut-
tryck. Jag menar att uppsättningen kan tolkas som att dandyns togs upp på scenen genom att 
han fick ett utrymme inom fiktionen och att modernitetens maskulinitet som brukar beskrivas 
som rationell utmanas genom gestaltningen av en feminiserad och fåfäng maskulinitet i 
baletter som Prima ballerina. 

Balettens intrig är uppbyggd runt tre spegelscener: männens, publikens och Prima 
ballerinas. Prima ballerina inser i sin spegelscen att hon är en konstruktion och möjlig att 
massproduducera. Hennes pragmatiska lösning för att slippa de uppvaktande männen och 
förenas med Marcel är att producera kopior av sig själv som männen glatt godtar. Ur ett 
feministiskt perspektiv är lösningen intressant därför att den är ett exempel på hur samtidigt 
som kvinnan narrativt beskrivs som ett objekt för mäns begär finns inom diskursen utrymme 
för ett kvinnligt handlande subjekt. Liksom tidigare i Förtrollade butiken och senare Orfeus i 
sta’n blandades mimiska berättande komiska danser och klassisk balett utifrån handling och 
rollfigurer. 

                                                 
343 Rhonda K. Garelick, Rising Star –Dandyism, Gender and Performance in the fin de siècle. 
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Fruar på vift 
Baletten Fruar på vift har inslag som är bra exempel på den ironiska och konstruktivistiska 
“lek med lust“ som jag menar var Algos förhållningssätt i arbetet med de balettlibretton han 
tog sig an som regissör och koreograf på Stockholmsoperan. 
 Liksom Den trekantiga hatten, Petrusjka, Förtrollade butiken och Blå tåget kom Fruar 
på vift från Ballet Russes repertoar. Ryska balettens Les Femmes de Bonne Humeur hade haft 
premiär i Rom 1917 i koreografi av Léonide Massine samt med kostym och scenografi 
designad av Léon Bakst.344 I Operans repertoarbok nämns dock endast premiären i 
Stockholm. Librettot kom ursprungligen från komedin Le donne di buon umore av den 
italienske 1700-talsdramatikern Carlo Goldoni. Handlingen utspelas i en italiensk småstad 
under karnevalstid och berättar om vad som händer då männen, äkta män och älskare, går ut 
på stan och lämnar kvinnorna hemma. Kvinnorna går då ut tillsammans och hittar liksom 
männen på diverse upptåg. Som intrigörer finns ett syskonpar, Niccolo och Niccola. Mesta-
dels agerar männen och kvinnorna i homosociala grupper riktade mot det andra könet. 
 Översättningen av Les Femmes de bonne humeur till Fruar på vift uttryckte möjligen 
koreografens tillika regissörens intention med uppsättningen. Den svenska översättningen 
uttryckte handling, medan det italienska namnet Le donne di buon umore, den franska över-
sättningen Les Femmes de bonne humeur och den engelska översättningen The Good 
Humoured Ladies beskrev ett stämningsläge, men var mer stillastående. Moses Pergament 
skriver också: 
 

[H]andlingen – ja, den framgår ju nästan av titeln. I rättvisans namn måste man 
dock erinra om att ’intrigen börjar i samma ögonblick karlarna lämna sina hustrur 
för att gå ut på vift’, som det stod i programhäftet.345 

 
I likhet med tidigare uppsättningar gjordes scenografin till Fruar på vift av Jon-And, medan 
kostymerna för första gången ritades av Alvar Granström, som då var elev hos Jon-And.346 
Vid ett samtal med Alvar Granström i hans hem berättade han för mig om tiden på Operan. 
Trots att det då var länge sedan Alvar Granström gjorde kostymerna till Fruar på vift mindes 
han en hel del. Granström berättade att Jon-And hade sagt att det skulle vara rokokokostymer, 
men att man inte hade råd med det. Granström menade då att man skulle kunna förenkla 
stilen, vilket han gjorde och lyckades mycket väl med. 
 
 

                                                 
344 The World of Serge Diaghilev, ed. Bernard, C. och Spencer, C., s.88, s.95. 
345 Moses Pergament, Svenska Dagbladet, 27.9.1936. 
346 Granström gjorde också kostymerna till Casanova ett år senare.  
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Kostymerna till Fruar på vift kan ses som Alvar Granströms genombrott och han menar själv 
att det också var ett genombrott för möjligheten att i Sverige ha kostymtecknande som yrke.347 
Alla recensenter skrev om de stiliserade, men stilenliga dräkterna i vackra färger som Alvar 
Granström hade skapat. 
 

Över det hela vilar en anda av rokokons “fête galante“-måleri, beroende inte minst 
på Alvar Granströms kostymer, vilka i sin utsökta enkelhet träffa stilen precis på 
pricken, verkliga danskostymer, som tjusa med sin mjuka, förnäma färgverkan.348 

 
Liksom tidigare har jag tankemässigt utgått från mötet mellan den svaga ställning 
heteronormativitet har inom teater- och dansvärlden och berättelsernas heterosexuella impera-
tiv, vilket jag menar skapar utrymme för en gestaltning av genus och attraktion som samtidigt 
destabiliserar den heterosexuella normen. Eventuellt kan man tala om en sexuell ironi eller 
ironisk gestaltning av sexualitet. Julian Algo kom från tjugotalets Berlin som hade ett av detta 
sekels mest frekventa inslag av genusöverskridanden och bi-/homosexualitet på den offentliga 
arenan och Alvar Granström beskriver sig själv som bisexuell i boken Bara en 
kostymtecknare.349 

För att se Algos uppsättning av Fruar på vift som bärare av en sådan destabiliserande 
potential i stället för som en mer eller mindre mimetisk representation av 1700-talsmanlighet 
utifrån balettens teknik och konventioner, behövs det att man tar till sig tankar om glidande 
och instabila genusidentiteter och sexualitet, samt ser en flytande gräns mellan sociala och 
sexuella relationer.350 

                                                 
347 Samtal med Alvar Granström i hans hem 6.2.1994. Skisserna till Fruar på vift tog Granström med sig som  
     arbetsprov till Paris och de finns idag i Parisoperans arkiv på Bibliothéque Nationale de France. 
348 Teatern 1936:10, årg.3. 
349 Alvar Granström, Bara en kostymtecknare, Stockholm 1992, s.13. 
350 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men, s.1f. 
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Handling och scenbild 
Till Fruar på vift gjorde Jon-And två scenbilder vars motiv lyfte fram kvinnliga former och 
manlig feminitet. 
 

 
Bild 27. Scenbild Fruar på vift, Operan 1936.  

 

Den målade kuliss på bilden ovan som utgör scenografin under ouvertyren och inled-
ningstablån har ett pyramidalt uppbyggt motiv. Överst i pyramiden, målad på kulissen, finns 
en man som tycks överblicka händelserna. Han sitter som i en mjukt formad bubbla, eller i ett 
moln. Hans ”himmelska” placering på bilden och det faktum att han inte har någon mot-
svarighet i handlingen, gör att han kan tolkas som en gudagestalt, men han har inte någon 
metafysisk eller patriarkal utstrålning. Tvärtom sitter han flärdfull med korslagda ben och 
högklackade skor, har ett långt cigarrettmunstycke och ett roat småleende på läpparna. Hans 
kostym har 1700-talslinjer, men hans smala midja och kroppsspråk är i en borgerlig 1900-
talskontext feminina. Han utstrålar både kvinnlighet och manlighet, men inte med samma 
finess som Granströms bilder. Jon-And får inte heller lika mycket beröm för sin scenografi 
som Granström för kostymerna. Denna 1700-talsman kan dock sägas utmana trettiotalets 
hegemoniska bild av manlighet. 
 Om man ser hans performans som androgyn kan man ett steg ner i pyramiden se det 
androgyna som uppdelat på två genus. I Fruar på vift är dessa två genus ett syskonpar med de 
nästan identiska namnen Niccolo och Niccola.351 Vi ser inte Niccolo och Niccola på bilden, 

                                                 
351 Jag använder namnet Niccola. I mitt material kallas hon omväxlande för Niccola och Niccolina. 
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men de två hålen mellan den androgyne mannen högst upp och interiörerna i pyramidens bas 
är avsedda för dem. Dessa två intrigerar och drar i trådarna under en karnevalstid då otrohet 
ligger på lur och då vanliga konstellationer bryts upp.  
 Längst ner i pyramiden finns plats för ”alla möjliga” – unga, gamla, flickor, pojkar, 
kvinnor och män. De mjuka rundade linjerna i kulissens övre del återkommer i de avmålade 
interiörerna som alla har en lätt rokokostil. Linjerna är övervägande mjuka, välvda, runda, 
vågiga – eller om man så vill kvinnliga. Perspektiven är förskjutna, väggarna sneda och 
spegelns överstycke asymmetriskt. Gitarren och stolarna har kvinnliga former.  
 Första bilden i Fruar på vift utspelar sig framför kulissen med dess målning av fyra 
stiliserade interiörer. Vid den målade interiören längst till vänster finns Leonardo (Nils 
Östman) tillsammans med hustrun Felicita (Cissi Olsson). I mitten finns Greve Rinaldo (Carl-
Gustav Kruuse), i kostymlistan omnämnd som Constanzas älskare. Längst till höger, i den 
tredje interiören, fanns ett äldre syskonpar, Luca, gammal och reumatisk (Carl Fredrik Tropp), 
och hans syster Silvestra (Maj Landfeldt). De håller ett vakande öga över sin niece Constanza 
(Brita Appelgren) och hennes förtrogna Mariuccia (Elly Holmberg).352 Alla männen går 
hemifrån för att gå ut och roa sig. Syskonparet Niccolo och Niccola kastar då ner fingerade 
kärleksbrev till kvinnorna från de två hål som finns ovanför interiörerna i scenbilden. 
 

 
Bild 28. Scenbild Fruar på vift, Operan 1936  

 

                                                 
352 Namnuppgifterna är tagna från kostymlistan. De överensstämmer inte helt med uppgifterna i Kungliga teatern  
     repertoar 1771-1973 enligt vilken Faloppo, gendarmkapten, dansades av Teddy Rhodin och två unga  
     flickor, Rosetta och Dorotea, dansades av Eva Nyström och Ingeborg Carlsson. 
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 Jon-Ands andra scenbild, där det mesta av handlingen utspelas, föreställer ett småstads-
torg. Till vänster ligger ett café som drivs av Niccolo och Niccola. Till höger ligger en polis-
station med fängelse och däremellan finns bostadshus. Tidigare visade scenbilden interiör-
erna, nu visar den exteriören. Husen består av sättstycken med praktikabla dörrar och en 
praktikabel trappa till huset i mitten. Också här är linjerna böjda och lite bångstyriga. Liksom 
till Petrusjka är bakgrunden träd och skepp, men till skillnad från de högresta och raka träden 
i Petrusjka, är träden här kurviga och blommande kastanjer, som förstärker kvinnligheten i 
uppsättningens formspråk. 
 Den unge Greve Rinaldo, Constanzas älskare, låter några musikanter spela nedanför 
Constanzas balkong. En äldre kvinna Silvestra tror att musiken är tillägnad henne.  
Constanza ger Greve Rinaldo ett kärleksbrev från en flicka med rosa band. Han söker efter 
flickan, men nu bär alla kvinnorna mask samt rosa band och dansar med honom en efter en. 
Rinaldo tror att han har funnit brevskriverskan och tar av henne masken. Han ser att det är den 
äldre kvinnan Silvestra och flyr. 
 Niccolo och Mariuccia kysser varandra. De avbryts av att polisen kommer. Niccola 
”hycklar kärlek till Battista för att få honom att hjälpa till med arbete i kaféet”.353  
 Niccolo samlar ihop sex unga flickor som uppvaktar den äldre Luca. Niccolo, Rinaldo 
och Battista klär ut sig till rövare och anfaller den gamle Luca i dansen med de unga 
flickorna. Polischefen kommer och sätter männen i fängelse, förutom Niccolo som får 
Leonardo att gå i fängelse i hans ställe. 
 Polisen och Luca bjuder Constanza, Felicita och Pasquina på café, vilket Rinaldo, 
Leonardo och Battista ser från fängelset. Niccolo får ut männen från fängelset och de lämnar 
svartsjuka platsen utan att prata med sina fruar.  
 Niccola klär ut männen till kvinnor och lurar Luca. Niccolo klär ut Niccola till man. 
Silvestra blir förtjust i Niccola i manskläder. Niccola tar av sig peruken så att Silvestra och de 
andra ser att det är en kvinna Silvestra har fallit för. Alla skrattar, alla försonas. 

Genusambivalens och homosocialitet 

Alvar Granström skriver i sina memoarer att han är bisexuell och det är möjligt att hans tankar 
kring kön och sexualitet spelade roll för det androgyna uttryck hans första kostymteckningar 
för Stockholmsoperan fick. 
 

När jag senare vågade känna mig bättre skulle jag upptäcka att jag var bisexuell. 
Jag vet inte om det av moralister anses ännu mer lastbart. Själv har jag haft stor 
glädje av denna min läggning. Den har berikat mitt liv och gett mig en vidare syn 
på människan även om jag fått utstå sådana deprimerande upplevelser som att 
vänner som jag känt fin kontakt med till synes utan anledning vänt mig ryggen av 

                                                 
353 Fruar på vift, maskinskrivet libretto på svenska, Operans musikbibliotek och arkiv.  
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rädsla att få ett dåligt rykte eftersom män med min läggning betraktas som 
erotomaner som måste ligga med alla människor de träffar.354 
 

Som framgår av intrigen bygger komiken i Fruar på vift på idel små missförstånd vad gäller 
kategorierna ålder, klass, kön och sexualitet, men då baletten inleds råder ordning och reda 
vad gäller konstellationer och identitet. Männen har kontroll över sina kvinnor och de äldre 
ser efter sina yngre släktingar. Ingen misstar sig på vare sig sin egen eller andras ålder, kön, 
sociala status eller sexualitet. 
 
Syskonparet Niccolo och Niccola 
Då männen gått hemifrån kastar intrigörerna syskonparet Niccolo och Niccola från sin upp-
höjda plats i scenografin ner fingerade kärleksbrev till kvinnorna i hemmen. Paret Niccolo 
och Niccola kan tolkas som en slags ”könens syskonskap”, vilket föregriper den glidande 
genustillhörighet och ambivalens som möjliggör de kommande utklädningsscenerna. 
  

Bild 29. Alvar Granströms kostymskisser till Niccola.    Bild 30. Alvar Granströms kostymskiss till Niccolo. 
 

Intrigören Niccolo har ett finger med i spelet vid flera episoder som berör ålder, social 
tillhörighet och kön. Han driver med Lucas självinsikt om ålder och attraktionskraft då han 
samlar ihop sex unga flickor som flirtar med Luca. I kostymlistan nämns sex kvinnliga 

                                                 
354 Granström, Alvar, Bara en kostymtecknare Stockholm 1992, s.13. 
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dansare, Nordqvist, Figoni, Ohlin, Bergwall, Nyman, Zimmerdahl, som ”Masker” vilka 
troligen hör till den scenen. Niccolo byter också social klass och skrämmer Luca genom att 
ikläda sig själv, greve Rinaldo och Battista kostymer som rövare. Till slut låter Niccolo 
systern Niccola byta genus då han klär ut henne till man. Niccolas genusbyte leder till att 
Silvestra blir förtjust i Niccola. Således är inte bara Niccolas genus utan också Silvestras 
sexualitet instabil. Det homosociala glider mot sexualitet då genus blir kompatibelt. Ett annat 
genusbyte omnämns i kostymlistan där det står att de kvinnliga dansarna Clamme, A. 
Pettersson, Halvarsson, A.M. Pettersson ska ha ”Masker som herrar”.355 I vilken eller vilka 
scener de är med framkommer inte. En möjlighet är att de förstärker Niccolas genusbyte. 
 Intrigören Niccola kastar i första scenen tillsammans med sin bror ner de fingerade 
breven, men inehållet i breven framgår inte. Senare flirtar Niccola med Battista, gift med 
Pasquina, enligt librettot ”hycklar hon kärlek till honom bara för att få honom att hjälpa till 
med arbetet i kaféet”. Liksom brodern driver Niccola med den gamle Luca, men medan 
Niccolo lät Luca tro att han var ungdomlig nog, så låter Niccola männen byta genus då hon 
klär ut dem till kvinnor och de dansar ut med Luca. Trots den feminina framtoning de manliga 
rollfigurerna har, beskrivs den dans där de klär ut sig till kvinnor i librettot typiskt nog som en 
burlesk. 

Porträttet av Otto Thoresen som Niccolo har liksom Granströms kostymskiss en 
feminiserad framtoning. Granström tecknar Niccolo som ung och smärt med blonda lockar 
som faller fritt. Han har bruna smala trikåer, skor med klack, ett midjeförkläde, en blå skjorta 
med långa vida ärmar, en kort smal väst, som nog knäpps i ryggen. Den är markerad, troligen 
avskuren i midjan och bredare över höften.  
På huvudet har han en toppluva i samma tyg som 
västen. Han är ingen stram servitör, tvärtom är hans 
kroppsspråk mjukt och han knäar lätt. Niccolo har 
rouge på kinderna, ögonen ser sminkade ut, läpparna 
är röda. Skissen av Niccolo skulle lika gärna kunna 
föreställa en flicka/travesti. Ikonografiskt är Niccolo, 
förutom kostymen, lika mycket kvinna som skissen 
föreställande systern. Ansikts-dragen är lika på de 
båda skisserna, men Niccola har på skissen en 
blekare framtoning än Niccolo. Hennes ansikte är 
inte lika tydligt tecknad, där finns inget rouge, inga 
röda läppar och kostymen är inte lika bearbetad.356 
Granström har gett Niccola ett mer sminkat ansikte 
än i Niccola.  

                                                 
355 F3CE:2 Kostymlista till Fruar på vift, KTA. 
356 Niccolo dansades vid premiären av Otto Thoresen trots att det står J. Algo på skissen.  

Bild 31. Otto Thoresen som Niccolo
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I anteckningarna från damsyverkstaden får man dock ett färgstarkt intryck av Niccolas 
kostym. Liksom till de tidigare uppsättningarna är det endast anteckningarna från damsy-
verkstaden som finns bevarade. Niccolas randiga bröstlapp och mössan som beskrivs nedan 
återkommer i Niccolos väst och mössa. 
 

Gul japonklänning, kjolen med bård i rött och guldfärg. Liv med en bröstlapp 
randad i guldfärg och rött. Blått japonförkläde, fastsydd fischy av blå japon. Liten 
mössa av guldfärgad japon med målade röda ränder, och en tofs i mössans färg.357 

 

Greve Rinaldo 
Greve Rinaldo är Constanzas älskare och delaktig i episoder med generations- och genus-
byten. Han utsätts i början av baletten för att Constanza med hjälp av en maskeradlek driver 
med honom. Hon ordnar så att Rinaldo får ett kärleksbrev från en flicka som han ska känna 
igen genom att hon bär ett rosa band, men i dansen efteråt bär alla flickorna mask och rosa 
band. Masken lurar Rinaldo beträffande Silvestras ålder. Han finns också med bland de 
manliga rollfigurer vars genusbyte Niccola initierar. 
 

     
 
 

                                                 
357 F3CE:2 Kostymlista till Fruar på vift, KTA. 

Bild 32.  Alvar Granströms kostymskiss  
               till Greve Rinaldo. 
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Liksom Niccola har greve Rinaldo i Granströms kostymskiss fått feminina drag. 
Rinaldos kostym går i rött och vitt. Han har smala vita strumpor och trikåer. Hans manschetter 
och krage har långa vita krås i volanger. Ovanpå skjortan bär han en röd jacka och/eller cape. 
Den röda färgen återkommer i greve Rinaldos skor, i hans hatt och i rosetter nedanför knäna, i 
håret. Det möter inget motstånd att se skissen som en travesti. 
 
Greve Rinaldo dansades vid premiären av Carl-Gustav Kruuse. På Niccolas initiativ klär 
Rinaldo ut sig till kvinna och Idestam associerar till en kvinna då han beskriver Carl-Gustav 
Kruuse som greve Rinaldo: 

 
Man kände sig glad och festlig bara av färgerna, där Kruuses röda cape lyste i 
pastellskyarna med samma effekt som skönhetsmouchen på en rokokodams 
kind.358 

 
 
 
Luca 
Den äldre Luca bär en kostym med 
klackskor, smala svarta byxor och strumpor 
på välformade ben. Skjortan har krås och 
vida ärmar. Västen är figurnära på 
överkroppen, markerar midjan och likt en 
kort kjol vidgas den veckad över höfterna. 
Lucas kostym är inte färgstark utan går i 
gråtoner, men i kostym och kroppshållning 
har han, liksom Niccolo, greve Rinaldo, 
Leonardo och scenografin, ett feminint 
uttryck.  Luca gestaltar genom hela baletten 
en äldre man. Han utsätts för de andras 
skämt både på grund av sin ålder och genom 
maskeradscener. Luca dansades vid 
premiären av Carl Fredrik Tropp. 
 
 

                                                 
358 Bengt Idestam-Almqvist sign. Robin Hood, Stockholms-Tidningen 27.9.1936. 

Bild 33.  Alvar Granströms kostymskiss till Luca. 
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Leonardo 
Leonardo är Constanzas make och en av de män som av Niccolo kläs ut till kvinnor för att 
lura den äldre Luca. I kostymskissen återkommer de varma röda tonerna från skissen av greve 
Rinaldo liksom de mjuka linjerna och det gracila eller feminina uttrycket. Liksom tidigare 
möter det inget motstånd att se skissen som en travesti. Snarare har hans ansikte än mer 
accentuerade kvinnliga drag.  
 
 
 
 

Bild 34. Alvar Granströms kostymskiss till Leonardo. 
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Kvinnlig homosocialitet 

Felicita, Constanza, Pasquina och Mariuccia 
Min tolkning av Fruar på vift innebär att det är en uppsättning med ett starkt kvinnligt genus 
på olika plan. Kvinnlighet och feminitet är inte samma sak, men tillräckligt besläktade för att 
kunna samverka. Kvinnorna och männen agerar inom handlingens ram till stor del som två 
grupper. Greve Rinaldo uppvaktar visserligen Constanza, men det leder till att hon till-
sammans med sina väninnor Mariuccia, Pasquina och Felicita gör gemensam sak då de driver 
med honom genom leken med de rosa banden. Intrigören Niccolo har ett kärleksmöte med 
endast Mariuccia, men till polisens flirt kommer de åter i grupp – Felicita, Pasquina och 
Constanza. 
 

   

Bild 35. Felicita, Constanza och Pasquina i en ikonografisk presentation av kvinnlig homosocialitet,  
Fruar på vift 1936. (Från Teatern nr.10 1936) 

 
Innan jag läste Sedgwicks bok Between Men hade jag inte stött på homosociala 

kontakter benämnda som kategori i analyser av kulturella och konstnärliga uttryck.359 Det 
betyder inte att de inte har förekommit, men queerteori har lyft fram dem som betydelse-
producerande. I skenet av Eve Kosovsky Sedgwicks tänkande får min betraktelse av de 
ikonografiska representationerna av de kvinnliga rollfigurerna en betydelse av gemenskap 
med en potentiell erotisk underton. Den utbredda kvinnligheten och feminiteten får ett av sina 
uttryck i de ikonografiska representationerna där fotografen eller regissören har valt att 
presentera de kvinnliga rollfigurerna i grupp. Då Mariuccia, som presenteras som Constanzas 

                                                 
359 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men. Inom socialvetenskap har begreppet homosocialitet använts sedan  
     1970-talet (Lipman-Bluman 1976) och avsett mäns tendens att välja män vilket upprätthåller och förstärker  
     maktobalans mellan könen.  
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förtrogna, pysslar om Constanza, kan det ses som en homosocial kontakt, men också som 
attraktion med en erotisk potential. 

 

 
 

Bild 36.  Constanza och hennes förtrogna Mariuccia, en ikonografisk 
                presentation av kvinnliga homosocialitet i Fruar på vift 1936. 

 
Ikonografiskt presenterades de i tidningar och program tillsammans. Deras gemenskap 

utgör en del av uppsättningens kvinnliga genus. Flera av recensenterna skriver om de kvinn-
liga rollfigurerna som en grupp. Moses Pergament säger att de hör ihop. 

 
Nu är det möjligt att Brita Appelgren var fröken och inte fru, men det betyder ju 
inte så mycket. Hon hörde i varje fall ihop med Cissi Olsson och Theodora 
Lagerborg och representerade tillsammans med dem balettens tre gracer. Solistiskt 
och i olika kombinerade grupper, framträdde dessa i stiliga danser och skördade 
med rätta stort bifall.360 

 
Också då Idestam-Almqvist beskriver de kvinnliga rollfigurerna som en kvartett kan man 
förstå det som att kvinnlig homosocialitet är en del av den lustfyllda sociala leken som 
gestaltas på scenen. 
 

                                                 
360 Moses Pergament, Svenska Dagbladet 27.9.1936. 
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Men de fyra viftande fruarna Britta Appelgren, Cissi Olsson, Theodora Lagerborg 
och Maj Landfeldt komma inte långt efter [Kruuse och Thoresen]. En sådan 
kvartett kan inte många balettgrupper visa maken till - unga vackra, välbyggda, 
smarta, och numera ganska väldansade.361 
 

William Seymer skriver också om dem som en enhet: ”kvartetten Cissi Olsson, Teodora 
Lagerborg, Maj Landfeldt och Elly Holmberg visa hur skickligt och skönt vår kvinnliga balett 
för sig och rör sig”, medan en anonym recensent i Socialdemokraten skriver om Algos 
koreografi att  
 

[h]an har förstått att låta ej blott den enstaka ‘stjärna‘ lysa; Alla ha så gott som 
lika betydelsefulla tillfällen att visa sin danskonst både solistiskt och i 
ensemble.362 

 
Ett uttryck för kvinnlig homosocialitet med genusambivalenta undertoner finns även i bilden 
av Silvestra (Maj Landfeldt) och Niccola (Maria Sylvan) i mansrock. Ur ett 
könsmaktsperspektiv är det värt att uppmärksamma hur den 
kvinnliga rollfiguren Silvestra ikonografiskt presenteras 
som avsevärt större än Niccola utklädd till man.363 
 
 

Mottagande 

Recensionerna efter Fruar på vift är i stort sett sam-
stämmiga. Alla tar upp dansglädje, bättre teknik och vackra 
kostymer. Begreppet stilisering återkommer ofta då Algos 
koreografier beskrivs, så även av Moses Pergament efter 
Fruar på vift. 
        

Hela baletten hade en väl genomförd, av koreografisk 
fantasi och humor präglad stil. Alla danser och rörelser 
voro nämligen liksom Granströms vackra dräkter och Jon 
Ands pastelltonade dekoration något modernt stiliserade, vilket inte hindrade att 
det hela gick utmärkt väl ihop med den gammalitalienska musiken (som f.ö. ju 
också kan sägs vara strängt stilbunden). (Svenska Dagbladet 27.9.1936) 
 

Vad gäller koreografin menar Robin Hood att baletter som Fruar på vift är ”mera invecklade 
än utvecklade – koreografiskt sett”. Samtidigt lyfter han fram andra kvaliteter och skriver att 
kompaniet har utvecklat en bättre teknik. 
 

                                                 
361 Bengt Idestam-Almqvist, sign. “Robin Hood“, Stockholms Tidningen 27.9.1936. 
362 Socialdemokraten 27.9.1936. 
363 Socialdemokraten 9.10.1936. 

Bild 37. Den äldre Silvestra 
tillsammans med Niccola i  
mansrock Fruar på vift 
1936.
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Men nu har ungdomskullen vuxit till sig, mognat och när den kommer i samlad 
trupp som i ”Fruar på vift”, så är den det vackraste skådespel man kan se. Det 
dansades i går utan hämningar, med en ledighet och elegans som tyder på att det 
verkliga herraväldet över tekniken börjar komma.364 

 
Också Agne Beijer tar upp ungdomligheten och ger dansarna beröm för deras teknik och tar 
upp operabalettens förmåga att gestalta det humoristiska och göra det till mimisk konst. 
 

Också finns där inom operans balettkår en ungdomlig glädje att få vara till och 
producera sig, en spontanitet i det konstnärliga arbetet som det vore för mycket 
begärt att deras kolleger bland sångarna alltid skulle ge prov på i de eviga 
repriserna av Carmen och Faust, Regementets dotter och Holländaren. Dessutom 
utmärker sig kåren för närvarande genom en hög standard av tekniskt kunnande, i 
varje fall hos solisterna. Därvidlag ha de visserligen sina likar och sina övermän 
vid andra operors balettkårer. I naturlig dansglädje lär nog däremot vår balettkår 
kunna ta upp tävlan med vilken som helst av dem. Och dessutom i ännu ett 
avseende: när det gäller att tillsätta dansen den lilla spets av humoristisk 
karakteristik som först förvandlar ett dansdivertissemang från ett virtuosprov till 
mimisk konst.365 

 
Agne Beijer skriver också några rader om hur balett respektive opera förhåller sig till det 
moderna i konsten: ”Baletten numera är snart sagt den enda grupp inom teaterns artistkår som 
har några möjligheter att aktualisera sig i uppgifter av någorlunda modern konstnärlig 
hållning.” En möjlighet är att baletten, som inte sågs som så viktig, fick större frihet t.ex. i 
repertoarval och att operaledningen försökte tillfredsställa dem som frågade efter modernitet 
framför tradition genom balettuppsättningarna, som man ändå inte ansåg vara så viktiga. 
Således var det återkommande under trettiotalet att baletten fick stå för det moderna och valet 
att anställa Algo som balettmästare kan ha varit ett sätt att tillfredsställa dem som frågade 
efter ett modernare estetiskt uttryck. 
 Samarbetet mellan Julian Algo, John Jon-And och Alvar Granström fortsatte med 
baletten Casanova366, som nog var en stor satsning men inte blev lika väl mottagen som Fruar 
på vift. Algos prestationer på scenen hade inte lyfts fram tidigare, men inom ramen för den 
diskussion om maskulinitet som jag för är det värt att nämna att Curt Berg och Calle Flygare 
båda tog upp Algo gör en tolkning av huvudrollen som skiljer sig från den gängse. Curt Berg 
skrev: 
 

Denne [Casanova] dansades, eller rättare sagt spelades av Julian Algo själv 
verkligt talangfullt; han gjorde en icke vanlig typ av mannen, en lätt härjad, 

                                                 
364 Bengt Idestam-Almqvist ”Robin Hood”, Stockholms Tidningen 27.9.1936. 
365 Agne Beijer, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 28.9.1936. 
366 Libretto Guiseppe Adami, musik Ricardo Pick-Mangiagalli. Kungliga teatern repertoar 1773–1973,   
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medelålders förförare med avmätt uppträdande, här och där brutet av plötsliga 
krumsprång.367 
 

Calle Flygare menade att 
 

Algo hade en originell uppfattning om Casanovas roll. Han gjorde denna vivör 
och äventyrare till en vek, lyrisk älskaretyp med melankoliskt drömmande blick. 
Även om jag har svårt att dela hans uppfattning, vill jag dock böja mig för den 
konsekvens och stilkänsla varmed den genomfördes.368 

 
I Moses Pergaments recension fanns kritik bland annat för att samstämmighet i färgsättningen 
saknades, att projektionsfonderna var enahanda och att allt var banalt. Kurt Atterberg däremot 
var oförbehållsamt positiv till Casanova och menade att baletten var ett praktstycke som har 
framtiden för sig.369 

                                                 
367 Curt Berg i Dagens Nyheter 5.11.1937. 
368 Calle Flygare i Scenen 1937:25 årg.23. 
369 Moses Pergament i Svenska Dagbladet 5.11.1937; Kurt Atterberg i Stockholms-Tidningen 5.11.1937. 
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Optimism – Artiklar 1935–37 
 
I materialet från mitten av trettiotalet finns en hel del som pekar mot att Operabaletten då var 
omtyckt och framgångsrikt och även uppmärksammades internationellt. 1934 skrev Adeline 
Genée en artikel i Dancing Time efter att hon besökt stockholmsoperan, 1935 bjöds 
Operabaletten till New York för att uppträda på Radio City Music Hall sommaren 1936. 
Enligt Nya Dagligt Allehanda var Radio City Music Hall världens största biografteater och 
man menade att det i USA sågs som en synnerlig ära att få uppträda där. Ytterligare en in-
bjudan kom från London. Under rubriken ”Operabaletten tackar nej till London” berättas i 
Nya Dagligt Allehanda att Operabaletten i samband med kröningshögtiderna sommaren 1937 
inbjudits att framträda på Covent Garden i London, vilket likaså beskrevs som ett utom-
ordentligt och smickrande erbjudande. Dessutom fick Julian Algo 1937 en inbjudan att sätta 
upp Prima ballerina, Fruar på vift samt Casanova i Venedig på Teatro Colon i Buenos 
Aires.370 Huruvida det besöket realiserades har jag inte fått fram.  

Efter att Teddy Nyblom hade slutit en tveksam fred med operaledningen i juni 1935 
(han skrev då att om han vore ärlig så skulle hans ord bli åtalbara), publicerades inte några 
fler angrepp på Operan under några år. Operabaletten hade hösten 1935 framgångar med 
Prima ballerina, efter vars premiär Calle Flygare skrev en synnerligen positiv recension i 
Scenen, och med Fruar på vift hösten 1936.371 Scenens redaktion tycktes nu mena att det var 
dags för några reportage om arbetet på Operan och i artikeln ”Jon-And ställer ut i Finland – 
intervju med en herre, som gjort 400 scenbilder till 70 operor och operetter” uppmärk-
sammades Jon-Ands arbete, medan Emanuel Josef Ekedahl i artiklarna ”Bakom Operans 
kulisser” och ”Dansen går på Operan” skrev om Operan utifrån ett annat perspektiv än kritik 
av ledningen.372 Även Dagens Nyheter och Teatern publicerade artiklar om framför allt Jon-
Ands arbete. Redan 1934 hade Dagens Nyheter i artikeln ”Måla med ljus och lykta” 
uppmärksammat Jon-Ands arbete med att förnya tekniken i arbetet med sina scenografier, 
medan tidskriften Teatern följde upp Scenens uppmärksammande av Jon-Ands arbete med 
artikeln En teaterrevolutionär.373  Också i Operans programblad lyftes fram en bild av 
operabaletten som framgångsrik, vilket i och för sig inte är så förvånande, men tonen i 
Operans program är den samma som i Scenens och Teaterns artiklar från ungefär samma 
tidpunkt. 

 

                                                 
370 Dancing Times, dec. 1934. DTM; Nya Dagligt Allehanda 15.1.1936; Nya Dagligt Allehanda 22.3.1937. 
Klippserie: Dans, skandinavisk, Operabaletten. Statens musikbibliotek. 
371 Prima ballerina premiär 30.10.1935; Fruar på vift premiär 26.9.1936. 
372 Sign. Side-car. ”Jon-And ställer ut i Finland – intervju med en herre, som gjort 400 scenbilder till 70 operor  
     och operetter” i Scenen 1936:23, årg.22; Emanuel Josef Ekedahl, sign. Alonzo, ”Bakom Operans kulisser” i  
     Scenen 1937:3, årg.4; Emanuel Josef Ekedahl, sign. Alonzo, ”Dansen går på Operan” Scenen 1937:6, årg.4. 
373 ”Måla med ljus och lykta”, Dagens Nyheter 18.2.1934; Teatern 1937:12, årg.4. 
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Utan att göra jämförelser för övrigt kan man nog säga, att arbetet vid vår kungliga 
teaters balett f.n. kännetecknas av glädjande livaktighet; det är rörligt och 
omväxlande, livligt uppskattat, mött av välvilja och sympati.374 

 
Dessa artiklar i Scenen framställde arbetet bakom kulisserna på Operan med entusiasm och 
optimism och de berörde såväl operaledningen, som Julian Algos arbete i baletten och Jon-
Ands förnyelse av scentekniken. Tonen gentemot operachefen var nu en helt annan än 1934. 

 
Och operachefen sjunger själv partiet och klargör sedan vilka detaljer han vill 
ändra. Sådan är operachefen. Han följer alla övningar på Operan och han är den 
konstnärliga auktoritet inför vilken alla böja sig. Ty hans kunnande är större än 
någon annans. Partier har han sjungit hundratals i sina dagar, och han har dem 
ännu alla i huvudet.375 

 

Innovativ scenografi 

Jon-And ger i alla reportage ett intryck av att vara outtröttlig med massor av projekt på gång. 
Han berättar med stolthet om vilket stort antal scenbilder han gjort genom åren och tycks 
fascinerad över vad som går att åstadkomma, både kvalitativt och kvantitativt, med mycket 
arbete, gott humör och ny teknik. Det är dock inte sin egen roll Jon-And lyfter fram utan 
teknikens och medarbetarnas – ”Var och en har sina idéer, vi jämka och förbättra”. Med sin 
inställning personifierar Jon-And modernitetens tro på ny teknik och som konstnär är han en 
förespråkare för rationalitet och effektivitet. Till skillnad mot den under 1900-talet vanliga 
bilden av konstnären som gudabenådad och specifik betonar Jon-And inte ursprung och 
originalitet utan kvantitet och effektivitet såsom i Dagens Nyheter: 
 

Hur många iscensättningar jag gjort allt som allt? Vad skall jag gissa på? Två 
hundra, tvåhundratjugufem, så överdriver jag i varje fall inte. Beräknar man sedan 
att varje pjäs väl har minst tre akter, så kommer jag väl upp till närmare 700 
scenbilder. Vanligtvis är det ju emellertid betydligt mera – tänk på en revy till 
exempel – så tusentalet scenbilder kan jag nog skryta med att ha gjort. Ett år då 
jag förde noggranna räkenskaper, höll jag på att säga, anteckningar menar jag 
naturligtvis – kom jag upp till 247 scenbilder, och det var alls inget rekordår på 
något sätt.376 

 
1934 var det ljusets och spotlightens möjligheter som Jon-And pekade på som modernt 
hjälpmedel. 
 

Vid det här laget är det nämligen en hel del målning som återstår. Målning som vi 
dock ej göra med penslar och färgsprutor utan med strålkastare och 

                                                 
374 ”Operabalettens blomstring för hundra år sedan” Programsamling 1936/37, KTA. 
375 Emanuel Josef Ekedahl sign. Alonzo ”Bakom Operans kulisser - Sångens värld på nära håll” 
      Scenen 1937:3 årg.23. 
376 Torsten Flodén, sign. Cyrano, Dagens Nyheter 18 februari 1934 ”Måla med ljus och lykta”. 
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projektionsapparater. Den moderna dekorationsmålarens bästa pensel är just 
ljuset. Och för varje dag som går upptäcka vi mer och mer vilken oskattbar 
effektkälla spotlights och strålkastare kunna vara. Det är med dem vi trolla mest 
numera. Som ett exempel kan jag peka på min iscensättning av ”Fedra” på 
Dramaten. Jag plockade dit en del gråmålade kulisser, och en vacker dag kom 
teaterchefen Svennberg mycket nervös och undrade om jag inte tänkte sätta i gång 
med målningen snart. – Inte svarade jag, det går på ett ögonblick. Svennberg 
tittade förvånat på mig, men så bad jag honom sätta sig i salongen, och sedan 
behövdes det bara att en scenarbetare rörde på några strömbrytare, så blev det gråa 
i tur och ordning grönt, blått, rött och alla regnbågens färger. Det är som sagt i 
ljuset framtiden ligger.377 
 

I Scenen hösten 1936 är idéinnehållet det samma. Jon-And betonar det goda lagarbetet – ”Alla 
tekniska avdelningar hålla storartat samman och arbeta energiskt och utan ett spår av 
nervositet för det gemensamma målet; att göra mönstergilla föreställningar”378 – samt tonar 
ner sin egen betydelse genom att lyfta fram tekniken som han menar gör arbetet smidigare och 
säkrare. Som svar på frågan om resurserna förbättrats de sista 10 åren är det de tekniska 
innovationerna som lyfts fram. Tekniken, inte det estetiska uttrycket, blir agent för förnyelse 
och modernitet. Och graffity-målarna var inte först med spraytekniken. 

 
Oerhört. Bättre belysningsanordningar, projektioner, vridscener och svängskivor 
ha installerats för att göra bytena smidigare. Och vi i dekorationsateljén ha fått 
maskinkraft, vi spruta färg på de stora dukarna och vi måla projektionsbilder med 
retuschsprutor och luft som vi själva komprimera. Snart skall vi också få varmluft 
på fläktarna för att torka färgen fortare. En annan nyhet är, att all väv numera 
impregneras med ammoniumsulfat – vi köpa den på gasverket – ett ämne som 
visserligen luktar som det värsta aphus me[n] som skyddar mot eldfara. Senaste 
nytt kanske dock är det fotografiska laboratoriet, vilket byggdes i våras. Operan 
har alltså en möjlighet som få andra teatrar; att fotografera och tillverka foton. Jag 
är fotografen och vad jag hittills hunnit göra är bl. a. alla säsongens scenbilder för 
vårt stora tekniska arkiv.379 

 
Några månader senare i artikeln ”Bakom Operans kulisser” talar Jon-And åter om 
projektionernas betydelse och flitiga användande framför allt i de senaste årens baletter.  

 
För närvarande ersättas kulisser i mycket hög grad av bildprojektioner, berättar 
herr Jon And. Och dem göra vi också häruppe. De målas på en glasskiva och 
färgen anbringas med komprimerad luft. Detta förfaringssätt är nödvändigt, ty 
människohanden kan inte med penselns hjälp så minutiöst noggrant placera 
färgen. Minsta lilla ojämnhet skulle komma att synas vid projiceringen.380 

                                                 
377  Torsten Flodén, sign. Cyrano, Dagens Nyheter 18 februari 1934 ”Måla med ljus och lykta”. 
378 Sign. Side-car. ”Jon-And ställer ut i Finland – Intervju med en herre, som gjort 400 scenbilder till 70 operor  
      och operetter” Scenen 1936:23 årg.22, s.23. Signaturen har ej gått att lösa. 
379 Sign. Side-car. ”Jon-And ställer ut i Finland – Intervju med en herre, som gjort 400 scenbilder till 70 operor  
     och operetter” Scenen 1936:23 årg.22, s.23. Signaturen har ej gått att lösa.  
380 Emanuel Josef Ekedahl, sign. Alonzo, ”Bakom Operans kulisser - Sångens värld på nära håll” i Scenen  
     1937:3, årg.23. 
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Bildprojektionerna äro en ny art av kulisser, som kan ha en bestickande effekt på 
scenen. Det har man bäst sett i baletterna, som uppförts på operascenen under de 
närmast gångna åren.381  
 

Då artikeln ”En teaterrevolutionär” skrivs har Jon-And varit operans chefsdekoratör i 10 år. I 
den artikeln liksom i de tidigare är det teknisk förnyelse och effektivitet liksom konstnär-
skapets pragmatiska sida som lyfts fram. 
 

Dekorationerna till operans senaste nyhet, baletten ’Casanova’, har inte heller 
kommit till på det gamla hederliga sättet. Det hör till sällsyntheterna, att 
teatermålaren nu för tiden går omkring och sprider ut färgen med väldiga 
penseldrag över på golvet utspänd säckväv. Nu sitter han lutad över sitt ritbord 
och för de finast spetsade pennor över det lilla pappersark han har framför sig. 
Och sedan han trollat fram konturerna av den skönas boning eller bovens fängelse, 
överföres bilden på fotografiplåten, där den förses med de färger den skall ha. Och 
när plåten sedan sättes in i den moderna projektionsapparaten – av vilken vår 
opera har icke mindre än fyra – så står slottet färdigt på scenen inför publikens 
ögon lika naturligt som om det timrats upp eller målats på duken. Man förstår hur 
mycket den ursprungliga bilden förstorats, när av en hårfin linje blir ett åtta 
centimeter brett streck. Det fordras oerhört ljusstarka apparater för att få fram 
tillräckligt konturskarpa scenbilder, och de lampor på 100 ampère som användas 
för ändamålet måste ständigt omspolas av en kall vattenström för att kunna tåla 
den kolossala värme som utvecklas. […] De sällsamma luftslott som trollas fram 
genom projektionsapparaterna kosta ett minimum i jämförelse med den realistiska 
scenbilden, fastän de göra samma för att inte säga långt större effekt. Och så spar 
den dyr arbetskraft och tid. Ett changemang som förut tog tio minuter går nu på 
två […] Det räcker inte längre med att han är en framstående artist. Han måste 
också vara en man med praktiska egenskaper, han skall framför allt vara smidig 
och snabb i vändningarna och last but not least en duktig arbetsledare. Det gäller 
att spara både tid och pengar.382 

 

Framtidstro 

Julian Algo får komma till tals i artikeln ”Dansen går på Operan” som publicerades i Scenen 
våren 1937, det vill säga då Fruar på vift var den mest aktuella baletten på repertoaren. 
Artikeln är en ”operabalettens revansch” efter påhoppen 1934 och den andas optimism och 
framtidsanda. Det är en bild av ett framgångsrikt kompani som träder fram och både reportern 
och Julian Algo tycks vilja ta vara på tillfället att så långt möjligt manifestera en positiv 
utveckling inom operabaletten, möjligen på bekostnad av fakta då det gäller Algos 
erfarenheter som balettmästare i Tyskland, men att det satsas på operabaletten i artikeln är 
tydligt. Ändamålet tycks vara att ge operabaletten status som seriösa konstnärer och publicera 

                                                 
381 Emanuel Josef Ekedahl, sign. Alonzo, ”Bakom Operans kulisser - Sångens värld på nära håll” i Scenen  
     1937:3, årg.23. 
382 Einar Ljunggren, ”En teaterrevolutionär”, Teatern 1937:12, s.9, årg.4. 
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en positiv bild av operabaletten. Dansarna i baletten tillskrivs hög status då de skrivs om som 
konstnärer och konstnärinnor. 

Operabaletten lyfts fram som ett internationellt välkänt kompani med flera erbjudanden 
om gästspel utomlands. Genom Julian Algo fanns kontakter med tysk danskultur och svensk 
danskonst fick visst utrymme i tyska medier.383  

 
Ingen opera i hela världen kan i närvarande stund uppvisa maken till vår 
operabalett, och många äro de gästspelserbjudanden från utlandet som kommit 
den svenska operabaletten till del. Men dessa erbjudanden har hittills icke kunnat 
accepteras. Operan behöver baletten, och de korta feriemånaderna måste de unga 
konstnärinnorna och konstnärerna utnyttja till vila och rekreation.384 
 
För inte så länge sedan fick den ett erbjudande om ett gästspel i Amerika. Det var 
en amerikansk manager, som på besök i Stockholm sett ”Blå tåget”. Tyvärr tillät 
inte omständigheterna detta gästspel. På operan tillåtes inte mycket permission. 
Var och en behövs.385 

 
Julian Algo berättar om den grupp av dansare som nu är premiärdansörer. Deras kapacitet 
som klassiska dansare med olika karaktärer och stor scenvana tycks också viktigt att 
manifestera. Det känns främmande att det i det här skedet skulle finnas någon större konflikt 
mellan balettmästare och dansare. I min text framkommer det inte så ofta att dansarna får 
goda omdömen i de flesta recensionerna, men då Julian Algo beskriver det kompani han leder 
stämmer bilden han förmedlar väl överens med recensenternas. 
 

Operan förfogar just nu över en sällsynt förnämlig premiärgrupp. Alla behärska 
naturligtvis den klassiska stilen, men i övrigt äro de unga damerna och herrarna av 
så olika personlighet och konstnärligt kynne, att det finns möjlighet till en 
individuell och personlig besättning av rollerna. Maj Landfelt är till exempel en 
utomordentlig dramatisk karaktärsdansös och har alltid sina givna uppgifter. Cissi 
Olsson representerar det frejdiga och friska, som anses höra ihop med modern tid, 
medan Theodora Lagerborg är den klassiska danskonstens mest talangfulla 
företräderska, Maria Sylvan är bäst i den lätta subrettgenren medan Brita 
Appelgren och Elly Holmberg äro charmerande i såväl klassiska som 
karaktärsuppgifter. De ha alla sex en sagolik precision plus personlighet och 
arbetsglädje. Av herrarna är Otto Thoresen en framstående klassisk dansör i 
renaste och ädlaste stilen. Carl Fredrik Tropp är en utomordentlig 
karaktärstolkare och Carl Gustaf Kruuse lämpad för strängt taget alla uppgifter. 

                                                 
383 På Theaterwissentschaftliche Sammmlung Köln finns en samling från en privatperson som innehåller  
     tidningsklipp med bilder från dansproduktioner på Stockholmsoperan, dock saknas uppgifter om klippens  
     ursprung. I Der Tanz 1939:3 s. 45 årg. XII recenserade Julian Algo ett framträdande av Gert Malmgren och  
     Lully Svedin på Musikaliska akademin i mars 1939. Efter ett besök i Stockholm 1934 skrev Adeline Genée i  
     Dancing Times’ decembernummer i positiva ordalag om mötet med operabaletten i Stockholm och Julian  
     Algo och hans arbete med dansarna. 
384 Emanuel Josef Ekedahl sign. Alonzo ”Dansen går på Operan – Julian Algo trimmar och berättar” Scenen  
      1937:6, årg.23. 
385 Ibid. 
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Denne dansör har under de sista åren gjort bländande framsteg och hans danskonst 
har vuxit till utpräglad personlighet och stil. 386 

 
Beteckningar inom utbildningssystemet som markerar position och särskiljer kön beskrivs 
också mycket seriöst och läsaren får insikt i vad barnskolan, balettskolan, figurantskor, 
figuranter, sekonddansörer, sekonddansöser, premiärdansöser och premiärdansörer innebär. 
Också den ojämna könsfördelningen tas upp, men det talas inte om huruvida man arbetar med 
frågan. Liksom jag har artikeln ett perspektiv av återupprättelse, men det bör påpekas att helt 
korrekta är inte uppgifterna om Algos bakgrund som balettmästare med den betydelse vi 
lägger i ordet idag, men uppgifter om tider och balettkompanier stämmer. I historiens back-
spegel är det obehagligt att läsa att ”ras” ges en kvalitativ innebörd och är ett argument för 
operabalettens höga kvalitet. Uttalandet kan vara opportunistiskt avsett att ytterligare spä på 
det beröm som operabaletten får i artikeln. Det är oerhört intressant att Scenen nu lägger ner 
den här energin på operabaletten och att det senare återigen skulle komma att vända. 
 

Balettmästare Julian Algo vid operan kan nog taga åt sig en del av äran för vår 
baletts världsrykte. Han kom till Sverige år 1931, med stor och djup erfarenhet av 
danskonsten som solodansör och balettmästare i flera av kontinentens storstäder. 
Och balettmästare Algo hävdar absolut, att med det utmärkta människomaterial 
som står till förfogande, dansen på Operan helt enkelt måste stå i en hög 
konstnärlig klass. – Svensk ungdom har ras och stil, förklarar herr Algo. 
Människorna är vackra, högväxta och ha grace och sinne för rytm inlagda i sin 
natur. Det är dessa egenskaper, som predestinera för konstnärlig dans. Dessutom 
äro de, i motsats till balettungdom i utlandet, uthålliga och energiska. De arbeta 
med enastående precision, och vad är då mera naturligt än ett gott resultat.387 

 
Också den internationella ansatsen som är närvarande rakt igenom betyder något. Den verkar 
sikta mot en framtid av internationellt utbyte och inte alls som det kom att bli – total isolering 
på grund av kriget.  
 

Men en av mina högsta önskningar är dock att få resa till Amerika med vår 
svenska operabalett. Jag tror att det skulle bli succé. Vi ha redan fått god reklam i 
flera engelska och amerikanska tidningar.388 

 
Det var således inte om utbyte med centraleuropa och Tyskland som Algo drömde utan 
om ett besök med operabaletten i USA, vilket i den politiserade tid som trettiotalet var 
inte kan ses som betydelselöst. 
 Sammanfattningsvis kan sägas att i mitt källmaterial beskrivs operabaletten 
ungefär åren 1934–37 i olika sammanhang som ett kompani med framgång, popularitet 
och framtidsutsikter. De balettuppsättningar som verkar ha blivit allra bäst mottagna, 
                                                 
386 Ibid. 
387 Ibid. 
388 Ibid. 
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Förtrollade butiken (1933), Blå tåget (1934), Prima ballerina (1935) och Fruar på vift 
(1936) tillkom i stort sett under dessa år. Julian Algos erfarenheter som balettmästare i 
Europa överdrevs i Scenens artikel ”Dansen går på Operan” då han endast var anställd 
som balettmästare i Duisburg 1927-1931, men å andra sidan var Algo i källmaterialet 
från Hannover mycket synligare än Yvonne Georgi, även som koreograf och beskrivs 
av Horst Koegler som hennes partner, vilket kan tyda på att han hade en ledande 
befattning även där. Som en god representant för modernitetens manliga förtjusning i 
teknik och effektivitet lyfte Jon-And själv fram de kvantitativa och effektiviserande 
inslagen i sitt konstnärskap då han intervjuades. Hans arbete med att utveckla 
scentekniken genom projektioner som täckte hela rundhorisonten och som applicerades 
på glasplåtar (ca. 10x15 cm) med hjälp av retuschsprutor och komprimerad luft väckte 
uppmärksamhet och uppskattning i pressen. Då Operan, enligt Jon-And, fick ett 
fotolabb 1936 började han fotografera alla scenbilder, vilka delvis torde vara de jag har 
använt i arbetet med avhandlingens uppsättningsanalyser. (Scenen 1936:22, s.23) 
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Orfeus i sta’n 
Skulptören Carl Milles’ Orfeusgrupp på Hötorget i Stockholm var utgångspunkt för librettot 
till baletten Orfeus i sta’n framförd nitton gånger på Stockholmsoperan mellan 1938 och 
1941.389 Statygruppen hade avtäckts klockan sex på morgonen 24 juli 1936, det vill säga drygt 
två år innan balettens premiär. Genom fotografier och diskussioner i pressen var statygruppen 
1938 rikskänd och ett offentligt konstobjekt med nyhetskänsla.390 Algo hade varit delaktig i en 
tidigare version av en dansföreställning inspirerad av Milles statygrupp vid den av Vera Sager 
årligen arrangerade ortodoxa festen på Grand Hotell. Ortodoxa kyrkans festprogram i 
december 1936, sex månader efter att statyn avtäckts, var en revy kallad A la recherche de la 
femme perdue med koreografi av Julian Algo. Troligen på Algos initiativ utvecklades idén 
sedan vidare, enligt Bo Wallner från en lek för amatörer till en hög konstnärlig nivå. Vem 
som framöver gjorde vad i arbetet med uppsättningen för Operan är svårt att avgöra, men att 
det fanns ett samarbete mellan Julian Algo, Hilding Rosenberg och Vera Sager för att kunna 
genomföra idén på Operan, verkar helt klart. Enligt en intervju med Vera Sager i vecko-
tidningen Idun, skrev hon efter festen på Grand ett nytt manuskript där hon fick med nya 
scener från Djurgården, Humlegården, kajen utanför Nationalmuseum och Royal.391 Julian 
Algo sade 1937 i en intervju i Scenen följande: 

 
Dessutom vill jag gärna sätta upp en balett, som än så länge är en icke helt 
utformad idé. Jag kallar den »Orfevs» och den bygger på ett stockholmsmotiv – 
Milles’ Orfevsgrupp vid Hötorget. Nu hoppas jag bara att finna en lämplig svensk 
komponist till den.392 

 
Att Algo betonade att det skulle vara en svensk komponist kan ha varit ett uttryck för att han 
ville förstärka den geografiska, samtidsaktuella och handlingsmässigt lokala förankringen, 
som fanns i librettot även musikaliskt. Denne svenske komponist blev Hilding Rosenberg, 
som redan tidigare var väl känd för musikkompositioner kring antikens mytologi och 
dramatik för teaterscenen. Rosenberg hade tidigare komponerat musik till instuderingar av 
tragedierna Sofokles’ Kung Oidipus, Aiskylos’ Agamemnon, Gravoffret och Perserna, 
Euripides’ Medea samt till Aristofanes komedi Lysistrate.393 
 Från maj till augusti 1938 brevväxlade John Forsell och Hilding Rosenberg angående ett 
eventuellt antagande av baletten för uppförande på Operan. I ett brev från maj 1936 tackar 
John Forsell Hilding Rosenberg för scenariot till Orfeusbaletten. Av brevet framkommer att 
Hilding Rosenberg hade föreslagit att Kungliga teatern skulle beställa musik av honom till 

                                                 
389 Orfeus i sta’n framfördes också i Göteborg vid ett gästspel 3.12.1939. Källa: Kungliga teatern repertoar  
     1773–1973, Stockholm 1974. 
390 T.ex. Svenska Dagbladet, 25.7.1936 och 26.7.1936. 
391 Idun 1938:49, årg.16, s.7 och s.18. (Vad gäller artikeln i Idun har Wallner felaktigt årtal i fotnoten). 
392 Scenen 1937:6, årg.23 s.18 och 34. 
393 Bo Wallner, ”Antiken, Rosenberg och åren 1937-38 e. Kr”, i En bok till Hilding Rosenberg, Stockholm:  
     Kungliga Musikaliska Akademiens skriftserie nr.19, 1977, s.98 ff. 
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baletten. Av John Forsells svar att döma förefaller Hilding Rosenberg ha varit orolig att 
baletten inte skulle antas. Forsell lugnade honom, men Rosenbergs förslag antogs inte direkt, 
utan musik och scenario skulle i vanlig ordning inlämnas till Kungliga teatern med anhållan 
om uppförande. I ett brev daterat tolfte juli uppmanade John Forsell sedan Hilding Rosenberg 
att skicka in och skriva ut klaverutdraget.394 
 Klaverutdraget bestod av fyra tablåer: I Hötorget, II Orfeus letande bland Stockholms 
statyer efter Eurydike, III Scen ur Orfeus av Gluck, IV På Hötorget på morgonen. I sitt sista 
brev skrev John Forsell att regissörerna och balettmästaren ansåg att librettot måste omarbetas 
efter scenen utanför Nationalmuseum. En ändring som gjordes efter detta var att man lade till 
nattklubbsscenen i tablå VI. Enligt Rosenberg var det Julian Algos önskemål för att ge ut-
rymme åt en stor dansscen. En annan ändring var att scenen ur Glucks opera, som samtidigt 
med premiären av var aktuell på operarepertoaren, ströks och ersattes med Orfeus möte med 
operasångerskan utanför Operan.395 Också enligt Wallner, berättade Rosenberg att scenen 
ströks efter John Forsells ingripande med motiveringen att på Kungliga teatern avbryter man 
aldrig en opera.396 I korrespondens mellan Rosenberg och Forsell hänvisar Forsell emellertid 
till balettmästare och regissörer.397 
 Den första versionen som finns bevarad i klaverutdraget skulle ha kulminerat i möten 
mellan det arketypiska och det samtidsaktuella, då Orfeus från baletten Orfeus i sta’n mötte 
Orfeus och Eurydike från en på Operan aktuell uppsättning av Glucks Orfeus och Eurydike. 
Julian Algo hade gjort koreografin till Harry Stangenbergs uppsättning av Orfeus och 
Eurydike, som hade haft premiär föregående år och fortfarande stod på repertoaren. Trots att 
en version med en mindre uttalad kulmen av möten kom att uppföras, innehöll uppsättningen 
gott om möten mellan arkaiserande, historiska tecken, klassiska tecken, och 1938 aktuella, 
rums- eller tidsbundna och då moderna tecken. Jag menar att dessa var viktiga och intressanta 
eftersom de väckte ett visst uppseende hos recensenterna och skapade menings-
skiljaktigheter. 
 Till skillnad från de uppsättningar jag hittills skrivit om, så finns i klaverutdraget till 
Orfeus i sta’n enkla handlings- och aktionsinriktade anteckningar, vilket gör det lättare att 
följa balettens förlopp fram till dess att de olika versionerna framträder. 
 
Intrig 
Tablå 1 
En guide visar Orfeusstatyerna för en grupp turister. Då turisterna lämnat scenen, hörs från 
Konserthuset Orfeus aria ur Glucks opera Orfeus och Eurydike. Musiken väcker Orfeus och  
                                                 
394 Brev från John Forsells till Hilding Rosenberg 12.7.1938. Statens musikbibliotek: Bo Wallners samling I:15. 
395 Orfeus och Eurydike hade haft nypremiär 11.9.1937 i regi av Harald Stangenberg, scenografi av John Jon- 
      And och koreografi av Julian Algo. Källa: Kungliga teatern repertoar 1773–1973, Stockholm 1974. 
396 Bo Wallner, ”Antiken, Rosenberg och åren 1937-38 e. Kr”, i En bok till Hilding Rosenberg, Kungliga  
      Musikaliska Akademiens skriftserie nr.19 (Stockholm 1977), s.116. 
397 Brev från John Forsell till Hilding Rosenberg 12.8.1938 Statens musikbibliotek: Bo Wallners samling I:15. 
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de övriga statyerna till liv. Orfeus uttrycker sin längtan efter Eurydike. Ett par herrar från 
Konserthuspubliken får syn på statyerna. De rusar iväg för att kalla på polis och för att berätta 
för den övriga konserthuspubliken. Under tiden ekiperar Orfeusgruppen sig på PUB och ger 
sig iväg ut på stan. Konserthuspubliken följer efter. 
 
Tablå 2, 3 och 4 
Orfeus söker efter Eurydike på Kärleksudden på Djurgården, i Humlegården vid Fredrika 
Bremer-statyn och utanför Nationalmuseum. 
 
Tablå 5 och 6 
Orfeus finner Eurydike utanför Operan där operan Orfeus och Eurydike har framförts. Till-
sammans med konserthuspubliken och statygruppen går de på nattklubben Royal på Grand 
hotell. 
 
Tablå 7 
Åter till Hötorget där en ny dag randas. Orfeus och de övriga statyerna återgår till sockeln. 
Eurydike träffar den man hon bestämt träff med utanför Operan. Alla tar farväl av Orfeus. 
Torghandeln är igång. Parallellt med handlingen kring Orfeus och Eurydike har den övriga 
statygruppen följt efter Orfeus, konserthuspubliken har letat efter statygruppen och en 
svartsjuk äldre herre som bestämt träff med Eurydike har följt efter henne. 
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På Hötorget 

 

 
Bild 38. Scenbild Orfeus i sta’n 1938, tablå 1 Hötorget. 

 
När ridån gick upp för första tablån såg publiken en scenografi med motiv från Hötorget i 
Stockholm. Enligt partituret illuderar scenbilden en vårkväll. Till vänster på scenen sågs ett 
hussättstycke föreställande Stockholms konserthus, som vid premiären av Orfeus i sta’n var 
tolv år gammalt. På en sockel framför konserthusfasaden stod dansarna i poser identiska med 
Milles’ statygrupps. Hussättstycket till höger föreställde varuhuset PUB’s fasad, och dess 
fiktiva huvudingång var var en entré för dansarna. En andra entré fanns mellan Konserthusets 
kolonner. 
 Motivet var lätt igenkännbart, men stiliserat och med orealistiska proportioner. På 
bilden är hus och träd, i jämförelse med människorna, alldeles för små. Scenbilden ger 
illusion av en leksaksstad, ett stockholmskt legoland, snarare än av Konserthusets och varu-
huset PUB:s, i verkligheten, ganska mäktiga fasader, vilket Moses Pergament påpekade då 
han skrev att ”Den illusoriska Orfeusgruppen skulle måhända dock ha gjort sig ännu bättre, 
om Konserthusets fasad hade fått sin verkliga resning åtminstone antydd.”398 
 
Handling och koreografi 
Tablån på Hötorget kan delas in i tre scener där turistgruppen dominerar den första, Orfeus 
och statygruppens uppvaknande den andra och konserthuspubliken den tredje. På scenen 

                                                 
398 Moses Pergament, Nya Dagligt Allehanda 20.11.1938. 



 183

fanns totalt trettiofem roller under första tablån, därav var nio statyer, sju turister, ett student-
par och tjugo från konserthusets publik. De dansare som föreställde turistgruppen hade dubbla 
roller och ingick senare bland konserthuspubliken.399 
 
Scen1: Turistgruppen 
Turistgruppen bestod av en engelsman 
med fru, en fransman, en tysk professor, 
en amerikansk flicka och en Baedeker-
läsande dam. Scenen är uppbyggd av 
guidens förevisning av statyerna, turist-
sällskapets dans och en avslutning. Med 
humor och nog också ironi gavs genom 
aktioner och reaktioner, kostym och 
koreografi uttryck för idéer om 
nationella särdrag såsom engelsk 
prydhet, franska amorositet, tysk nog-
grannhet och amerikansk rättframhet, 
vilket anteckningarna nedan från 
librettot väl illustrerar. Dansarna som 
föreställde statyerna stod fortfarande 
stilla då nedanstående utspelades. 
 
Anteckningar i libretto: 
”Guiden förevisar” (4); ”En engelsman med pipa i munnen nickar bifall”(1); 
”Guiden visar”(1); ”Engelsmannens fru chockerad” (2); ”Mannen lugnar henne” 
(2); ”En fransman visar ’amoureuse’ förtjusning” (1); ”Guiden förevisar” (3); 
”Fransmannen” (1); ”Amerikansk flicka, saklig sundhet O.K.” (3); ”Guiden” (3); 
”Fransmannen” (1); ”En tysk professor påpekar fel. Gründlichkeit” (2); ”Guiden 
diskuterar med professorn” (3); ”Guiden pekar på pannan - tokig!”(2); 
”Diskussionen blir allt vildare”(4); ”De andra ingripa - lugnar de två”(3);  
”Guiden visar gruppens ställningar”.400 
 
Även i kostym och koreografi/ikonografi blev med små, men betydelsebärande detaljer de 
olika turisternas karaktärer tydliga. Den engelska frun var klädd i en ljus ”rak” dräkt och mörk 
kullig hatt utan brätten. Håret som sticker fram under hatten verkar vara upprullat på stora 
papiljotter. På fötterna har hon mörka pumps. Hennes make är klädd i hög hatt, mörk jackett, 

                                                 
399 F3CC: Kostymlista till Orfeus i sta’n, KTA. 
400 Orfeus i sta’n klaverutdrag. Inom parentes cirka antal takter. Operans musikbibliotek och arkiv. 

Bild 39.  Guidens förevisning av statyerna.
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ljusa byxor, vita damasker och blanka mörka skor. Som attribut har han en pipa. Paret mot-
svarar väl min schablonbild av hur dåtidens engelska borgerskap skulle kunna tänkas vara 
klädda, i en tämligen stram och välskräddad stil, beskriven med det kulturblinda uttrycket 
”tidlös”. 
 Den engelske mannen står ungefär lika långt från statygruppen som ”Baedekerdamen”. 
Han vänder sig något åt vänster. Hela vänster fot vilar mot golvet. Benet är något böjt. Höger 
fot är än mer vänd från statyn. Kroppen är dock vriden så att överkroppen och ansiktet är 
vända mot statyn. Hans kropp tycks vara i rörelse. Den engelska kvinnan står lite längre bort 
från statyn än sin make. Också hon tycks befinna sig i rörelse. Hon är vänd mot statyn. 
Tyngden är på höger fot. Vänster häl är lyft och vänster tåspets placerad i linje med klacken 
på högerskon. Vänster arm ligger mot kroppen. Handen är något lyft mot makens vänsterarm. 
Hon håller honom troligen under armen. Jag associerar till det ögonblick då damen blir 
chockerad och i sin upprördhet över statyernas nakenhet tar ett steg tillbaka. Hon drar dock 
mannen med sig bakåt. Han tycks just ha tagit ett steg bakåt eller möjligen framåt.  
 Den Baedekerläsande damen var klädd i en mörk, lite blank dräkt med krage och slag 
och insvängd midja. På fötterna har hon mörka släta högklackade pumps och på huvudet bär 
hon en stråhatt. Under hatten skymtar en hårt upprullad frisyr. Hon bär också glasögon med 
mörka skalmar. Det mesta dominanta inslaget är hennes attribut, resehandboken från 
Baedeker. Baedekerdamen står lite längre från statygruppen. Hon står med vänster sida mot 
statygruppen, böjer vänster knä och vilar på höger fot. Hon står i en linje parallellt med staty-
sockeln och tittar inte på statyerna som guiden förevisar, utan i sin bok. Höger arm vilar mot 
kroppen och armbågsleden är skarpt vinklad eftersom hon håller en bok framför bröstet. 
Ryggen är något krum. Koreografiska tecken som stödjer tolkningen av henne som den 
schablonmössiga figur jag redan beskrivit är hennes kroppshållning, hennes riktning i för-
hållande till statyerna och hennes attribut. Hennes kroppshållning är sluten. Det finns ingen 
öppning där nya upplevelser kan tränga sig in. 
 Den amerikanska flickan längst till vänster på bilden var klädd i en fotsid ljus kappa. 
Hon har en något mörkare hatt med ett tvåfärgat band på. På fötterna har hon mörka 
sandaletter. Hennes attribut är ett kartfodral, som hänger över axeln och en kikare. Hennes 
kostym tycks, speciellt såsom kontrast till de övriga kvinnliga dansarnas, uttrycka en ledig 
och bekväm stil. Attributen, kartfodralet och kikaren, understryker nyfikenhet och rätt-
framhet. Den amerikanska flickan står längst fram vid statysockeln. Hon ger intryck av att stå 
med fötterna stadigt på jorden, men bara en fot syns på fotografiet. Hon har hela kroppen 
vänd mot statyerna. Framför ögonen håller hon en kikare. Högerarmen (den enda som syns) 
lyfter hon i ungefär 90° vinkel ut från kroppen. Koreografin hjälper oss att tolka den 
amerikanska flickan som oblyg och kanske framfusig då hon, istället för att blygas som den 
engelska ladyn, tar fram kikaren och tittar närmare på statyerna. Hennes fasta förankring på 
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golvet och hennes kroppshållning antyder tveklöshet. Med en armbåge som pekar rakt ut då 
hon använder kikaren tycks hon inte heller vara rädd för att ta plats. 
 Guiden står närmast statysockeln. Han är vänd mot statygruppen med ryggen mot 
turisterna. Han lyfter höger arm snett framåt uppåt, i en förevisande gest. Samtidigt lyfter han 
vänster häl. Han kan sägas var uppåtriktad mot statyerna. 
 Första scenen i Hötorgstablån lyfte fram den tidens tecken och hade en stark 
verklighetsförankring. Det var en scen med en vardaglig rörelsevokabulär och säkerligen var 
Julian Algo kunskaper och erfarenheter från tysk så kallad Theatertanz väl använda. Flera 
recensenter drog också paralleller till Kurt Jooss och Trudy Schoop som båda hade gästspelat 
i Stockholm. 
 
Dans 2: Turistsällskapets dans401 
Efter skärmytslingen dansar turistgruppen en ”härmdans”. Guiden visar med sina rörelser 
statyernas olika ställningar och turistsällskapet gör efter. Musikaliskt bygger dansen på en 
dialog mellan stråkar och träblåsare.402 Jag föreställer mig att instrumenten kan knytas till 
guiden respektive turistgruppen. Den dramatiska spänningen från föregående dans, ”Guidens 
förevisning av statyerna”, får här en eftersläng då den grundlige tyske professorn ännu en 
gång avbryter och kritiserar och ironiskt imiterar Orfeus pose. För övrigt för dansen inte 
handlingen framåt utan har mer karaktär av just dansinslag med en komisk ansats. 
 Med guiden i spetsen lämnar turisterna efter detta scenen. I fiktionen går de till en 
väntande buss. Den Baedekerläsande damen, som inte tidigare varit i centrum för handlingen 
får avsluta scenen. Hon har inte någon gång lyft blicken från resehandboken för att titta på 
Orfeusstatyn och försjunken i sin bok glömmer hon sig kvar på torget då de andra går till 
bussen. De sista takterna tar hon sig ivrigt läsande till bussen och de andra. Därefter passerar 
bussen med alla turisterna i framför fonden.403 
 
Scen 2: Orfeus uppvaknande 
De fasta delarna i scenografin var de samma som tidigare, men för att illudera sommarnattens 
skymning tonades nu ljuset ner. Samtidigt blev belysningen på Konserthusfasaden och 
statygruppen starkare. På statysockeln fanns åtta dansare. På Carl Milles’ statygrupp finns inte 
några kläder utmejslade och Julian Algos dansare bar åtsittande kortbyxor och kvinnorna även 
bh. Orfeus hade också en lagerkrans på huvudet. I tidskriften Scenen fanns vid den här tiden 
gott om fotografiska så kallade studier av nakna kvinnokroppar och den relativa nakenheten 
tycktes inte ha väckt någon större anstöt, men Calle Flygare reagerade vid ett par tillfällen. 

                                                 
401 Orfeus i sta’n klaverutdrag, s.4, Operans musikbibliotek och arkiv. 
402 Bo Wallner, ”Antiken, Rosenberg och åren 1937-38 e. Kr”, i En bok till Hilding Rosenberg, Kungliga  
      Musikaliska Akademiens skriftserie nr.19, Stockholm 1977, s.107. 
403 Klaverutdrag Orfeus i sta’n, s.5, Operans musikbibliotek och arkiv. 1827 grundades Reisehandbücherverlag 
Karl Baedeker. Den första Baedeker om Sverige utkom 1879. 
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Det mest uppseendeväckande med dansarnas kostym var nog att de var helt grönsminkade för 
att efterlikna den verkliga statygruppen. Den slående likheten med den verkliga statygruppen 
påtalades av flera recensenter.  
 Från orkestern hördes Orfeus aria ur Glucks opera Orfeus och Eurydike. Citatet skulle 
framöver komma att få en ledmotivisk funktion.404 I fiktionen framförs Orfeus och Eurydike 
inne i Konserthuset och förmår att ge Orfeus och de andra statyerna utanför huset liv. En 
romantisk försommarstämning antyds också genom ett studentpar som går över scenen.  
 I scenen som följer kan dansmässigt fyra huvudpartier urskiljas: 1) Statyernas 
uppvaknande och nedstigande; 2) Orfeus solodans; 3) tredje statyns solodans; 4) Scenens 
avslutning. 
 
Dans 1: Statyernas uppvaknande och nedstigande 
Orfeus sänker sin lyra och börjar knäppa på den. Han går ner från sockeln. Han klagar över 
sin längtan efter Eurydike och faller ihop av längtan och saknad. De andra statyerna följer 
efter och försöker att trösta honom. Enligt Wallner uttrycktes Orfeus längtan med en hög 
expressiv stråkkantilena till breda harpackord. Den musiken blev ett ledmotiv i baletten.405 
 
Dans 2: Orfeus solodans 
Därpå följer Orfeus solodans. I partituret står antecknat: ”Orfeus går upp, springer! Språng!” 
Dansen avslutas med att statyerna skyndar fram till Orfeus.406 
  
Dans 3: Förste statyns solodans 
Cissi Olssons solodans går enligt klaverutdraget i tempo rubato. Musikhandboken säger att 
rubato spelas med viss frihet i tidsvärdena för att ge musiken uttrycksfullhet. Om inledningen 
och Carl-Gustav Kruuses och Cissi Olsson-Åhrbergs danser står att läsa i Arbetet: 
 

Uppslaget är som sagt utomordentligt. Samma starka adjektiv kan man begagna 
om första scenen med de grönfärgade nakna statyernas dans. Carl-Gustav Kruuse 
är här praktfull att skåda i sin slanka manliga skönhet, och hans dans hela baletten 
igenom är beundransvärd. En stor och välförtjänt framgång! Cissi Olsson 
exponerar i första scenen sin vackra kropp och sin smidiga och samtidigt 
kraftfulla danskonst.407 

 
 
 
 

                                                 
404 Bo Wallner, ”Antiken, Rosenberg och åren 1937-38 e. Kr”, i En bok till Hilding Rosenberg, Stockholm:  
     Kungliga Musikaliska Akademiens skriftserie nr.19, s.109, 1977. 
405 Ibid., s.108. 
406 Klaverutdrag Orfeus i sta’n, s.8ff. 
407 Bengt Lyberg Arbetet 21.11.1938. 
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Dans 4: Scenens avslutning 
Under den dans som illuderar Orfeus’ uppvaknande och klagan, kommer en herre ut från 
konserthuset och får syn på statygruppen. Han rusar till telefonkiosken för att ringa polisen 
som finns med i nästa scen. Strax därefter kommer en herre med dam ut på konserthustrappan.  
Mannen får syn på statygruppen. De levande statyerna skrämmer honom och försträckt rusar 
han tillbaka in i konserthuset. Damen ser inte statyerna utan rusar undrande efter mannen. 
 Under tiden har Orfeusgruppen närmat sig varuhuset PUB. De lämnar scenen, fiktivt 
genom PUB’s entré eller skyltfönster för att ekipera sig inne på varuhuset.408 
 
Scen 3: Konserthuspubliken 
Scenografin är fortfarande den samma. Med den herre i spetsen som tidigare såg Orfeus-
gruppen dansa, kommer konsertpubliken ut på trappan. Mannen hoppar ner från konsert-
hustrappan och krockar med den herre som ringt polisen från telefonkiosken. Alla är bestörta 
över att Orfeusgruppen är försvunnen. 
 Efter den komiska inledningen då de båda herrarna krockar med varandra och poliserna 
gör entré, följer Konsertpublikens dans. Konsertpubliken består av tjugo dansare varav 6–7 är 
män och resten kvinnor. Med sina 124 takter är det den längsta dansen hittills. Tempot är 
presto (snabbt) och molto presto (mycket snabb). Inga anteckningar från syverkstaden finns 
bevarade, men utifrån bevarade fotografier och kommentarer i recensioner var de manliga 
dansarna klädda i vita kavajer med breda slag och vita byxor och de kvinnliga dansarna i lång 
aftonklänning. 
 Efter Konsertpublikens dans följer ett mer pantomimiskt avsnitt. Med en tjock konstapel 
i täten gör två poliser entré och konsertpubliken visar dem att statygruppen är försvunnen. 
Poliserna grips av den allmänna bestörtningen och konsertpubliken och poliserna lämnar 
scenen, i fiktionen för att söka efter Orfeus och de övriga statyerna. 
 Orfeus och de övriga statyerna kommer ut från PUB, där de ekiperat sig. Från och med 
den här scenen fram till sista tablån är de manliga dansarna i statygruppen klädda i vit frack. 
De kvinnliga dansarna i statygruppen har alla likadana cerise och/eller champagnefärgade 
långa klänningar.409 Deras nya kostymer försvagar det mytologiska och förstärker det 
samtidsaktuella. 
 
 
 

                                                 
408 Klaverutdrag Orfeus i sta’n s. 10. I partituret sträcker sig scen 2 över sidorna 19-41 och i klaverutdraget över  
      sidorna 6-11. Därefter följer i partituret en scen, i vilken herre två med en mimisk dans visar de övriga i  
      konsertpubliken vad han har sett. I partituret är avsnittet struket och sidorna ihopsatta med ett gem. Scenen  
      omnämns inte heller i några recensioner. Utifrån mina källor verkar det troligast att scenen var struken. 
409 Uppgifterna varierar vilket i och för sig kan bero på olika belysning i olika scener. Inga anteckningar från  
     kostymverkstäderna finns bevarade. 



 188

 

 

Intermezzo 

 

 
Bild 40. Scenbild Orfeus i sta’n 1938, Intermezzo 1 

 
Scenbildens motiv är en Stockholmsvy. Stadsmotivet projicerades på en fond i förgrunden, 
vilket gav en grund scen som framför husmotivet blev till en gata där konsertpubliken 
passerade i sökandet efter Orfeus. Frånvaron av mänsklig aktivitet, den mörka himlen och alla 
ljus skapar en bild av natt. Realism finns i avbildandet av kyrktorn och landskapstyp, men det 
är svårt att avgöra exakt var i staden vyn eventuellt återfanns. Husen på holmen har drag av 
kubism. Huset i förgrunden har markerade, klart avgränsade färgfält, medan himlen och 
vattnet skiftar i styrka och nyans. I den här scenbilden finns i förgrunden en lyktstolpe med en 
cirkel av ljus runt sig. En liknande ljuscirkeln återkommer både vid Gamla stans kaj och på 
andra sidan vattnet bort mot horisonten.410 De stiliserade ljuskällorna kommer att återkomma i 
flera scenbilder längre fram i baletten.  
 Alla tjugo dansarna som konsertpublik användes i intermezzot, vilket illuderade 
konsertpublikens sökande efter Orfeus på Stockholms gator.411 Musiken går i valstakt, dansen  
                                                 
410 Maskinmästarens planritningsjournal, Orfeus i sta’n, D3BA, KTA. Scenbildens realiserande är inte helt  
      självklar. Jag grundar min tolkning på planritningsjournal och kostymlista. Motivet passar också väl in  
      handlingsmässigt. 
411 Partitur till Orfeus i sta’n, s.68–73, Operans musikbibliotek och arkiv. 
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växlar mellan mindre grupperingar eller solon och ensembledanser. Dansarna gjorde entré i 
grupper. Herre ett med dam dansar först, därefter dansar damen växelvis med den andre herrn, 
totalt cirka elva takter. Därefter dansar kåren åtta takter. Efter deras sorti kommer damgrupp 1 
och damgrupp 2 vars fyra respektive två takter följs upp av kåren i elva takter. Medan 
musiken successivt blir långsammare och avtar i tonstyrka lämnar de scenen.412 Dansarna gör 
entré från höger, passerar husfonden och gör sorti åt vänster. Det regimässiga greppet 
förstärker illusionen av en gatubild där konsertpubliken passerar förbi, på väg någonstans. 

Tidens tecken etablerades genom den modernt klädda turistgruppen, den eleganta 
konsertpubliken och Orfeusstatyernas nya festkostymer. Också den välkända miljön skapade 
ett igenkännande och en stark lokal förankring i första tablån. Hötorget med Konserthuset och 
Carl Milles’ statygrupp låg några hundra meter från Operahuset. Det mytologiska och 
arketypiska återfanns i citaten från Glucks musik och i Orfeusgestalten. Orfeus’ roll var inte 
komisk. 

                                                 
412 Klaverutdrag Orfeus i sta’n, Operans musikbibliotek och arkiv. 
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På Kärleksudden 

 

 
Bild 41. Scenbild Orfeus i sta’n 1938. På Kärleksudden. 

 

När ridån går upp ser publiken ett motiv från Kärleksudden på Djurgården med vatten, kullar 
och himmel, badande i månsken och inramat av ett försommarskirt lövverk. Den i scenografin 
återkommande ljuskäglan representeras här av månen och dess avspegling på vattenytan. 
Linjerna är dock diffusare och stämningen mer trolskt romantisk än på den förra kulissen. 
Bilden var liksom den förra en projektion, men den platta trädhorisonten hade bytts ut mot en 
stor rundhorisont varpå scenbilden projicerades. Mitt på scenen, något fram mot prosceniet 
fanns en praktikabel ställning föreställande ett statyfundament.413 
 
Koreografi 
Vid scenens början finns två dansare föreställande Kärleksuddens staty ”Kärlekspar” på 
scenen. Strukturellt är scenen uppbyggd som ett triangeldrama. Orfeus kommer in på scenen 
och får syn på paret. I fiktionen letar han efter Eurydike och tror sig känna igen henne i 
kvinnan. Orfeus närmar sig paret. Kvinnan svarar och tar sig ur mannens famntag. 
 
 
 

                                                 
413 Maskinmästarens planritningsjournal Orfeus i sta’n, D3BA, KTA. 
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Mannen reagerar och fångar kvinnan med ena armen och ger Orfeus en smocka med den 
andra.414 Till en början blandas musiken med ett citat ur Gluckarian. Musiken följer sedan 
bråket i detalj.415 
 

Fredrika Bremer 

Motivet är Humlegården vid Fredrika Bremerstatyn. Liksom i förra tablån är scenografin en 
projektion på rundhorisont. Motivet är träd med höga stammar och ett tätt lövverk. I 
bakgrunden finns tre runda ljuskällor. Bildspråket är djupare och mörkare och siluetterna än 
diffusare än i förra tablåns motiv. Från den första tablåns huskropp med tydligt avgränsade 
färgfält kan man tala om en utveckling mot det diffusa och kanske mer mystiska.416 
 Mitt på scenen, långt fram mot prosceniet, står statyn av Fredrika Bremer (Ingeborg 
Carlsson). Carlsson bar en för 1800-talet tidstrogen hellång klänning med mycket tyg i kjolen, 
snävt överliv och hög halsringning, vilket ger ett instängt och sedesamt intryck. Samtidigt är 
klänningen ärmlös, vilket talar mot det sedesamma. Orfeus är fortfarande klädd i vit frack. 
 Den längtan som var motiv i tablåerna från Hötorget och Kärleksudden var en mans 
längtan. I tablån från Humlegården vändes perspektivet och det var den under 1800-talet för 
jämställdhet mellan könen kämpande kvinnan Fredrika Bremers längtan som gestaltades. 
 Tablån inleds med att Orfeus kommer inrusande på scenen. I fiktionen fortsätter han sitt 
sökande efter Eurydike. Orfeus sätter sig på statysockeln, lutar sitt huvud mot Fredrika 
Bremerstatyn och spelar på sin lyra. Orfeus musik förmår väcka Fredrika till liv. Fredrika går 
ner från sin sockel och börjar dansa. Då hon får syn på Orfeus går hon nära honom och ser 
honom in i ansiktet. Orfeus ser inte Eurydike i Fredrika, utan blir förskräckt och rusar 
därifrån. Fredrika letar efter honom, men ser bara ett annat par. Hon går ensam tillbaka upp på 
sockeln.417 Musiken illustrerar tydligt stämningen i tablån. 
 Enligt Pergament gör Fredrika Bremer närmanden, enligt Patrik Vretblad försöker hon 
tjusa honom och enligt Kajsa Rootzén gestaltades hon som en trånsjuk marionett. Båda de 
kvinnliga recensenterna, Eva von Zweigbergk och Kajsa Rootzén, tycker att Algo gör narr av 
Fredrika Bremer, medan ingen av de manliga recensenterna ser detta. 418 
 

                                                 
414 Orfeus i sta’n partitur s.74–77 och klaverutdrag s.20f. Operans musikbibliotek och arkiv. 
415 Bo Wallner, ”Antiken, Rosenberg och åren 1937-38 e.Kr”, i En bok till Hilding Rosenberg, Kungliga  
      Musikaliska Akademiens skriftserie nr.19 Stockholm 1977, s.110. 
416 Maskinmästarens planritningsjournal Orfeus i sta’n, D3BA, KTA. 
417 Partitur Orfeus i sta’n, s.79–93, Operans musikbibliotek och arkiv. 
418 Moses Pergament, Nya Dagligt Allehanda 20.11.1938; Patrik Vretblad, Socialdemokraten 20.11.1938; Kajsa  
     Rootzén, Svenska Dagbladet 20.11.1938. 
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Framför Nationalmuseum 

 

 
Bild 42. Scenbild Orfeus i sta’n 1938, Framför Nationalmuseum. 

 
Motivet är ännu en Stockholmsvy. Till vänster syns Nationalmuseums fasad och, ungefär mitt 
på bilden, Skeppsholmskyrkans siluett. Till höger om Nationalmuseum syns 
Skeppsholmsbron. Tre ljuskäglor, två på landsidan och en på Skeppsholmssidan, följer upp 
motivet med de stiliserade ljuskäglorna. Liksom tidigare motiv från Gamla stan syns bort mot 
horisonten ett pärlband av ljusklot här Skeppsbron. Statyn till höger på bilden föreställer Karl 
XII. Himlen är nu tudelad och som upplyst av eldsflammor. Stämningen är fortfarande lite 
mystisk. Den tekniska lösningen var liksom tidigare en målad glasskiva projicerad på 
rundhorisonten. Lös rekvisita var en vaktkur och Karl XII:s sockel. (Om det ursprungliga 
librettot hade följts skulle den tudelade himlen förebåda de två grottorna i scenografin till 
Orfeus och Eurydike.) 
 Det är svårt att få något riktigt grepp om interaktionen mellan musik, dans och kör i 
scenen utanför Nationalmuseum, men nedanstående är min tolkning av förloppet. Efter ett 
kort förspel i allegretto gör Orfeus entré. Ungefär samtidigt sjunger en kör bakom scenen. 
Enligt librettot slår portarna till museet upp och Amor och Psyke gör entré hand i hand. De 
ackompanjeras av horn bakom scenen. Amor och Psyke dansar en menuett.419 Orfeus spelar på 
sin luta och närmar sig Psyke. Psyke lyssnar till Orfeus musik och dansar en slöjdans. Efter ett 

                                                 
419 Nya Dagligt Allehanda 20.11.1938. 
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tecken från Amor dansar först en, och sedan ytterligare en grupp amoriner ut från museet. 
Aftonbladet Vi kvinnor skriver att ”[u]ngefär sexton mycket unga talanger finns det med i 
Orfeusbaletten, som få ledigt från skolan för att repetera/…/Nu äro de amoriner i scenen med 
Amor och Psyke”.420 De dansar enligt Pergament ett livligt, graciöst och luftigt scherzo.421 
Efter amorinerna gör en grupp sylfider, som dansar tåspetsdans, i balettskor och tyllkjol entré. 
Därefter följer en dans för alla, cirka 30–35 dansare. Dansen avslutas med att amoriner och 
sylfider bildar grupp kring Amor och Psyke. Ett stycke benämnt Nocturne (nattmusik) till 
vilket kören sjunger följer därpå. I partitur och klaverutdrag står ingenting om dans. Kanske 
får musiken tala ensam. Musiken förändras sedan och tar upp ledmotivet med Orfeus klagan. 
Orfeus närmar sig återigen Psyke. Vaktposten skriker. Karl XII hötter med fingret. Moses 
Pergament skriver att Karl XII varnar inkräktaren.422 Amoriner och sylfider dansar in på 
museet. Kören sjunger då Amor och Psyke gör sorti. Narrativt går de alla tillbaka in i museet. 
Orfeus är åter ensam på scenen. Musiken spelar motivet med Orfeus längtande klagan. Hans 
sorti gestaltar förtvivlan.423 
 
Sammanfattning tablå II, III och IV 
I de tablåer som utspelades på Kärleksudden, i Humlegården och utanför Nationalmuseum var 
huvudmotivet Orfeus möte med en kvinna. Intrigen i de tre tablåerna kan beskrivas som 
nedan. 
 
Intrig tablå I 
1.Orfeus väcker kvinnans intresse. 
2.Orfeus närmar sig kvinnan. 
3.Orfeus avvisas av mannen 
4. Orfeus flyr. 
 
 
Intrig tablå II 
1.Orfeus väcker Fredrika Bremers intresse. 
2.Fredrika närmar sig Orfeus.  
3.Fredrika blir avvisad. 
4.Orfeus flyr. 
 

                                                 
420 Aftonbladet Vi kvinnor 19.11.1938. 
421 Nya Dagligt Allehanda 20.11.1938. 
422 Ibid. 
423 Partitur Orfeus i sta’n s. 93–133; Klaverutdrag Orfeus i sta’n s. 25–35, Operans musikbibliotek och arkiv; Bo  
      Wallner, ”Antiken, Rosenberg och åren 1937–38 e. Kr”, i En bok till Hilding Rosenberg, Kungliga  
      Musikaliska Akademiens skriftserie nr.19, Stockholm 1977, s.111. 
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Intrig tablå III 
1.Orfeus väcker Psykes intresse. 
2.Orfeus närmar sig Psyke. 
3.Orfeus blir avvisad/tillsagd av vaktposten och Karl XII. 
4.Orfeus flyr. 
 
De tre tablåerna visar handlingsmässiga likheter och följer samma mönster, men medan 
Djurgårdstablån upptar två sidor och Fredrika Bremer-tablån tre sidor i klaverutdraget så 
sträcker sig tablån utanför Nationalmuseum över elva sidor. Det betyder att trots viktiga 
likheter i handlingen finns väsentliga skillnader mellan denna tablå och de två föregående.  
 Med klaverutdrag och partitur som underlag har det varit svårt att få någon tydlig bild 
av interaktionen mellan handling, dans, musik och kör i tablå 4. Musiken har tidigare haft en 
direkt relation till handlingen i dansen. T.ex. när Orfeus får en smocka på Kärleksudden så 
illustreras det med en skräll i musiken. I tablå IV tycks sambandet mellan musik, handling och 
dans, i alla fall delvis, röra sig på ett abstraktare plan. Jag vet till exempel inte hur eller om 
körsången var samtidig med och avspeglade sig i dansen. 
 Både musiken och dansen tycks dock bli mäktigare genom att de tillåts tala under längre 
tid och utanför handlingen. Samtidigt blir symbolerna allteftersom mer arkaiserande, mäktiga 
och högstämda. Det gäller t.ex. kören, hornblåsarna, den palatsliknande fasaden, Karl XII och 
den eldtungsliknande himlen. Uttrycken talar för att verket går mot en kulmen. 
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Utanför Operan 

 

 
Bild 43. Scenbild Orfeus i sta’n 1938, Operahuset. 

 

Motivet är Stockholmsoperans fasad sedd från Gustav Adolfs torg. Till formen liknar Jon-
Ands operahus det verkliga operahuset, men dess utsmyckning är mycket reducerad. Ovanför 
entrén står med stora bokstäver Orfeus och Eurydike. De i varje scenbild återkommande 
ljuskloten är här de röda lyktorna för utsålt. Framför operahuset, ganska långt åt höger, syns 
Gustav II Adolf-statyn. Begrepp som saklighet och förenkling vanliga i den funktionalistiska 
idévärlden användes av Kajsa Rootzén och Moses Pergament då de beskrev Jon-Ands bild av 
operahuset. Rootzén skrev i sin recension om hur vackert operahuset kunde vara i en sakligare 
stil, medan Pergament påpekade att till och med Operan skulle kunna vara njutbar i en 
förenklad arkitektur.424 Liksom tidigare var delar av scenografin till tablån utanför Operan en 
projektion. Bilden projicerades på en fond i förgrunden, vilket innebar att scendjupet försvann 
och spelplatsen blev grund. Övrig rekvisita var en modell av Gustav II Adolf-statyn som i 
verkligheten står utanför Operan på Gustav Adolfs torg.425 
 
 
 

                                                 
424 Kajsa Rootzén, Svenska Dagbladet 20.11.1938; Moses Pergament, Nya Dagligt Allehanda 20.11.1938. 
425 Enligt det ursprungliga librettot skulle scenen utanför Operahuset ha varit ett Intermezzo som föregick Orfeus  
     och Eurydikes möte inne på Operans scen. 
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Handling och koreografi 
Statygruppen som letar efter Orfeus gömmer sig bakom statyn av Gustav II Adolf. Deras dans 
beskrivs i klaverutdraget som en ”indiansk spårdans”. Orfeus kommer in på scenen. Han ser 
operafasaden med Orfeus och Eurydike i neon ovanför entrén. Eurydike (Brita Appelgren) gör 
entré på scenen från operakulissen. Narrativt är det operasångerskan som har sjungit 
Eurydikes roll som lämnar operan. ”Hjördis Schymberg får man förmoda” skrev Calle 
Flygare i Scenen. Nu har Orfeus funnit Eurydike. De dansar och lämnar scenen tillsammans. 
 Gömda bakom Gustav II Adolf, har Orfeus statygrupp bevittnat mötet med 
operasångerskan. ”En fet herre” (benämning i rollistan) hade bestämt möte med 
operasångerskan efter avslutad föreställning av Orfeus och Eurydike. Statygruppen berättar 
för honom åt vilket håll Orfeus och operasångerskan (Eurydike) har försvunnit.426 
 Carl Fredrik Tropps roll som Den fete herrn påminner om baletthabituén i Prima 
ballerina, men den sirlighet, elegans och fåfänga som baletthabituén fick gestalta finns inte 
här. Istället fick han epitetet ”fet” som inte konnoterar den självmedvetna performans och 
elegans som var dandyns signum utan snarare frosseri. Varken här eller tidigare har Orfeus 
uttryckt heterosexuell passion som skulle antyda att han ”hittat rätt”. Tidigare var det åsynen 
av varje kvinnlig staty som väckte hans intresse, nu är det texten på operahuset: ”Orfeus och 
Eurydike”. Det är längtan eller sökandet som är temat snarare än heterosexuell passion. 
 
Eurydike, operasångerskan, Brita Appelgren 
För Brita Appelgren var det här ännu en roll som firad aktris, då det inte var Eurydike som var 
hennes rollfigur, utan operasångerskan. Man kan se det som om hennes rollfigur har två 
identiteter – Eurydike och operasångerskan – eller till och med tre: Brita Appelgren, Eurydike 
och operasångerskan. 
 Jag tror att Algos humor och fantasi fann tillfredsställelse i den teatrala lek som dessa 
möten mellan fiktion och verklighet innebar. Motivkretsarna i Orfeus i sta’n byggde på 
sådana möten, vilka Algo tidigare hade visat intresserade honom genom porträttet av Gustav 
V i Blå tåget, och genom Brita Appelgrens roller som firad aktris i Blå tåget och Prima 
ballerina. Algo var också delaktig i repertoarval som gav utrymme för ”verkligheten att vara 
med i leken” och han bearbetade sina uppsättningar i en sådan riktning. 
 Som Eurydike/operasångerskan/ Brita Appelgren var Brita Appelgren klädd i en hellång 
vit aftonklänning. Överdelen är minimal och underdelen maximal. Kjolen är hellång och hårt 
plisserad med massor av vidd. Överdelen har en spetsig djup ringning som i mitten går nedan-
för bröstet. Axelbanden är smala. Magen är bar och klänningens överdel och underdel sitter 
endast ihop i ryggen. Under bröstet går två bårder som korsar varandra. Bården återkommer 
runt midjan, man associerar till en antik dräkt, men samtidigt är kostymen modern. På ena 
handleden har hon ett armband. Håret är mycket blont och mycket lockat. Kanske har hon 

                                                 
426 Program till Orfeus i sta’n, 19.11.1938, programsamling KTA 
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peruk. Hon har en modern, ganska konventionell, kvinnlig sminkning med mörka ögon och 
ögonbryn och markerade läppar. Sammanfattningsvis kan man säga att fler recensenter senare 
uppfattade henne som förnäm stockholmsdam än som den mytologiska Eurydike, vilket nog 
var meningen. Hennes rollgestaltning beskrevs både som seriös och parodisk. 

Exkurs - Det ursprungliga librettot 

Scenografi 
Fram till scenen utanför Operan stegrades spänningen mellan det arkaiserande och det 
aktuella. Enligt en tidigare version av librettot skulle endast ett intermezzo ha utspelats 
utanför operahuset. Nästa tablå med mötet mellan Orfeus och Eurydike skulle fiktivt ha 
utspelats på operascenen där Glucks Orfeus och Eurydike framfördes. 
 Året innan hade Harry Stangenberg gjort en nyinstudering av Orfeus och Eurydike, till 
vilken Julian Algo hade gjort koreografin och Jon-And scenografin. Ett icke bekräftat antag-
ande från min sida är att man avsåg att använda Jon-Ands scenografi från Stangenbergs upp-
sättning, till scenen med mötet mellan staty-Orfeus, opera-Orfeus och Eurydike. 
 Jon-Ands scenografi till Orfeus och Eurydike från 1937 med de två grottöppningarna 
mot dödsriket och de levandes rike skulle ha gett scenografin till Orfeus i sta’n ytterligare 
innebörder. Om man lägger scenbilderna från Orfeus i sta’n bredvid bilden från Orfeus och 
Eurydike, ser motivet med de två grottöppningarna mot dödsriket och de levandes rike ut som 
en självklar fortsättning och ytterligare stegring från tablån utanför Nationalmuseum, med 
dess tudelade ”eldtungshimmel” och högstämda symboler. 
 Mötet mellan det samtidsaktuella och moderna och det klassiska fanns också i 
Rosenbergs musik. Enligt den tidigare versionen av handlingen rusar staty-Orfeus in på 
scenen där Gluck-operans Orfeus och Eurydike befinner sig. Just när Eurydike ska falla död 
ner och Orfeus ska inleda sin klagoaria rusar staty-Orfeus in på scenen. Då Orfeus rusar in är 
Rosenbergs musik, enligt Wallner, melodiskt den samma som i klagoarian, men stämningen 
och karaktären är en helt annan och karakteriseras av Wallner som en scenromantisk kulmina-
tion.427 Om en scen ur Orfeus och Eurydike hade använts skulle mötet mellan staty-Orfeus, 
opera-Orfeus och opera-Eurydike ha blivit den kulmen av möten mellan Rosenbergs musik 
och Glucks musik, mellan två aktuella stockholmsuppsättningar, mellan den traditionella 
Orfeusmyten och den samtidsaktuella miljön i Orfeus i sta’n, mellan spelplats och fiktiv scen 
och mellan olika teatergenre, som allt har förebyggts tidigare i handlingen. 
 Den dramatiska spänningen avmattades betydligt med den version som kom att 
framföras vid premiären då staty-Orfeus i stället för att möta mytens Eurydike utanför 
grottorna, träffade en operasångerska framför operahuset, eller som Bengt Lyberg skriver ”en 
ung dansant lyxdam”.428 Staty-Orfeus möte med den arkaiserande Orfeus-myten har bytts ut 

                                                 
427 Bo Wallner, ”Antiken, Rosenberg och åren 1937–38 e. Kr”, i En bok till Hilding Rosenberg, Stockholm:   
Kungliga Musikaliska Akademiens skriftserie nr.19, 1977, s.124. 
428 Bengt Lyberg Arbetet 21.11.1938. 
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mot staty-Orfeus möte med ”den tjocke herrn”. Härmed försvann från scenframställningen 
mötet med Glucks opera, varifrån ledmotivet kommer, och mötet med den traditionella 
Orfeusmyten. Den kulmen, som jag menar tidigare tablåer hade förberett för, mattades då 
scenen ur Glucks Orfeus och Eurydike togs bort. Agne Beijer skrev att föreställningen allt mer 
gled över åt spexet, vilket jag tror berodde på ovan beskrivna förändring i librettot. 
 Å andra sidan förstärktes i den version som framfördes på scenen, ett av de motiv jag 
har beskrivit som återkommande i Julian Algos uppsättningar, nämligen ”firad aktris i möte 
med massmedia”. Dandyn fanns dock inte med, möjligen kan man säga att det fanns ett släkt-
skap mellan Den tjocke herrn och Baletthabituéen i Prima ballerina, som båda ”sprang på 
teatern och uppvaktade aktriser”, men dandyns fåfänga, elegans och självmedvetna per-
formans kan jag inte se hos rollfiguren Den tjocke herrn. 
 I den ursprungliga versionen gick ”Eurydike” tillbaka till opera-Orfeus och hon gick 
därmed tillbaka till myten, trots staty-Orfeus försök att ingripa i handlingen. Scenversionen 
upplösning blev mer profan då Operasångerskan gick tillbaka till Den tjocke herrn och mer 
samtidsaktuell då Orfeus gick tillbaka till statygruppen på Hötorget från 1936.  

 

Baren på Grand hotell 
 

 
Bild 44. Scenbild från Orfeus i sta’n 1938. Royals vinterträdgård Grand hotell. 

 

Motivet är en interiör från Royals vinterträdgård på Grand Hotell. Rummets bortre hörn är i 
centrum. De två väggar som sträcker sig åt var sitt håll har vardera tre rundbågsvalv för-
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bundna med pelare. Högre upp finns på vardera väggen två par spetsbågiga ganska små 
fönster. Bortom rundbågsvalven finns ytterligare en vägg. Valven skapar en inomhusgård. 
Framför valven till höger på scenen står en bardisk. Till höger om bardisken syns en målning 
av glas och buteljer. Enligt ritningen i maskinmästarens planritningsjournal är buteljmål-
ningen på fotografiet placerad bakom disken vid föreställningen. Djupperspektivet är över-
drivet. Skuggorna är djupa. Belysningen ligger på de två väggarna med valv. Pelarna är 
kraftfulla och svällda, explosiva liksom musiken och dansen 
 Om scenografin från Orfeus och Eurydike med de två grottorna hade använts skulle 
ljusfälten och valven ha varit reminiscenser från förra scenens grottöppningar samtidigt som 
en förflyttning har skett från det mytologiska till en högst aktuell danssalong i modern stil 
några hundra meter från operahuset. 
 
Handling och koreografi 
I danslokalen på Grand Hotell framfördes danser till den musik som orkestralt har levt vidare 
med titeln Danssvit från Orfeus i sta’n.429 Barscenen var ett tillägg utifrån Algos önskan om 
en scen med möjlighet till några större dansnummer. Danssvit från Orfeus i sta’n motsvarar 
barscenen i scenversionen och består av sex danser: 
Tidens rhythm (2 min.) 
Bartenderns dans (1 min.) 
Flickans dans (1 min.) 
Dans av negress (3 min.) 
Trio av bartendern, flickan och negressen (1 min.) 
Tango - Orfeus och Eurydike (2 min.) 
 
Alla recensenter nämner barscenen på ena eller andra sättet. Mitt samlade intryck av olika 
källor är att tablån kan jämföras med varietéinslag. Bengt Lyberg i Arbetet beskriver den som 
en varietéscen i traditionellaste laget, men att den innehöll en del förnäma koreografiska 
detaljer. I Aftonbladet kan man läsa att det var ”En grandios jazzparodi, ett slags ultra-swing 
av bedövande verkan, ett Lambeth Walk, upphöjt i fjärde dimensionen”.430 

Tidens rhythm dansades vid premiären av Teddy Rhodin och Elly Holmberg. Ett fotografi 
finns bevarat av Elly Holmberg och Teddy Rhodin, vilket också det stöder jämförelsen med 
varietédans. Därefter följde Otto Thoresen i Bartenderns dans, som av recensenterna bland 
annat beskrevs som en ”lustig shakerdans”431; och en ”i frihet högst vital och originell 
bartender”.432 Coctailflickans dans tyckte Kajsa Rootzén var ”menlöst som ramlösavatten och 
                                                 
429 Musiken till tablån på Grand Hotell har länge funnits i ett par grammofoninspelningar med titeln Danssvit  
     från Orfeus i sta’n. Mellan 1941 och mitten av nittiotalet hade musiken från Orfeus i stan aldrig spelats i sin  
     helhet. 
430 Aftonbladet 20.11.1938. 
431 Moses Pergament, Nya Dagligt Allehanda 20.11.1938. 
432 Bengt Lyberg, Arbetet 21.11.1938. 
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komplett utan nerv”433 och Gösta Rybrant beskrev det numret som ”Maj Landfeldts cocktail-
flicka, en studie i rouge”.434 Kajsa Rootzén menade att det var ett stilbrott att låta Maria 
Sylvan dansa tåspetsdans i ”dans av negress”.435 Hon var den enda som drog slutsatser utifrån 
att Maria Sylvan, sminkad mörkhyad, använde tåspetsteknik, men hon var definitivt inte den 
enda som associerade utifrån en rasdimension. I Stockholms-Tidningen skrev Idestam-
Almqvist om ”negresshopp (temperamentsfullt, med personlighet)”, i Aftonbladet skrev 
recensenten om ”Maria Sylvans negress med hennes Josefine-parodis behärskade 
djungelkramp” och i Folkets Dagblad talades om ”en trolsk negrinna.”436 
 Efter de tre solonumren dansades ett pas de trois med ovanstående dansare. I det här 
skedet gjorde Orfeus och hans dam entré. De uppfattades som ännu ett par som skulle 
uppträda och dansade en tango. Den fete herrn och de övriga i statygruppen kommer till 
restaurangen. Ett visst tumult uppstår och Orfeus och operasångerskan/Eurydike smiter iväg 
från lokalen. 

Morgonnyheter! 

 

 
Bild 45. Scenbild Orfeus i sta’n 1938, Intermezzo. 

                                                 
433 Kajsa Rootzén, Svenska Dagbladet 20.11.1938. 
434 Gösta Rybrant, Aftonbladet 20.11.1938. 
435 Kajsa Rootzén, Svenska Dagbladet 20.11.1938. 
436 Bengt Idestam-Almqvist, sign. Robin Hood, Stockholms-Tidningen 20.11.1938; Gösta Rybrant Aftonbladet 
20.11.1938; Folkets Dagblad 21.11.1938 Felix Saul, sign. F.S. Perspektivet med ras/tåspetsteknik är fortfarande 
gångbart. 16.07.2002 i DN kunde man läsa en artikeln ”Rasblind dans från Sydafrika” angående en uppsättning 
av Svansjön. 



 201

 
Scenografins motiv är ett flertal olika dagstidningar med stora rubriker om Orfeus 
försvinnande på sina förstasidor. Liksom tidigare intermezzot med utsikt över Gamla stan och 
scenen utanför Operan projicerades bilden på en fond i förgrunden.437 Fonden med morgon-
tidningarnas förstasidor visar att nattens händelser har uppmärksammats och att nästa dag 
gryr. 
 Statygruppen inledde intermezzot med en i klaverutdraget benämnd ”skämtsam 
avklädningsdans”.438 Kostymbytet förbereder för avslutningsscenen på Hötorget då cirkeln 
sluts. Då Orfeus och operasångerskan/Eurydike gör entré blir statyerna glada och dansar 
förtjusta omkring dem. En av dem sätter en hatt på Orfeus huvud. Orfeus med dam flyr från 
de övriga statyerna och lämnar scenen. Orfeus och operasångerskans dans i intermezzot 
bestod av entré och flykt, sammanlagt 11 takter. Då de flyr följer statygruppen efter. Fort-
farande letande efter Orfeus gör konsertpubliken entré och sorti i mindre grupper. Scenens 
komiska avslutning stod polisen för. Polisen, som borde leda jakten, kommer sist, trött och 
utschasad efter nattens jakt. 

På Hötorget 

 

 
Bild 46. Scenbild Orfeus i sta’n 1938. Hötorget  

                                                 
437 Bilden finns med i maskinmästarens planritningsjournal men det framgår inte där när den användes. I  
     kostymlistan står att till Intermezzo II användes bild 8. Bilden passar såväl in i handlingen att jag utgår ifrån  
     att det var vid intermezzo II den användes. Något alternativ bild, eller alternativt tillfälle för den bilden kan  
     jag inte se.  
438 Klaverutdrag Orfeus i sta’n s.41f., Operans musikbibliotek och arkiv. 
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Scenografins motiv är åter Hötorget. Medan första tablån illuderade försommarkväll med 
blommande kastanjer är det tidig morgon i sista tablån, vilket synliggörs genom att marknads-
stånden på torget kommit på plats. Där finns också en mångfald av blomsterbuketter i stora 
krukor. 
 
Handling 
Orfeus, Eurydike och statygruppen kommer in på scenen. Orfeus säger till statygruppen att 
inta sina platser på sockeln. Han lyckas beveka sin dam att följa med honom upp på sockeln. 
Då solen går upp stelnar Orfeus och de övriga statyerna i sina ställningar. In på scenen 
kommer konsertpubliken, torggummor, en polis och en grupp skolbarn. Polisen och torg-
gummorna ordnar med dagens torghandel. Skolbarnen får syn på operasångerskan på sockeln. 
Man hjälper henne ner och den tjocke herrn tar henne förtjust i sina armar. Till slut hämtar 
polisen en stege och går upp och tar av Orfeus hatten.439 
 
Kostym 
De rollfigurer som för första gången fanns med på scenen i sista tablån var tolv skolflickor 
och sex torggummor. Skolbarnen, alla som syns är flickor, har på sig klänningar med rynkade 
kjolar och puffärmar. Klänningarna är inte likadana i mönster och färg. Det gemensamma är 
modellen. På huvudet bär de ljus stråhatt, med ett mörkare band runt brättet, och på fötterna 
balettskor och ljusa sockor. Flera av dem har ett skärp som är knutet med en rosett i ryggen.440 
Skolbarnens kostym andas examen och skolavslutning, också det tecken för den försommar-
stämning som är genomgående i Orfeus i sta’n. Polisen var klädd i skärmmössa, ljusa byxor 
och en något mörkare uniformsjacka samt ett koppel runt midjan och snett över bröstet.441  
 
Koreografi 
I avslutningsscenen har statygruppen intagit sina ursprungliga positioner. Skolflickorna står 
på tåspetsarna runt statysockeln. I sina rörelser strävar de uppåt mot Orfeus. De lyfter ena 
armen uppåt och pekar mot Orfeus. Narrativt har skolflickorna fått höra talas om nattens 
äventyr först under morgonen. Detta speglas i deras rörelser som uttrycker förundran och 
nyfikenhet då de pekar mot Orfeus och försöker komma så högt som möjligt, så nära som 
möjligt för att se så mycket som möjligt. De flesta av de övriga dansarna som syns på bilden 
vänder sig mot Orfeus. (Två vänder sig mot publiken.) Många vilar på ena benet och lyfter 
hälen eller böjer lätt på det andra benet. Alla lyfter armen mot Orfeus. I fiktionen har den här 
gruppen varit med under natten. De strävar inte mot Orfeus och uttrycker inte nyfikenhet och 

                                                 
439 Program till Orfeus i sta’n 19.11.1938. KTA. 
440 Aftonbladet Vi kvinnor 19.11.1938. 
441 Kajsa Rootzén, Den svenska baletten, s.117. Torggummorna har jag inte hittat något fotografi på. 
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förundran såsom skolflickorna, utan de står kvar och vinkar ett glatt farväl till Orfeus och de 
andra statyerna i Milles statygrupp. 
 Cirkeln slöts på flera sätt. Statyerna och konsertpubliken var tillbaka där äventyret 
började. Orfeus och de övriga statyerna har stelnat i sina ursprungliga positioner. På 
fotografiet vilar Orfeus skugga över Konserthusets fasad. Han och Eurydike lever vidare i 
musiken. Operasångerskan var inte Orfeus’ Eurydike och hon kunde inte bota hans längtan. 
Orfeus längtan är evig och skolflickorna näst intill schablonartade bilder för att livet rullar 
vidare. 

Sammanfattningsvis skulle Orfeus i sta’n koreografiskt kanske kunna beskrivas med Kajsa 
Rootzéns ord ”ett mixtum compositum” av olika stilar. I Orfeus i sta’n fanns pantomimiska 
scener, klassisk balett, expressionistisk tysk dansteater och modern dans med ett mer 
vardagsnära rörelseschema. Koreografin var följsam gentemot handling och motiv och inte 
genomgående, men ofta, tycks det mytologiska gestaltat med rörelsescheman som låg nära 
klassisk balett och det samtida profana med mer vardagsnära rörelser.  
 En komisk pantomimisk stil kan man tillskriva turistgruppen, herre 1 och herre 2, 
poliserna och den tjocke herrn. Tematiskt var de inte betydelsefulla, men de betonade det 
profana och satte en komisk prägel på det sceniska. Dramaturgiskt höll de uppe spänningen 
och gav de olika scenerna komiska avslutningar. Scenerna då Baedekerdamen dröjer sig kvar 
på scenen försjunken i sin resebok utan en blick på statygruppen, de två herrar som avslutar 
andra scenen i första tablån genom att kalla på polis och rusa in på Konserthuset med en 
förskräckt och oförstående fru på efterkälken, mannen på Kärleksudden som ger Orfeus en 
smocka, Karl XII som hötter med sitt finger och polisen som avslutar sista tablån med att lyfta 
hatten från Orfeus huvud, har alla den funktionen.  
 Ett koreografiskt möte mellan olika stilar fanns i Carl-Gustav Kruuses gestaltning av 
Orfeus från Milles statygrupp. Vid Orfeus uttrycksfulla längtande uppvaknande förefaller det 
som Algo använde ett sina kunskaper från tysk expressionism. Tillsammans med Cissi Olsson 
som 1:e statyn dansade Orfeus därefter ett pas de deux som byggde på rörelser från klassisk 
balett. Iklädd frack och senare tillsammans med Eurydike/operasångerskan blev han en 
samtida figur och hans rörelseschema och danser låg närmare Theatertanz och realism, fram 
till den mest profana scenen på Royal. Även de övriga i statygruppen förändrade nog sina 
rörelsescheman då de iklädda aftonklädsel hade lämnat sin statyform. 
 Den stegring som fanns i musik, handling och scenografi från tablån På Kärleksudden 
till och med tablån Framför Nationalmuseum hade även en koreografisk motsvarighet. Hos de 
rollfigurer Orfeus mötte fanns en dramaturgisk och koreografiskt stegring från det korta mötet 
med kärleksparet på Kärleksudden, till Fredrikas mer känslosamma och längre vals, och 
vidare till tablån utanför Nationalmuseum där de mytologiska och historiska bilderna av 
nationens konst och makt hade ett rörelseschema som låg närmare den klassiska balettens och 
där danserna blev fler och längre. 
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 Vad gäller de olika statyerna gjorde Agne Beijer i sin recension vissa iakttagelser som 
stödjer mitt antagande att koreografin var följsam gentemot motiven. 
 

Däremot äro Kruuses och Cissi Olssons solodanser i följande scen originella och 
utsökta prov på koreografisk översättning av den artistiska stilen i Milles skulptur. 
[…] I fråga om Fredrika Bremer är ju översättningen jämförelsevis lättfunnen […] 
Styvare var transponeringen av den gracila och smula sentimentala sötman i 
Segels Amor och Psykegrupp, som Elly Holmberg och Teddy Rhodin gåvo snart 
sagt idealiska inkarnationer av.442 

 
Ett återkommande inslag i de kvinnliga dansarnas kostymer som utnyttjades koreografiskt var 
stora tyg i olika former. De kvinnliga dansarna i konsertpubliken hade ett släp i kjolen. Jag 
tror att släpet hölls upp med en ögla som träddes runt ett finger. Elly Holmbergs frackväst 
tycks i ryggen ha varit förlängt till någon form av mantel eller slöja. Psyke hade slöja till sin 
kostym och dansade en slöjdans. Utnyttjandet av vidden i Eurydikes kjol, i ett samarbete 
mellan kostym och koreografi syns på flera fotografier och på teckningar.443 De danser jag 
stilmässigt vill tillskriva varieté och kabaret återfinns huvudsakligen i tablå VI på nattklubben. 
Här var de moderna och samtida inslagen dominerande. De arkaiserande inslagen i koreografi 
och musik hade så gott som helt försvunnit. 

Formellt följde Algo ett schema som byggde på ett växelspel mellan kortare dialogiska 
pantomimiska danser med ett rörelseschema som låg nära vardagsrealism och längre upp-
visningsdanser. De kortare pantomimiska danserna förde handlingen framåt, medan 
”uppvisningsdansernas” funktion snarare var att etablera eller förstärka en stämning eller en 
karaktär. 
 

Mottagande 

Orfeus i sta’n recenserades i många tidningar och med några få undantag var recensenterna 
positiva, men undantagen var kraftfulla. Eftersom Orfeus i sta’n blev Julian Algos sista balett 
på Operan på tio år får dess mottagande i dagspressen på följande sidor ett relativt stort 
utrymme. Dels eftersom det visar att det knappast kan ha varit recensenternas reaktioner som 
ledde till att Algo inte fick göra fler baletter, dels att skiljelinjerna mellan framför allt å ena 
sidan Rootzéns och Flygares synpunkter och å andra sidan Agne Beijers synliggörs. 

Recensionerna skulle kunna delas in i tre grupper – positiva, mycket positiva och 
mycket negativa. Den största gruppen recensenter ansåg att Orfeus i sta’n var mycket roande 
och ett positivt tillskott på Operans repertoar. Dessa recensenter betonade det lättsamma revy-
betonade och underhållningsvärdet samt berömde musiken och dansarnas prestationer, men 
vad gäller Algos arbete kritiserades några gånger ensembledanserna. De flesta recensenter tog 

                                                 
442 Agne Beijer, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 22.11.1938. 
443 Idun 1938:49, årg.16. 
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upp Kurt Jooss och/eller Trudy Schoop som förebilder för Julian Algo.444 De kom alla från 
tysk teaterdans och jämförelsen var säkert relevant, möjligen kan man ifrågasätta om Algo 
inspirerades av Kurt Jooss, eller om även han, utifrån sin bakgrund, själv bar med sig idéer 
om dans som teater. Både Kurt Jooss och Trudy Schoop hade gästat Stockholmsoperan under 
trettiotalet, Trudy Schoop vid ett par tillfällen.445 

Idestam-Almqvists invändningar mot Orfeus i sta’n tog upp att ensembledanserna 
saknade klarhet och linje, men han menade att solo- och pardanserna var bra och att dansarnas 
teknik hade blivit bättre. 

 
Man förstår operaledningens förkärlek för avklädningsscener. Hela kåren är bra. 
Man märker en tydlig uppryckning. Ett slag slarvades det. Den strama balettstilen 
i rörelser och hållning luckrades upp. Nu är det bra igen. En glädje för ögat. Som i 
går inte stöttes en enda gång. I den punkten.446 

 
Om inflytandet från revystil skrev Idestam-Almqvist att ”Operan försöker konkurrera med 
revyn, försöker slå den med dess egna vapen. Det är rätt.”447 

Eva von Zweigbergk i Dagens Nyheter tycker att Orfeus i sta’n är ett ”friskt och lustigt 
skämt på lokal grund av en typ som man verkligen inte är bortskämd med att serveras på vår 
Kungliga teater.”448 Hon menar att scenbilden från Hötorget med ”en blommande kastanjerad 
i junis grönvita aftonljus” är förtjusande, men att Fredrika Bremer som vanligt blir orättvist 
behandlad. 

 
Från Kärleksudden till Humlegården går Orfeuståget, där stackars Fredrika som 
vanligt blir föremål för grymt skämt, det är skulptrisens fel, för sannerligen hon 
var så torr och tråkig.449 
 

Eva von Zweigbergk tycker vidare att uppslaget är bättre än regin och jämför även hon med 
Trudy Schoop som hon menar skulle ha gett det en mer individuell prägel, dock menar hon att 
publiken verkade nöjd: 
 

Som tillskott till den svenska balettrepertoar Operan bjuder på är ”Orfeus i sta’n” 
på det hela taget mycket angenäm. Den fulltaliga och festklädda premiärpubliken 
med kungen i sin loge och hov och regering rikt företrädda var också verkligt 
succéförtjust.450 

                                                 
444 Svenska Dagbladet 20.11.1938; Stockholms-Tidningen 20.11.1938; Göteborgs Handels och sjöfartstidning  
      22.11.1938. 
445 Scenen 1934:19, årg.20, s.24f.; Scenen 1938:14, årg.24, s.34. 
446 Bengt Idestam-Almqvist sign. Robin Hood Stockholms-Tidningen 20.11.1938. Kommentar: Läraren för  
      balettelevskolan Valborg Franchi började 1938 att arbeta med dansarnas dagliga träning tillsammans med  
      Julian Algo. 
447 Bengt Idestam-Almqvist sign. Robin Hood Stockholms-Tidningen 20.11.1938. 
448 Eva von Zweigbergk Dagens Nyheter 20.11.1938. 
449 Ibid. 
450 Ibid. 
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Liksom Idestam-Almqvist och Eva von Zweigbergk såg Felix Saul i Folkets Dagblad en viss 
fantasibrist i ensemblescenerna, men han förmedlade ett mycket positivt helhetsintryck. 
 

Aftonens andra nyhet, baletten ”Orfeus i sta’n” av Vera Sager och Julian Algo till 
musik av Hilding Rosenberg, måste genast betecknas som ett mycket starkt 
tillskott till Operans balettrepertoar. […] Nog skulle man här och var önskat lite 
mer fantasi i synnerhet i ensemblescenerna, men helhetsintrycket var ypperligt!451 

 
Patrik Vretblad i Socialdemokraten har inga invändningar utan är enbart positiv, men hans 
recension är inte så lång och tar framför allt upp handlingen och Rosenbergs musik, som får 
hans fulla erkännande och som han menar att Rosenberg ”lyckligt har anpassat sig till den 
humoristiska uppläggningen av denna balett, som tycktes finna en osedvanligt stark anklang i 
den fullsatta salongen.”452 

Orfeus i sta’n dirigerades av Sten-Åke Axelsson medan Herbert Sandberg var dirigent 
till Marknaden i Sorotjintsy som hade premiär samma kväll. I tidskriften Scenen hade Herbert 
Sandberg blivit illa utsatt tidigare under 1938, varför det känns bra att här visa att Patrik 
Vretblad tar upp att Sandbergs arbete med Marknaden i Sorotjintsy som visades samma kväll 
blev väl mottaget. 
 

Hr Sandberg har tydligen också nedlagt ett berömvärt arbete på instuderingen av 
musiken och fick vid framförandet därav gott gensvar både från scen och 
orkesterdike, varför han med övriga agerande fick röna välförtjänt erkännande.453 

 
I tidningen Arbetet har Bengt Lyberg en invändning som gäller scenen från Grand Hotell om 
vilken han skriver: 
 

En smula oroväckande blev det senare vid den stora varietéscenen, som var i 
traditionellaste laget till sin uppläggning, även om den rymde åtskilliga förnäma 
detaljer. 

 
För övrigt var Lyberg positiv och förutom lovord till enskilda dansare skrev han mer 
övergripande: 
 

Uppslaget är som sagt utomordentligt. Samma starka adjektiv kan man begagna 
om första scenen med de grönfärgade nakna statyernas dans. […] Originella och 
välgjorda voro scenerna vid Kärleksudden och utanför Nationalmuseum, men  
 

                                                 
451 Felix Saul, sign. F.S. Folkets Dagblad 21.11.1938. 
452 Patrik Vretblad Socialdemokraten 20.11.1938. 
453 Patrik Vretblad Socialdemokraten 20.11.1938. 
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allra roligast var nog Fredrika Bremers ironiska dans, en god prestation av 
Ingeborg Carlsson. […] En klar succé alltså!454 
 

Gösta Rybrant i Aftonbladet har inga invändningar och han beskriver livfullt både musiken 
och dansarna. Allmänt skriver han att ”Det är som sagt en revyidé, men den är utförd med så 
mycken respektlös esprit, att den mycket väl förtjänar att bli en schlager på Kungliga 
teatern.”455 

Moses Pergaments recension i Nya Dagligt Allehanda rubriceras ”Mästerlig svensk 
balett och lustig rysk opera”. Pergament betecknar handlingen som ”respektlös och rolig” 
samt menar att musiken var mästerlig och att den stilistiskt betecknade något nytt, som var en 
vinst både för tonsättaren och för publiken.456 

Som tidigare avsnitt om mottagandet av Algos baletter har visat var Moses Pergament 
oftast positiv och betonade det moderna, den stiliserade koreografiska fantasin och humorn i 
Algos uppsättningar och hans invändningar var få. I sin recension av Orfeus i sta’n tar 
Pergament upp musiken, Jon-Ands scenografier och de olika solisterna som allt beskrivs 
mycket positivt. Sammanfattande om koreografin skriver han: 
 

Julian Algo hade i stort sett löst sin uppgift på ett berömvärt sätt. Det var lite synd 
att det klassiska balettschemat fick föra intrång på den fria och uttrycksfulla dans, 
varmed Orfeusgruppen inledde sitt nattliga äventyr. Det var kanske inte heller så 
välbetänkt att äventyra barscenens slagkraft med tre omedelbart på varandra 
följande solodanser. Några invändningar av vikt har jag för min del icke att 
komma med. Det var en modern fläkt över det hela, något av Joossbalettens 
konstnärliga anda. Turisterna, torggummorna, polisen, skolbarnen, statyernas 
skulpturala och levande plastik, de olika solo- och gruppdanserna – det var stil 
och fart, ypperligt samspel, övervägande fantasifulla och karakteristiska rörelser. 
457 

 
Liksom flera andra recensenter jämför Pergament Algos arbete med Jooss’. På sätt och vis 
beklagade Pergament, liksom Rootzén och Flygare, stilblandningen, men han beklagade 
knappast stilblandningen i sig, utan snarare att klassisk balett alls finns med, och det framstår 
som en bagatell. 

Calle Flygare skrev om Orfeus i sta’n först en månad efter premiären, då han jämförde 
Orfeus i sta’n med ett danskt gästspel. Liksom tidigare återkom Flygare till revyn och 
operetten som passande för Algo och liksom övriga recensenter påtalade han det revymässiga 
i Orfeus i sta’n, även om åsikterna om huruvida det var lämpligt att operabaletten influerades 
av revygenren gick isär. 

                                                 
454 Bengt Lyberg Arbetet 21.11.1938. 
455 Gösta Rybrant i Aftonbladet 20.11.1938. 
456 Moses Pergament, Nya Dagligt Allehanda 20.11.1938. 
457 Moses Pergament, Nya Dagligt Allehanda 20.11.1938. 
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Flygares argumentation kan sägas bygga på en tillbakablickande konservativ grund och 
hans diskussion om balett handlar mycket om att bevara och återupprätta. 
 

Vart har den goda smaken tagit vägen? Och hur går det med balettkulturen på vår 
Opera? Traditionerna ska vi inte tala om. De ha för länge sedan sumpats, trots att 
teatern inom sina murar hyser den skickliga fru Franchi, som var med på Fokins 
tid, och som säkert mycket lätt kunde väcka Scheherazade, Karneval och 
Kleopatra till liv. Visst är man tacksam för Sylfiderna, men det räcker inte. I 
stället bjuds man den kvasidansanta revysketchen »Orfeus i sta’n»458 

 
Michael Fokins besök tjugofem år tidigare var fortfarande synnerligen levande i Flygares 
utopier. Genom att ta upp dessa baletter på repertoaren igen menade han att Operabaletten 
skulle utvecklas. Det är också intressant att se hur det retoriskt uttrycks som en fördel att 
Fokins besök i Sverige låg längre tillbaka i tiden än hans besök hos danskarna. 
 

Medan vår Opera hade lyckan att ha Fokin här så tidigt som 1914, då han 
iscensatte en hel mängd av sina mästerverk, så hade danskarna honom först så 
sent som 1925, då han bara iscensatte tre av sina bästa baletter. Vår Opera har 
olyckligtvis sumpat Fokintraditionen, trots att en kraft inom teatern och två krafter 
utom densamma äro i stånd att uppehålla dem. 459 

 
Idén till handlingen med Orfeus i sta’n tycker Flygare är rolig, men han ifrågasätter 
iscensättningen. 
 

Turisterna på Hötorget sprungo och flaxade och uttryckte rena virrigheten, Jon-
And hade förvandlat djurgårdsträden vid Kärleksudden till indisk djungel, en 
skara dansöser i tyllkjolar och balettskor kom helt plötsligt ut från 
Nationalmuseum. Varför? (Hade de klivit ur en Degastavla, borde de varit 
annorlunda kammade och burit svarta sammetsband om hals och midja.) Och så 
helt plötsligt förvandlas gamla hederliga Grand till en bordell från »de ökönda 
kvarteren i det ruskiga Marseille», där det uppfördes vågade dansnummer, som 
kom en att tänka på bröderna Rotters bunt-und-nackt-revyer på Theater am 
Admiralpalast [sic] i Berlin under 20-talet. Det ska fantasi till för att följa med i 
den galoppen. På mig verkade det smaklöst. 460 

 
Det Pergament uppfattade som positiv respektlöshet och Rybrant som respektlös esprit, såg 
Flygare som smaklöshet. 
 

                                                 
458 Calle Flygare Scenen, 1938:15, årg.24, s.31. 
459 Calle Flygare Scenen, 1938:15, årg.24, s.31. Michel Fokin var i Sverige en månad 1913 och instuderade med  
     Stockholms operabalett baletterna Kleopatra och Sylfiderna. 1914 var han tillbaka under tre veckor och  
     instuderade Schéhérazade och Le Carnaval. Tillsammans med sin hustru Fokina framförde han själv på  
     scenen Le Spectre de la Rose. Så vitt jag kan se instuderade han en balett mer i Sverige än i Danmark. 
460 Calle Flygare, Scenen, 1938:15, årg.24, s.31. 
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All aktning och heder värd är denna moderna balett [Thorvaldsen], som utstrålar 
pietet för klassisk tradition. Ingen smaklöshet vidlådde »Thorvaldsen» som fallet 
var med »Orfeus i staden» med vilken den som idé hade beröringspunkter. 461 
 

Medan Flygare underströk smaklösheten och avsaknaden av traditioner var det mot stil-
blandningen och genrebrotten som Kajsa Rootzén riktade sin skarpaste kritik. Rootzén tycks 
inte ha sett någon linje i användandet av olika stilar. Stilblandningen beskrivs som en brist på 
konsekvens:  
 

Koreografiskt kunde det onekligen varit säkrare och fylligare utformat och 
framförallt mera konsekvent i stilen.462 

 
Varje genre har sina ramar: 
 

Visserligen är det hela något revybetonat, men Humlegårdstablån med Fredrika 
Bremer dansande som en trånsjuk marionett passade ändå inte riktigt in i 
ramen.463 

 
Tåspetsdans är västerländsk: 
 

Och att låta en kubansk negress – inkarnerad av Maria Sylvan – bruka 
tåspetsteknik, vad har det för mening, vad är det för stil?464 

 
Vidare: 
 

Frågvisheten betingas av koreografens egen obeslutsamhet och brist på 
konsekvens. Algo hade inte hållit burlesktonen alltigenom, utan blandat parodiskt 
och känslosamt så att det hela verkar på något vis skelande – i ena blickpunkten 
står Jooss och Schoop, i den andra finner man den klassiska traditionen och de 
gungar mellan båda.465 
 

 
Agne Beijers recension 
Motpolen till Kajsa Rootzéns och Calle Flygares negativa kritik var framför allt Agne Beijers 
mycket positiva recension på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings kultursida, ”tredje-
sidan”. Beijers recension kom ett par dagar efter premiären och han hade därmed haft 
möjlighet att läsa vad övriga recensenter (dock inte Flygare) hade skrivit och påpekade också 
att Orfeus i sta’n hade blivit ganska olika bedömd av kritiken. Beijer reagerade på det med en 

                                                 
461 Ibid. 
462 Kajsa Rootzén, Svenska Dagbladet, 20.11.1938. 
463 Ibid. 
464 Ibid. 
465 Ibid. 
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recension som verkar vara väl genomtänkt och som lade osedvanligt stor vikt vid koreografin. 
Och Beijer var nöjd: 
 

För min del ansluter jag mig obetingat till dem som erkänna sig fullständigt ha 
fallit till föga för den. Det är helt enkelt den fantasifullaste och mest spelande 
lekfulla balett av inhemskt märke vi sett här på år och dag. Visst kan man 
konstatera stilbrytningen både i musiken och i koreografin. Men det är just av 
dessa stilbrytningar som baletten får sitt särdeles underfundiga behag. 
Stilbrytningen är nu en gång spexets speciella verkningsmedel. Och det är 
sällan man ser det behandlat med så mycket artisteri som här. »Orfeus i stan» är 
för övrigt inte endast och knappast ens huvudsakligen ett spex. Den ger sig mer 
ut för att vara det än den är det, och det är nog det som gjort att den på en del 
håll blivit sedd med oförstående blickar. Tvärtom är den full av lyrik och till 
och med här och där av ett slags mytisk poesi som är ganska betagande.466 

 
Beijer menar vidare att Rosenberg är tekniskt skicklig och alltid behandlar den stil han väljer 
virtuost och med stort allvar och djup, samt att Algo förmått anpassa koreografin till 
Rosenbergs inte så lättdansade musik. 
 

Nu har emellertid Algo i stort sett hållit sin komposition i en fri och närmast 
expressionistisk stil – tydligt inspirerad av Jooss och Trudy Schoop – som 
ganska väl ansluter till Rosenbergs egen. Och som framför allt hos Algo själv 
frigjort en visuell fantasi man knappast visste honom i besittning av; det är 
alldeles uppenbart att hans verkliga begåvning inte kommit till sin rätt inom 
den klassiska stil han vanligen får arbeta i. Där blir han ofta torr och 
konventionell.467 
 

Även Beijer påtalar inspirationen från Jooss och Trudy Schoop, men jämförelsen menar han 
talar till operabalettens fördel genom dess överlägsna tekniska kunnande. Till skillnad från 
den bild av skickliga solister och en dålig koreograf som träder fram i flera tillbakablickande 
skildringar av perioden, så får Algo en del av äran för dansarnas insatser: 
 
 

Säkert är att han inspirerat särskilt sina solister till ypperliga individuella 
prestationer. Också vad balettkåren beträffar märker man hur deras dansglädje 
stimulerats av att få tillfälle att verkligen säga något med dansen, träffa en 
karakteristik, seriös eller parodisk, med ett ord göra teater av dansen, i Kurt Jooss 
anda. Och samtidigt till denna dansande teaters förfogande ställs ett tekniskt 
kunnande som Jooss och Schoops ofta rätt amatörmässiga andraplansfigurer 
sällan disponera över. Därav en viss stilbrytning, om man så vill, men också en 
verklig överlägsenhet.468 

 

                                                 
466 Agne Beijer Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22.11.1938. 
467 Agne Beijer Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22.11.1938. 
468 Ibid. 
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Medan Flygare bedömde koreografin i »Thorvaldsen» utifrån klassisk baletts norm - ”denna 
moderna balett, som utstrålar pietet för klassisk tradition” jämför Beijer det koreografiska 
arbetet med Milles’ konstnärliga uttryck, då han skriver om hur statygruppens form översatts 
till koreografi. 
 

Där fanns det nervösa och en smula åt det excentriska drivna formella 
raffinemanget. På ett nästan bizarrt sätt understruket av de Milleskt slanka linjerna 
hos de båda artisterna. Där fanns också något av den kosmiska trånsjuka som man 
tycker sig känna bunden i fontänfigurernas torterade gester och som nu plötsligt 
fick tala fritt i dansen.469 

 
Även Jon-Ands arbete med projektionerna får lovord och beskrivs som en del av balettens 
”fräschör”. 
 

Till fräschören bidrog även Jon-And i ovanlig grad, särskilt med sina 
projektionsbilder som ägde något man minst av allt lärt sig vänta av denne 
rätlinjige artist: lyrisk charm. Själva den diffusering av konturerna som 
tekniken medför bidrog väl till att locka fram den. Men dessa projicerade 
stockholmsvisioner gåvo dessutom tack vare den effektfulla fördelningen av 
ljus och skugga paradoxalt nog åt scenbilden något som man heller inte är 
förvand [?] med hos Jon-And: rymd och plastiskt djup.470 

 
Beijer skrev vidare att ju längre baletten fortskred, ju mer gled den över åt spexet och han 
menare att dess karakteristik då gick över i den parodiska genren. Eurydike kom snarare från 
Operans första rad än från Glucks opera, menar Beijer.471 Det verkar inte troligt att Agne 
Beijer skulle ha känt till librettot i Hilding Rosenbergs partitur, men jag är övertygad om att 
det var när det ursprungliga librettot överges, det vill säga att Orfeus möte med Eurydike 
flyttas från operascenen till Gustav II Adolfs torg, som föreställningen gled över åt spexet, en 
utveckling som uppsättningen, på gott eller ont, kanske inte hade tagit om det ursprungliga 
librettot i partitur och klaverutdrag hade bevarats.472 

                                                 
469 Ibid. 
470 Ibid. 
471 Ibid. 
472 Operans personal (regissörer och balettmästare) begärde enligt ett brev från John Forsell till Hilding  
     Rosenberg 12.8.1938 att librettot skulle ändras. Bo Wallners samling I:15, Statens musikbibliotek.  
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Tidskriften Scenen 1938–39 
Våren 1939 avgick John Forsell som Operans chef och efterträddes av Harald André, tidigare 
regissör vid Stockholmsoperan, vilket också fick konsekvenser för Julian Algo. Tidskriften 
Scenen hade dessförinnan krävt Forsells och flera av Operans medarbetares avgång i flera 
artiklar som även hade antisemitiska inslag under 1938 och 1939473 

De personer Scenen benämnde ”utländska medarbetare” och ”främlingar” och som 
ansågs olämpliga på Operan var oftast judar, men inte alltid vilket Algo exemplifierar. 
Återigen fick Algo kritik för att hans arbete drog mot revy och varieté. De argument som 
träder fram i artiklarna måste ses i en kontext av att judar och andra som var hotade av den 
nazistiska regimen ofta var de som kom till Sverige från Tyskland vid den här tiden. Vilka var 
det man sa nej till och vad var deras alternativ? Svensk flyktingpolitik var hård, det var svårt 
att få arbetstillstånd och bilden av den farliga massan användes då likväl som idag för att 
framställa flyktingmottagande, mångkulturalism och förändringar som hot. 

I tid sammanfaller Scenens angrepp med att nazisternas expansionistiska politik 
inleddes. Under våren 1938 annekterades Österrike, på hösten införlivades det tidigare 
tjeckiska Sudetlandet med Tyskland. Krigsutbrottet räknas från september 1939. 9 april 1940 
kapitulerade Danmark. En tyskvänlig inställning finns i många reportage från tyskt kulturliv, 
inga är uttalat kritiska. Förutom den annons från Svea Rikes förlag som fanns i Scenen 1934 
ser jag dock inga direkta kopplingar genom namn eller annonser till högerradikala 
organisationer i Sverige. 

 

”Der Ewige Jude” 

Scenen 1938:1 
I Scenen 1938:1 finns en artikel med rubriken ”Den evige juden”. Artikeln berättar om en 
utställning på Deutsches Museum i München benämnd ”Die grosse politische Schau, Der 
Ewige Jude”, öppnad 8 november 1937. Artikelförfattaren rapporterar neutralt, men det är 
tydligt att utställningens massiva och väl iscensatta antisemitism inger författaren 
obehagskänslor. Underrubriken ”Alla tiders utställning i München” är dubbeltydig och 
ingressen verkar mindre kritisk än själva artikeln. Att benämna publiken som ”vetgirig” 
konnoterar att utställningens besökare har en möjlighet till ny kunskap. 
 

Den 8 november öppnades denna stora politiska utställning i Biblioteksbyggnaden 
i Deutsches Museum i München, och här myllrar varje dag från 10 på f.m. till 9 på 
kvällen en oöverskådlig och vetgirig ström av Hitlertrogna germaner.474 

 

                                                 
473 Teddy Nyblom var chefredaktör för Scenen årg. 18:20 –21:20, d.v.s. från årsskiftet av 1931/32 t.o.m. 1935. 
     Georg Skogberg var chefredaktör för Scenen årg. 21:21-27:21 d.v.s. från årsskiftet 1935/36 t.o.m. 1941. 
474 ”Den eviga juden” Scenen 1938:1-2, årg.24, s.24. 
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Enligt artikelförfattaren möts besökaren av Hitlers ord ”Mit den Juden gibt es kein paktieren, 
nur ein hartes ENTWEDERODER” och menar författaren - ”att det handlats enligt Führers 
motto framgår med önskvärd tydlighet av varje kvadratdecimeter av utställningens enorma 
yta”.475 I citatet framgår hur tydligheten i utställningens budskap förstärktes genom att motiv 
med judar i olika sammanhang uppförstorats, så att själva iscensättningen av vad som 
beskrivs som en gigantisk hotbild också blir gigantisk. 

 
Entrérummet utgöres av en alldeles cirkelrund sal, där man vid ena sidan finner 7 
à 8 fotografier i något över kroppsstorlek av kända judiska förbrytare och 
svindlare – och – bland dem – Chaplin!!” […] En annan sida av samma rum 
upptages av tre fotografier i övernaturlig storlek av Trotsky i olika livliga poser, 
[…] Därtill finner man i upplysta glasskåp förstorade plastiska avbildningar av 
ansiktsdelar med judiska särdrag: en näsa, ett öra, en mun och ett öga, äckligt 
gulskära i färgen och varje del så stor som ett ordinärt huvud. […] Ett helt stort 
hörn är ägnat familjen Rotschilds finansiella och genealogiska utveckling. Ett 
jättelikt stamträd, upptagande en hel vägg, ;[…] en över hela väggen förstorad 
första sida av «Amtsblatt der Stadt Wien« en skara helskäggiga rabbiner i långa 
svarta rockar.476 

 
De uttryck utställningsarrangörerna använder för att beskriva judiska teaterarbetare som 
avskräckande exempel är ungefär de samma som Calle Flygare 1934 använde för att kritisera 
Julian Algos baletter. Calle Flygares omdöme ”väl billiga akrobatiska eller nakeneffekter, 
vilka leda ens tanke till de revyer som spelades på Theater am Admiralpalatz före Hitler”477 
innebär samma slags kritik som i citatet nedan om tyska judiska teaterarbetare. Algo kan 
utifrån detta möjligen beskrivas som tillhörig dem Hinkel ansåg som ”andligen knutna till det 
judiska”.478 
 

«tysk teaters deklassering från kulturinstitut till skamlöst nöjesföretag« står med 
kraftig stil tvärsöver en vägg där fotografier i jätte-format av Gitta Alpar, Richard 
Tauber, Max Reinhardt, Otto Stransky m. fl. bilda bakgrund. «Utstyrselrevyer och 
nakenspektakel i stället för kvalitet« fortsätter texten, och under rubriken «På 
teatrarna sågo vi:« återfinnes fotografier av Max Pallenberg, Fritz Kortner, 
Elisabet Bergner, Ernst Deutsch, Tilla Durioeux, Felix Bressart och Fritzi 
Massary.479 

 
Även om artikelförfattaren var neutralt kritisk mot utställningen, bildar artikeln en fond för 
den antisemitism som skulle komma att ges uttryck för i Scenen. Genom att artikeln ges 
utrymme och läsarna får veta att det pågår en påkostad och välgjord utställning, som många 
tyskar väljer att besöka, ges åsikterna legitimitet. 
                                                 
475 ”Den eviga juden”, Scenen 1938:1-2, årg.24, s.24. 
476 Ibid., s.24f. 
477 Calle Flygare ”Opera- eller revybalett det är frågan” Scenen 1934:3, årg.20, s.12. 
478 Scenen 1934:1−2, årg.20, s.23. 
479 ”Den eviga juden”, Scenen 1938:1-2, årg.24, s.24. 
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Kritik mot utländska medarbetare 

Scenen 1938:7 
Reportaget från utställningen i München följdes inte upp, men skarp kritik riktas igen mot 
Herbert Sandberg i Scenen 1938:7. Tonen är raljerande och elak som i citatet nedan. 
 

I herr Sandbergs tolkning verkade gamla hederliga «Figaro« mest som en berusad 
bonddräng, som i dålig rytm dansar hambo på en loge. Liknelsen blir ännu mera 
träffande, om man erinrar sig hur kapellmästaren, ivrigt viftande med sina små 
trevliga och knubbiga fingrar, under svett och möda sökte följa solister och 
orkester på deras vådliga färd. […] 
Herr Sandberg är tysk. Det är inget fel. Han är jude. Det är inget fel heller. Det 
kan ha ett stort berättigande att anställa utländska kapellmästare vid Operan. Men 
då måste det vara förmågor som äro överlägsna våra egna. […] Om vi nu 
verkligen behöva utlänningar vid vår Opera, så varför ej inkalla någon av 
titanerna. Om inte Toscanini står att få för pengar, varför ej försöka med Bruno 
Walther, vilken förmodligen blir arbetslös på grund av de tråkiga 
judeförföljelserna i Österrike. […] Varför får ej Kurt Bendix mer att göra? Herr 
Bendix är dock en dirigent med mycket smak och musikalisk kultur och gör sig 
aldrig skyldig till sådana fadäser som herr Sandberg.480 

 
Utländska och svenska anställda ges i artikeln en motsatsställning på så vis att svenskar ska 
komma i första hand och övriga därefter. Det judiska lyfts fram och tillskrivs betydelse genom 
att det finns med, men har inte någon betydelse enligt skribentens ord. Kurt Bendix, som 
senare skulle komma att höra till dem vars avgång Scenen krävde, ses ännu så länge som 
önskvärd. 
 
Scenen 1938:8 
Ett nummer senare, 1938:8, skriver Arvid Ryberg om Forsells chefstid som en god period 
under rubriken ”Finnes anledning till anmärkning mot chefen på Operan?”. Kritik riktas 
emellertid mot att vissa artister inte får uppträda eller gästspela och avslutningsvis riktas kritik 
mot Julian Algo, om än ganska diffus. 

 
Operabaletten förtjänar en smidigare och intelligentare ledare än Julian Algo. Vad 
baletten förmår, visade den bäst vid Carina Aris gästspel. Giv dessa begåvade och 
entusiastiska balettartister en verklig ledare – en personlighet.481 

 

                                                 
480 Scenen 1938:7, årg.24, s.30. Kajsa Rootzén försvarar Herbert Sandberg i en artikel i Svenska Dagbladet om  
      Operans kapellmästare Grevillius, Bendix, Sandberg och Axelsson. Klippserie: Operan, 1930-tal. Statens  
      musikbibliotek. 
481 Arvid Ryberg, sign. A. R-g. ”Finnes anledning till anmärkning mot chefen på Operan?” Scenen 1938:8,  
     årg.24, s.29.   
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Scenen 1938: 11och 14 
Tre nummer senare publicerades artikeln ”Engberg tar in immigranter som gratiselever: 
Musikaliska Akademien öppnas för utländsk invasion.” Artikeln vänder sig mot att 
Musikaliska Akademien hade antagit en tysk judisk flicka som gratiselev.  

 
Helt nyligen har det hållits inträdesexamina vid Musikkonservatoriet. I 
pianistklassen antogs då som gratiselev en fjortonårig tysk judeflicka. Ytterligare 
sex tyska flyktingar stå i tur. Ska det verkligen tillåtas att utlänningar profitera av 
de förmåner, som dock äro skapade för s v e n s k a r och som den svenska staten 
skänkt för att berika svenskt musikliv? Dessa utlänningar äga förmån av 
gratisundervisning av svenska lärare och möjligheter till stora stipendier.482 

 

Från Musikaliska Akademien svarar man enligt Scenen att det detta år fanns lediga platser, att 
flickan var ett musikaliskt underbarn och att man har rätt att ta in utländska studenter. Scenen 
är inte nöjd med det svaret, utan menar att platserna borde ha sparats till något annat år när det 
finns fler begåvade svenska ungdomar. 
 

Hur som helst verkar saken ganska sjuk. Om det förhåller sig så, att det verkligen 
är ont om svenska musikbegåvningar ett år, är det verkligen då absolut 
nödvändigt, att samtliga friplatser vid Akademien bli fyllda av utländska 
flyktingar? Kunde det inte tänkas att några finge stå tomma för att komma svenska 
begåvningar till godo ett annat år, när platserna måhända inte räcka till? Det dröjer 
kanske inte så länge, förrän de utländska frielevernas osvenskt klingande namn 
återfinnas i restaurangreklamen sedan innehavarna blivit svenska medborgare.483 

 

I slutklämmen är det återigen Herbert Sandberg som får ta smällen trots att texten inte handlar 

om hans verksamhet. 

Vi vilja icke förfölja utländska flyktingar, men att det inte alltid är skicklighet och 
kompetens, som förskaffa dem tillträde till våra högsta institutioner, det ges det 
många exempel på. För dagen räcker det med ett, operadirigenten Herbert 
Sandberg.484 

 
I Scenen 1938:14 kritiseras återigen Herbert Sandberg, då för sin musikaliska ledning av 
Carmen. Artikeln skriven av Arvid Ryberg rubriceras ”Operakrönika: John Forsells verk 
hotas av hans egna – andre dirigenten – Herbert Sandberg – spela Carmen i galopptakt.”485 

                                                 
482 Scenen 1938:11, årg. 24, s.10. 
483 Ibid. 
484 Ibid. 
485 Arvid Ryberg sign. A. R-g. Scenen 1938:14, årg.24, s.13, s.42. 
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Scenen 1939:3 

I början av 1939 argumenterade Scenen allt starkare för att John Forsell skulle avgå, för att de 
utländska medarbetarna på operan skulle avskedas och för att Harald André skulle bli John 
Forsells efterträdare.  

Under rubriken ”John Forsell vill sätta munkavle på ’Scenen’ −  vi hävda rätten till 
kritik” kritiserar Scenens redaktion åter Forsell och vissa utländska medarbetare på operan. 
Det framgår att John Forsell i ett brev till Scenen från 4.1.1939 har låtit meddela att Operan 
inte längre ämnar annonsera i Scenen, vilket troligen var hans svar på den återkommande 
kritiken. Enligt Scenen har Operans kamrer dock slutit ett avtal: 
 

[V]ari bestämdes, att Operan skulle annonsera i varje nummer av Scenen under 
innevarande säsong. Uppsägningen av detta avtal är alltså inkorrekt, ty även ett 
muntligt avtal brukar anses bindande för bägge parter – gentlemän emellan. 
Nåväl, Scenen existerar gott Operans annonser förutan, och därför ha vi icke 
insisterat på hållandet av detta avtal utan löst Operan från detsamma. Vill teatern 
icke vidare annonsera i vår tidning, så slipper den. Men, John Forsell har icke låtit 
sig nöja därmed. I avsikt att skada Scenen, ty någon annan bevekelsegrund ha vi 
svårt att räkna ut, har han hemställt till Dramatiska teaterns styrelse, att även 
denna teater skulle upphöra att annonsera i Scenen. Med andra ord: John Forsell 
har tydligt och klart med denna aktion, vilken inom parentes sagt skändligen 
misslyckats, visat, att han icke drar sig för att söka hindra en fri, svensk tidning 
från att utöva en rättvis och ärlig kritik.486 

 
John Forsell har således hemställt till Dramatens styrelse, att Dramaten liksom Operan ska 
sluta med sin annonsering i Scenen.487 Denna önskan om stöd från Dramaten tolkar Scenens 
redaktör som illvilja mot Scenen. 

 
Det är speciellt en person, som varit utsatt för vår utan minsta tvivel berättigade 
kritik, nämligen den från Tyskland importerade kapellmästare[n] Herbert 
Sandberg, en föregångare till judeinvasionen söderifrån. För all del, herr 
Sandbergs judiska börd intresserar oss inte. Vi ha skilt och komma alltid att skilja 
på ras och konstnärskap. Men när man anställer en tysk jude som kapellmästare 
vid vår kungliga svenska opera, då kan man endast i ett fall sanktionera detta, 
nämligen att nämnde kapellmästare visar sig vara väsentligt överlägsen våra egna 
svenska dirigenter.488 

 
I samma nummer finns också en tre sidor lång artikel benämnd ”Operan mot konstnärlig kris” 
med underrubrikerna ”Männen bakom Forsell” och ”Det gustavianska arvet försumpas”. Inte 
heller till denna artikel angavs någon författare, men det var i Scenens namn artikeln skrevs. 
Första sidan blickar tillbaka och tar upp Forsells tillträde som operachef 1923, därefter 

                                                 
486 Scenen, ”John Forsell vill sätta munkavle på ’Scenen’!”, 1939:3, årg.25, s.10. Författare ej angiven. 
487 Brevet finns inte bevarat på Dramaten. 
488 Scenen: ”John Forsell vill sätta munkavle på ’Scenen’!”, 1939:3, årg.25, s.10. Författare ej angiven. 
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kritiseras Forsells chefskap under rubrikerna ”Billiga föreställningar både av godo och ondo”, 
”Operetterna”, ”Forsell-eleverna”, ”Kapellmästarfrågan”, ”Wagnerrepertoarens förfall”, ”En 
nationell operascen måste bygga på nationella krafter” och ”Operaverksamheten går sämre”. I 
avsnittet ”Kapellmästarfrågan” tar Scenen upp Leo Blech och Herbert Sandberg på följande 
sätt. 

 
John Forsell kallade nu på Leo Blech. Blech visade sig vara en utomordentlig 
dirigent för fransk opéra comique men mindre lyckad som Wagnerdirigent. 
Visserligen «slog« han «Valkyrians« första akt på rekordtid, men Wagner blev det 
inte. «En jude kommer sällan ensam« brukade gamle professor Winroth vid 
Stockholms högskola säga, och detta den gamle antisemitens ordspråk besannade 
sig sannerligen här. Snart se vi Blecheleverna Sandberg och Bendix installerade 
som kapellmästare och därmed börjar den förstnämnde sin så omtvistade bana vid 
Kungliga Teatern.489 
 

Under avsnittet om en nationell operascen står att läsa följande: 
 

En nationell operakultur – Patriis musis – kan endast uppammas, om de inhemska 
krafterna i första hand få göra sig gällande. Vi veta alla, hur sorgligt det är beställt 
härmed. Vi ha f. n. ett tiotal personer på ledande platser vid vår opera, som äro 
mer eller mindre främlingar för svensk kultur, svenskt tänkesätt och 
svenskmannaanda överhuvudtaget. Söderifrån ha en hel del utlänningar 
importerats, vars talang ibland höjer sig till den svenska medelmåttans men oftast 
ej ens det. Detta kan aldrig försvaras. Inkalla gärna en utlänning, o m han är 
absolut överlägsen våra egna, om han eller hon kan lära de våra något. Men när 
förhållandet är det rakt motsatta, finns endast en paroll: Bort med främlingarna 
från vår opera! Vi skulle med glädje hälsa en Toscanini, Bruno Walter eller Fritz 
Busch på Operans kapellmästarpodium, men aldrig kan en tänkande människa och 
ärlig vän till vår svenska opera tolerera det nuvarande oefterrättliga systemet.490 
 
Vidare har Operachefen alltmer förlorat intresset för vår inhemska, nationella 
tonkonst. Under det förflutna året har «Arnljot« ej uppförts någon gång, ej heller 
«Engelbrekt«, «Fanal« eller «Bäckahästen«. Även Ture Rangströms «Medeltida« 
är borta från repertoaren. Vad kan detta bero på? Kanske på utlänningarnas 
tilltagande betydelse?491 
 

I samma artikel skrivs att Johan Forsell skulle vilja besöka Expo i USA, ”för att kunna peka 
på triumfer vunna på självaste Metropolitan”, vilket ger Scenens redaktör anledning att 
ifrågasätta om Herbert Sandberg och Kurt Bendix skulle vara lämpliga att ha med som 
dirigenter vid gästspelet. 
 

Hur skulle vi göra oss inför denna publik!? Och vårt hovkapell sedan med sin 
otillräckliga besättning och sina två utländska kapellmästare! Ty det är väl att 

                                                 
489 Scenen: ”Aktuellt – Operan mot konstnärlig kris - Männen bakom Forsell. Det gustavianska arvet  
      försumpas.”, 1939:3, årg.25, s.15. 
490 Ibid. 
491 Ibid. 
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hoppas, att man vid ett eventuellt gästspel betonar, att dessa herrar äro främlingar, 
så att amerikanarna ej tro att vi svenskar frambringa så dåliga dirigenter.492 
 

Artikeln sista mening lyder: ”Ja, efterträdaren är redan korad. Han heter Harald André”. 

 
Scenen 1939:4 

Scenen lyfter fram som sitt huvudsyfte att få bort John Forsell som chef för Operan och i det 
arbetet läggs stor energi på att förtala framför allt Herbert Sandberg, men också Kurt Bendix 
och Julian Algo. Julian Algo nämndes inte i ovanstående artiklar, men i nästa nummer skriver 
Calle Flygare en dryg helsida under rubriken ”Operabalettens nödläge”. Calle Flygare ställer i 
den här artikeln, liksom i Scenen 1934:3 krav på en klassiskt skolad balettmästare på 
Operan.493 Idén om den klassiska baletten som självklar för en operabalett, och därmed också 
idén att fridans var olämplig för en operabalett, var en idé som växte sig starkare under slutet 
av trettiotalet, men som knappast låg bakom valet av Algo till balettmästare 1931. Med den 
distans vi har idag har det tidstypiska i konstruktionen av klassisk balett och modern dans som 
dikotomi blivit tydligare. Calle Flygare hävdar att Algo och Maria Sylvan har lärt sig det de 
kan om klassisk balett på Operan i Stockholm. Utifrån hur Julian Algos balettuppsättningar 
tidigare har blivit mottagna, kan man tycka att Flygares påståenden är förtal, men man kan 
också säga att det illustrerar hur sanningen förändras. Anslaget i Flygares kritik mot Algo, ger 
en bild av tysk dansteater som skulle återkomma 1945 i Kajsa Rootzéns bok Den svenska 
baletten. Flygare, liksom senare Rootzén, tar som argument i kritiken mot Algo upp en bild av 
tysk teaterdans som krampaktig och jordnära, trots att Algos uppsättningar aldrig beskrevs så, 
utan snarare som lättsamma och lekfulla. 
 

Då som nu var balettmästaren tysk och efter sin tid. Gamle Zöbich[sic] hade dock 
det framträdet framför Julian Algo av i dag att han hade sin klassiska skola i 
blodet och var uppfostrad i den från barndomen. Julian Algo tillhörde 1919-20 
Rudolf von Labans Tanzbühne i Tyskland och var alltså från början anhängare av 
det s. k. «fria« danssystemet, en rörelse, som uppkom som en reaktion mot 
balettens dekadens och förstelning under senare hälften av 1800-talet. Som ett 
själsligt uttryck för Tysklands vånda efter ett förlorat världskrig får man väl i dag 
betrakta den förvridna, krampaktiga och jordbundna dansstil, som von Laban var 
profet för. Tekniskt sett stannade den, trots ambitiösa försök att uppfinna en ny 
rörelseteknik, mera «naturlig« än den gamla balettens, i rena dilettantismen. Vi 
skulle icke spilla ord på denna «snö, som föll i fjol«, om det inte var ur den som 
Julian Algo framgått, och han är den som bekläder den ansvarsfulla posten att leda 
vår operabaletts öden i dag.494 

 

                                                 
492 Ibid., s.40. 
493 Scenen 1934:3, årg.20, s.12. 
494 Calle Flygare, ”Operabalettens nödläge”, Scenen 1939:4, årg.25, s.25. 
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Det fanns en estetisk samstämmighet mellan kritiken mot Algo och de omdömen de tyska 
nazisterna använde mot konst av judar, till exempel på utställningen ”Die grosse politische 
Schau, Der Ewige Jude”, recenserad i Scenen 1938:1. Flygare kopplar dock inte ihop de 
estetiska parallellerna med det samtida Tyskland, utan i fråga om smak tar han avstånd från 
tyskar och ser förbindelser mellan skandinaver och ryssar, fransmän och italienare. 
 

En sak som herr Algo icke rår för är, att han saknar medfödd smak. Han förfaller 
gärna till billiga varietétricks, själlös akrobatik och utmanande nakeneffekter. Men 
den publik och kritik han visar sina alster för har smak. Vi skandinaver ha sinne 
för skönhet och läckert raffinement lika väl som ryssar, fransmän och italienare. 
Därför är det dubbelt olämpligt att ha en tysk som ledare för vår operabalett.495 

 
Om Maria Sylvan, Algo hustru: 
 

Hennes tillgång är en sprudlande dansglädje, ett friskt subretthumör. Fast alla ska 
veta att hon gärna slår över och blir vulgär och varietébetonad. Under de första 
åren kunde hon så litet danssteg, att maken fann det rådligast att icke ha henne på 
golvet alltför mycket, utan lät starka karlar lyfta henne i vädret i billiga 
akrobatiska poser.496 

 
Flygare gör inte antisemitiska och främlingsfientliga uttalanden, men han har samma krav på 
förändringar som Scenens redaktion, det vill säga krav på de tyska kapellmästarnas och Algos 
avgång, samt hedersbetygelser för Harald André. Han deltar på så vis i Scenens ”aktion” som 
det uttrycks i tidskriften. Flygare menar att Algo skulle passa för revy eller operett, (hur det 
nu hänger ihop med det ”förvridna, krampaktiga och jordbundna från Laban”) men att kraven 
för en balettmästare på Operan är andra. 
 

Det måste bli ett balettmästarbyte, ju förr dess hellre! Herr Algo och hans hustru, 
som förvärvat sig medborgarskap i vårt land och som äro ambitiösa och 
sympatiska människor, behöva helt säkert icke riskera att blir utan arbete. Jag 
föreställer mig, att herr Algo som revybalettmästare och vid operettscenerna i 
Göteborg och Malmö skulle ha en stor mission att fylla. Ty för revy- och operett 
är han som klippt och skuren. Han kunde också starta en Laban-skola och 
konkurrera med sin årskamrat från Laban-tiden Edgard Frank. […] Men Operan 
saknar ju en Harald André. Vad denne på sin tid gjorde för svensk balettkonst, då 
han genomdrev att Fokin kom hit, det skall aldrig glömmas. Därmed har det 
internationella regissörssnillet Harald André för evärderliga tider skrivit sitt namn 
i den svenska baletthistoriens annaler. Heder åt en sådan kapacitet!497 

 

                                                 
495 Calle Flygare, ”Operabalettens nödläge”, Scenen 1939:4, årg.25, s.25. 
496 Ibid. 
497 Ibid., s.50. 
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Krav på Forsells avgång 

Scenen 1939:5 
Scenens angrepp fortsätter i nästa nummer med artikeln ”Fram för Operans räddning! – 
Forsell måste gå nu”. Inte oväntat ser det ut som om kraven på John Forsells avgång ledde till 
en konflikt mellan operans styrelse och Scenen. Då nummer 1939:5 utkom var läget oklart. 
Forsell hade lämnat beskedet att han ville avgå, medan operastyrelsen sa att han skulle bli 
kvar, allt enligt Scenen. Tonen mot Forsell hade blivit skarpare och Scenen lyfter fram att 
kritiken var obefintlig i dagspressen med avsikt att hedra sitt eget goda omdöme, men med 
perspektiv gör det angreppen mer anmärkningsvärda. Med nedanstående citat vill jag referera 
vad Scenen skrev om John Forsells avgång, och med det följande visa på det fortsatta 
pronationalistiska och antisemitiska i argumentationen. 

 
John Forsells avsked, varom aftontidningarna visste att meddela på undanskymd 
plats den 13 april, blev bara en gest, ingenting annat. 
[…] Att vår skarpa men vederhäftiga och sakliga kritik varit en stark bidragande 
orsak till John Forsells beslut, torde vara utom allt tvivel. 
[…] När operastyrelsen nu enträget och enhälligt ber Forsell stanna kvar, uppnås 
två syften. Går det galet och han blir utsatt för kritik, kommer han att kunna svara: 
Ja, varför lät ni mig inte gå? Och skulle det mot förmodan bli en skaplig säsong – 
få se vad «Änkan« kan göra! – så kan styrelsen i sin tur säga: Se, vi hade rätt! 
Arrangemanget är sålunda mycket klyftigt gjort. Forsell har skyllt på trötthet och 
dagspressen har skyllt på den uteblivna Amerikaresan. 
[…] Det märkliga är emellertid, att John Forsell, som förr under sina relativt goda 
år, utsattes för en hårdhänt kritik av dagspressen, nu plötsligt blivit persona grata. 
Kritiken i dagspressen dessa dagar, då hela Operan faktiskt äventyras av det 
Forsellska vanstyret, är fantastiskt mild, för att inte säga obefintlig. Herr Kurt 
Atterberg anser t. o. m., att John Forsells chefskap innebär en operakonstens 
guldålder, ett märkligt uttalande av en man, som alltid kämpat för svenskhet inom 
musiklivet. 
[…]  N e j, J o h n F o r s e l l  m å s t e g å  n u. Håller operastyrelsen honom 
kvar, så får den också bära ansvaret.498 

 
Det gästspel i USA som Scenen tidigare tagit upp i samband med kritiken mot Forsell och 
Herbert Sandberg, blev av för mig okänd anledning inställt, men återigen använder Scenen det 
som avstamp för antisemitiska uttalanden. 
 

Den svenska operan är dessutom, vilket vi tidigare flera gånger för tyvärr delvis 
döva öron påpekat, ingen svensk opera. Av denna sex kapellmästare äro fyra, 
d.v.s. två tredjedelar tyskar och italienare, till på köpet judar (alltså främmande för 
svensk ras). 
[…] Att herr Sandberg inte ens kan tala svenska märks visserligen inte i ett land, 
där språket är engelska, men nog skulle amerikanerna ha fått en egendomlig tanke 

                                                 
498 Scenen, ”Fram för Operans räddning! Forsell måste gå nu!”, 1939:5, årg.25, s.10f. 



 221

om den blonda svenska typen, när de kommit och skådat honom och hans 
rasfränder. Leo Blech, som åtnjuter en årlig lön från Operan på 10,000 kr. och 
därför bör räknas som fast knuten till densamma, hade visserligen inte kommit 
med, men det spelar för ögonblicket mindre roll. Baletten ledes ju av en tysk vid 
namn Julian Algo (med tyskfödd maka – prima ballerina) och inspicienten vid 
Operan, herr Hälsig är även av tysk extraktion. Scenens läsare veta vid det här 
laget, att bägge dessa är av mosaisk trosbekännelse.499 

 
1939:6 
Då nästa nummer av Scenen utkom har Harald André utsetts till ny operachef. Under rubriken 
”Seger!” beskrivs Harald André som den som kan rädda Operan. Då Forsell nu trätt tillbaka 
får han ett visst erkännande av Scenen, men kraven på Herbert Sandbergs och Julian Algos 
avgång kvarstår – ”Men vi hoppas sannerligen att åtminstone herrar Sandberg och Algo 
komma bort från Operan och bli ersatta av duktigt folk.” 

 
Vi tillskriva oss ingalunda äran av regimskiftet, ehuru det inte torde råda något 
tvivel om, att vår aktion öppnat ögonen på en hel mängd folk och då icke minst på 
dem, som haft avgörandet i sin hand. Men vi anse oss ha rätt att känna den allra 
livligaste tillfredsställelse över att vår uppfattning segrade och att det äntligen är 
slut på ett tillstånd inom vår svenska operainstitution, som börjat bli alltmer 
parodiskt. […] Det kan i detta ögonblick vara intressant att konstatera, att Scenen 
var den första och nästan den enda tidningen i hela Sverige, som opponerat sig 
mot och kritiserat det Forsellska styret. […] Likaså har Scenen varit den enda 
tidning, som lanserat Harald André som kandidat till chefsposten, vilket hade till 
följd, att de mest omöjliga kandidater uppträtt i alla andra tidningar. MEN DET 
BLEV HARALD ANDRÉ!500 

 
Av Scenens artiklar att döma verkar det som om de varit ganska ensamma om kritiken mot 
Forsells ledarskap, vilket gör att de tar åt sig äran av chefsbytet, även om de säger att så inte 
är fallet. Det vore högst anmärkningsvärt om Scenens kampanjliknande skriverier mot Forsell 
var vad som låg bakom hans avgång, men enbart artiklarna i sig är anmärkningsvärda. En 
annan fråga är huruvida Harald André, som Scenen förespråkade, också stod bakom de 
uppfattningar Scenen förde fram om Herbert Sandberg, Julian Algo och Kurt Bendix. Alla tre 
blev dock kvar på Operan under krigsåren, i alla fall till och från.  

I kulturtidskriften Ord och bilds årskrönika om opera och musik kommenterar Henrik 
Glimstedt chefsbytet på Operan som en för tidig och ej stilenlig sorti efter 15 års chefskap. 
Tidskriften Scenen nämns inte, utan det är interna bråk som antyds. Möjligen var det Scenen 
som stod för ”gläfsningarna”, men Glimstedt antyder att det kan ha varit interna bråk som låg 
bakom Forsells avgång. 

 
När Operan p.g.a. reparationsarbeten i operahuset i maj liksom i fjol vid samma 
tid fortsatte sin verksamhet med några i Konserthuset givna operakvällar, stod 

                                                 
499 Scenen, ”Fram för Operans räddning! Forsell måste gå nu!”, 1939:5, årg.25, s.10f. 
500 ”Seger!” i Scenen 1939:6, årg.25, s.10f. 
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John Forsell ej längre kvar som chef. Att verkligen såsom förebars, hälsoskäl 
skulle vara anledningen till att denne nyligen som mycket vital Almaviva hyllade 
70-åring ej stannade kvar åtminstone det ännu resterande året av sitt förordnande 
är svårt att tro. Något allmänt skall, för att använda Jörgens [?] uttryck, hade inte 
hörts av, och några enstaka gläfsningar borde väl ej ha berört honom. Vare sig 
några inom institutionen uppkomna olustiga interna förhållanden förestavat hans 
beslut eller ej måste den förtidiga sortin beklagas som en ej stilenlig avslutning av 
en rekordmässigt långvarig, mer än 15-årig, i stort sett glansfull chefsepok.501 

 
Glimstedt knyter också an till en diskussion som fanns då Forsell tillträdde och pekar på 
ironin i att André tar över femton år efter det, att man i den offentliga diskussionen var 
överens om att Harald André var den som bar det reella ansvaret för vad som beskrevs som 
repertoarmissgrepp under Ribens chefstid och att det därför var omöjligt för André att sitta 
kvar som rådgivare till den som efterträdde Riben det vill säga Forsell.502 Femton år senare 
var det André som tillträdde som chef och då André har ansvar för repertoaren satte Algo inte 
upp några baletter på Operan, men gjorde dansinslag till operor och operetter, vilket var en 
lösning som Calle Flygare 1940 förespråkade i en artikel rubricerad ”Berg- och dalbana på 
Operan - Toppen »Cosi Fan Tutte» följdes av vågdalen »Förtrollade butiken»”. 
 

Men Julian Algo, Forsellregimens protegé, som Scenen funnit olämplig, alltsedan 
han tillträdde den ansvarsfulla posten för snart 10 år sedan, är numera så förlegad 
och urmodig i sin stil – i den mån han haft någon – att hans verksamhet borde 
inskränkas till oundgängliga balettinlägg i operor, om han nu överhuvudtaget skall 
vara kvar.503 
 

Calle Flygares önskemål uppfylldes till viss del. Förtrollade butiken togs bort från 
repertoaren; två föreställningar av Förtrollade butiken våren 1940 var de sista av Julian Algos 
trettiotalsuppsättningar för Stockholmsoperan som framfördes på scenen överhuvudtaget. 
Från våren 1940 fram till premiären av Camachos bröllop 4.12.1948 gjorde Julian Algo på 
Operan endast koreografier till operor och operetter, precis såsom Calle Flygare önskade, 
vilket pekar mot en lyhördhet för Scenens önskemål. 

Angreppen i Scenen mot Julian Algo (bland andra) följde Calle Flygare upp även efter 
att Harald André tillträtt som operachef. I Scenen 1940:11–12  kallar Flygare Algo ”Forsell-
regimens protegé” och förespråkar hans avgång. Algos tidigare rosade uppsättning av 
Förtrollade butiken får nu hård kritik av Calle Flygare 
 

Som ett slag i ansiktet känns det därför, när samma teater några veckor senare 
släpper fram en föreställning som »Förtrollade butiken», ett prov på en så smak- 
och stillös tysk insceneringskonst, att den knappast skulle tolereras på den minsta 

                                                 
501 Herman Glimstedt, ”Opera- och konsertkrönika” i Ord och bild 1939, årg. 48, s.375. 
502 Om Ribens chefstid och Harald Andrés regi och repertoarval skriver Karin Helander i Opera som teater diss. 
      Stockholm 1993. 
503 Calle Flygare ”Berg- och dalbana på Operan” i Scenen 11-12 1940, årg.26, s.14 
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landsortsscen ens under experimentåren mellan 1918 och 33. Dagspressen drog en 
barmhärtig tystnadens slöja över eländet (undantag T.N. i A.B., som tyckte den 
var bra. Red:s anm.) men så snälla kunna vi icke vara, ty därtill ligger 
operascenens konstnärliga standard oss för varmt om hjärtat. (Scenen 1940:11-12) 

 
Calle Flygare skrev, faktiskt helt osant, att baletten förbisågs vid premiären 1933. Förtrollade 
butiken recenserades mycket positivt i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Nya Dagligt 
Allehanda, Stockholms-Tidningen, Svenska Dagbladet och Scenen, vilka är de tidningar jag 
tar upp. Dessutom är det fel att Teddy Nyblom, sign. T.N., skrev i Aftonbladet, han skrev för 
Scenen. I Aftonbladet skrev signaturen G.R-t. (Gösta Rybrant) endast arton rader om att 
balettidén inte var originell, men att den tack vare Jon-And, Bendix och Julian Algo ändå 
kändes fräsch.504 

Flygare tog i artikeln upp vad han såg som estetiskt olämpliga möten mellan musik och 
miljö, mellan verklighet och fiktion, mellan olika tidsepokers konstnärliga uttryck och mellan 
operabaletten och koreografiska grepp som kunde förknippas med revyn, vilken betraktades 
som ett ”lägre” estetiskt uttryck. Detta gav Calle Flygare anledning att använda metaforer om 
toppar och vågdalar och hårt kritisera Förtrollade butiken då den åter togs upp på repertoaren 
våren 1940. 
 

Hela föreställningen är ett prov på dålig smak, och det skulle hedra operachefen, 
om baletten i denna form snarast togs bort från repertoiren. Steget mellan den 
aristokratiska tyska »Cosi van tutte» och detta tingel-tangel är en avgrund. 
(Scenen 1940:11-12) 

 
Fast det passar illa till musiken, har herr Algo låtit Derains trolska 60-talsbutik 
förvandlas till en stämningslös Jon-Andsk funkisinteriör. I denna säljer man can-
can-dockor , fast dylika knappast finnas i handeln i vår tid (Scenen 1940:11-12) 

 
Men när leksakshandlaren somnat, uppflugen på en hög och obekväm stol vid den 
i butiken helt omotiverat förekommande bardisken, ser han denna miss [i 
långbyxor] i en apoteos à la 1800-talsromantikern Hoffman i Lutterkällaren i 
Offenbachs opera. Stilbrott på stilbrott. (Scenen 1940:11-12) 

 
Men icke har man, tack vare dessas stilrena dans, försonat sig med denna 
orimlighet, förrän dansen avbrytes och det riktiga cancanparet kommer in och gör 
en parodi. (Scenen 1940:11-12) 

 
Må så vara, att spelkortens mazurka förvandlats till en klassisk pas de quatre, att 
det mimiskt-humoristiska numret med snobben och melonförsäljaren dränks i 
tomma tekniska bravurkonster och kosackflickan dansar tåspets i skära trikåer 

                                                 
504 Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 7.9.1933, Nya Dagligt Allehanda 7.9.1933, Stockholms-Tidningen  
      7.9.1933, Svenska Dagbladet 7.9.1933, Scenen 1933:21, årg. 19, Aftonbladet 7.9.1933. Se avsnitt Förtrollade  
      butiken, Mottagande. 
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[etnisk konflikt?] i stället för som kosacker ha för sed – i mjuka stövlar, men rena 
revy-tanglet borde man dock förskonas från.505 

 
En aspekt på Flygares kritik mot Förtrollade butiken är likheten med Kajsa Rootzéns kritik 
mot Orfeus i sta’n. Liksom Rootzén störs Flygare av möten mellan tåspetsskor och uttryck för 
annan etnicitet än västerländsk då han tar upp att: ”kosackflickan dansar tåspets i skära trikåer 
i stället för som kosacker ha för sed – i mjuka stövlar” att jämföras med Rootzéns ”tilltaget att 
låta en kubansk negress […] bruka tåspetsteknik gav likaledes skäl för undran och betänk-
samhet”. Också stilbrott är något som både Flygare och Rootzén reagerar över. Flygare 
reagerar över ”denna miss [i långbyxor] i en apoteos à la 1800-talsromantikern Hoffman i 
Lutterkällaren i Offenbachs opera. Stilbrott på stilbrott” och Rootzén undrar ”om de möjligen 
skulle tänkas ha väckts till liv ur någon Degasskiss inne i Nationalmuseum eller om de 
dansade in i handlingen rätt och slätt för stilbrytningens skull”.506 

Den kritik Calle Flygare ger Algos Förtrollade butiken tar även upp inslag som Flygare 
menar hör hemma på en revyteater, en kritik som inte fanns med vid premiären utan i stället 
läggs på 1940 och kan tolkas som om en förskjutning av hur den dans såg ut som ansågs 
lämplig att framföras på en operascen. Frågan är om Flygares artikel kan tolkas som uttryck 
för en hegemonisk smakförskjutning eller om synpunkterna framför allt är Calle Flygares. 

Några månader senare avslutar Calle Flygare en artikel rubricerad ”Dans-renässans!” 
med en önskelista inför nästa säsong där hans sista önskan är en avskedsföreställning för 
Julian Algo och Maria Sylvan med baletten Prima ballerina.507 Någon avskedsföreställning i 
maj 1941 blev det dock inte, utan Algo blev kvar på Operan fram till 1952. Prima ballerina 
skulle inte komma att framföras mer i Stockholm, men togs upp av Carl-Gustav Kruuse i 
Malmö. 

Scenens kritik under 1939 och 1940 hade både politiska, estetiska och personliga 
konnotationer, men framför allt känns den märklig. Då man läser de artiklar som använde 
antisemitiska argument ligger det nära till hands att tro att Algo var judisk, men så verkar inte 
ha varit fallet – visserligen stod i en insändare i Scenen att Algo och Maria Sylvan var av 
mosaisk trosbekännelse, 508 men Algo uppgav i sin medborgarskapsansökan att han var 
”evangelist”. Vad gäller personliga relationer mellan Flygare och Algo samt André och Algo 
finns inget som pekar mot personlig ovänskap, men vissa av Flygares texter såsom den ovan 
tycker jag är personangrepp. Flygare hade tidigare skrivit att Algo och Maria Sylvan ”var 
hyggliga människor” och Algo hade använt Harald André som referens i sin medborgarskaps-
ansökan. Åren runt andra världskrigets utbrott tillspetsades naturligtvis många menings-
skiljaktigheter och Scenens angrepp på framför allt Forsell, Sandberg och Algo, men även 

                                                 
505 Calle Flygare ”Berg- och dalbana på Operan” i Scenen 1940:11–12, årg.26, s.14. 
506 Calle Flygare ”Berg- och dalbana på Operan” i Scenen 1940:11–12, årg.26, s.14; Kajsa Rootzén i Svenska 
     Dagbladet 20.11.1938. 
507 Calle Flygare ”Dansrenässans” i Scenen 1940:21–22, årg.26. 
508 ”Fram för Operans räddning! Forsell måste gå nu!” i Scenen 1939:5, årg.25, s.10f. 
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Kurt Bendix, samtidigt som André förespråkades som chef måste ha varit påfrestande och kan 
ha satt tidigare vänskap på prov. 

Scenen följer även upp scendansens utveckling i Tyskland då man i artikeln ”Tysk dans 
inför nya uppgifter” presenterar ”Den tyska mästarskolan för dans” i Berlin, ledd av Hanns 
Niedecken-Gebhard och naturligtvis sanktionerad av den nazistiska regimen. Att förena olika 
dansinriktningar presenteras nu som något nytt. ”Man strävar därför numera[!] efter att sätta 
in den gamla som »klassisk» betecknade baletten på verkningsfulla ställen utan att ställa dem 
i vägen för uttrycksdansens fria utveckling.”509 

Estetiskt förändrades mycket i Sverige under det sena fyrtiotalet och början av 
femtiotalet. All svensk danshistoria bekräftar ”renässans”, ”reform”, ”paradigmskifte”, vilket 
brukar tillskrivas åren runt decennieskiftet 1940/50. Krav på en balettestetik som var ”ren” 
och akademisk, och som därmed tog avstånd från det som var ”blandat” fanns emellertid 
tidigare. Kritiken mot Algo verkar inte enbart ha haft sina orsaker i de uppsättningar han 
gjorde utan var en del av tidskriften Scenens aktion mot John Forsell och Operans judiska 
kapellmästare under trettiotalet. 

                                                 
509 ”Tysk dans inför nya uppgifter” i Scenen 1939:29–30, årg. 25, s. 10, s.21. 
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Efter Orfeus i sta’n 
 

Trots de kritiska artiklarna i Scenen kan Algos första sju år på Operan beskrivas som 
framgångsrika. Som föregående kapitel visat gjorde Algo flera uppsättningar som togs väl 
emot och som också ansågs tillföra något nytt estetiskt. Efter Orfeus i sta’n försvagades 
emellertid Algos ställning på Operan, då styrelsen våren 1939 sa upp hans kontrakt, för att 
man, som det står i protokollet, ”skulle få fria händer att samtidigt med gästengagemang av 
någon balettmästare under viss tid nästa spelår låta hr Algo åtnjuta permission på reglements-
enliga villkor under motsvarande tid”.510 De flesta anställningskontrakt verkar ha löpt på 
årsbasis och fler blev permitterade för en viss period,511 men åtgärden kan ändå ses som ett 
steg mot att Algos ställning på Operan försvagades. Beslutet att Algo skulle permitteras på 
viss tid togs under Forsells chefskap men efter angreppen i tidskriften Scenen, och vilka 
uppgifter han skulle komma att få på Operan de närmaste åren torde ha varit Andrés arbets-
område. Av Algos äldre baletter framfördes under spelåret 1939/40 Förtrollade butiken två 
gånger, Orfeus i sta’n tre gånger och Prima ballerina 2 gånger. Förtrollade butiken 
kritiserades då hårt i tidskriften Scenen.512 Från 1939 till 1948 gjorde Algo uteslutande 
koreografier till operor och operetter på stockholmsoperan 513, men hade viss framgång 
internationellt. Det är lätt att från dagens perspektiv, då få operor har dansinslag, ta för givet 
att arbetet med koreografier till operauppsättningar var ett misslyckande, men under hela sin 
karriär hade Algo arbetat med olika teaterformer och också i skrift uttryckt en önskan att 
utnyttja olika konstnärliga kompetenser för dansuppsättningar.514 På Operan i Stockholm 
gjorde han de flesta koreografierna till opera- och operettuppsättningar under tjugo års tid, 
vilket teaterhistoriskt måste ses som en betydande insats. 

 
Hannover 
Efter att under spelåret 1942/43 inte har haft något uppdrag på stockholmsoperan, varken till 
opera- eller balettuppsättningar, lät sig Algo engageras av stadsteatern i Hannover, där han 
1926/27 hade arbetat tillsammans med Yvonne Georgi. I ett reportage av Bengt Häger i 
Vecko-Journalen 1945:48 beskriver Algo engagemanget som ett studiebesök. Liksom så 

                                                 
510 Styrelsens protokoll 22.2.1938 §4, A1C volym 40, KTA.  
511 Till exempel kapellmästaren Sten-Åke Axelsson. E2B volym 7 Dnr 40, KTA. 
512 Calle Flygare ”Berg- och dalbana på Operan” i Scenen 1940:11–12, årg.12, s.14. 
513 1938/39 Marknaden i Sorotjintsy (Modest Mussorgskij), Marionetter (Hilding Rosenberg), Den glada änkan  
     (Franz Lehár); 1939/40 Madame Angots dotter (Charles Lecocq), Drottning Elisabet (Fried Walter),  
     Singoalla (Gunnar de Frumerie); 1940/41 Tummeliten (Herbert Sandberg), Jenufa (Leos Janácek), Aladdin  
     (Kurt Atterberg), Grevinnan Mariza (Emmerich Kálmán); 1941/42 Birgitta (Nathanael Berg), 1943/44  
     Fredlös (Oskar Lindberg), 1944/45 Den nattlige gästen (Der Polnische Jude Karel Weis); 1948/49 Stormen  
     (Kurt Atterberg), 1952/53 Gilgamesh (Ture Rangström). Källa: Kungliga teatern repertoar 1773–1973.  
514  Julian Algo, “Ballett und Bühne”, i Duisburger Generalanzeiger 13.11.1928. Även i Jahrbuch des Tanzes  
     1929. Laban Collection London: 131.25–26 
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många andra under åren efter andra världskriget tonar han ner sina tyska kontakter och lyfter 
fram de anglosachsiska:  

 
För några år sedan gjorde jag gett studiebesök i Tyskland. Flera av mina vänner, 
som liksom jag lämnade landet före nazismens genombrott och som nu verkar i 
England och Amerika bad mig skriva och berätta om det fanns något av konst 
kvar på de platser där vi uppträtt förr. Jag var också verkligen nyfiken själv, att se. 
− Och jag såg att det var borta allt, man skulle inte kunna tro att en hel världs 
konstnärer en gång utvecklat sina djärvaste tankar på denna nu så hopplöst 
andligen sterila mark. När jag var i Hannover bombades på natten alla stadens 
teatrar. Det betydde ingenting, där fanns ändå ingen kvar som kunde ge en enda 
föreställning av värde. En upptäckt jag gjorde på studieresan var att jag talade 
tyska sämre än svenska. Jag har glömt språket av brist på övning. Nu är jag 
svensk medborgare sedan åtskilliga år, liksom mina vänner är engelsmän och 
amerikaner. Men ingen kan vara så glad och tacksam över sitt definitiva fosterland 
som jag. Det är härligt för en rotlös konstnär att bli upptagen i ett gammalt 
förnämt kultursamhälle. (Klippserie: dans, skand., Algo. Statens musikbibliotek) 

 
Avsikten med resan till Hannover verkar ha varit ett engagemang från december 1943 till 
sommaren 1944, men i realiteten innebar det att Algo var i Hannover och repeterade två 
månader under 1943. Vem som initierade besöket, eller hur han fick kontakt med Gustav 
Rudolf Sellner (generalintendent på stadsteatern i Hannover), vet jag inte. Men kombina-
tionen av bristen på arbete i Stockholm, en ekonomiskt fördelaktig inbjudan till Tyskland, en 
undran över gamla vänner och hur det såg ut i det gamla hemlandet kan ses som rimliga skäl. 

Då Algo i slutet av mars 1943 bad om permission, hade kriget redan vänt och de 
allierade hade framgångar,515 vilket gör det svårt att tro att en framtid under den nazistiska 
regimen var vad han hoppades på. Kanske trodde man att kriget snart skulle vara slut, eller att 
de allierades bombningar i Tyskland inte skulle bli så kraftfulla. Under trettiotalet hade flera 
tyska dansgrupper besökt Operan så ett samarbete med Tyskland fanns sedan tidigare, dock 
innan krigsutbrottet. 

I mars 1943 beviljade styrelsen Julian Algo och Maria Sylvan permission från december 
1943 till spelårets slut. I juli 1943 var Algo i Hannover för att förebereda en föreställning med 
planerad premiär 20 oktober. 26 juli 1943 förstördes Operahuset i Hannover av de allierades 
bomber och paret Algo Sylvan återvände då till Stockholm. I början av september åkte Algo 
tillbaka till Hannover för att fortsätta repetitionerna, men lämnade Hannover efter nya 
kraftfulla bombangrepp som då drabbade den dramatiska teatern.  

                                                 
  515 Sommaren 1942 stod kriget och vägde. Axelmakterna var fortfarande på offensiven och tycktes ha  
        överhanden. Från sommaren 1942 till sommaren 1943 följde emellertid en serie händelser som visade att  
        initiativet övertagits av de allierade och att kriget nu obönhörligen tagit en vändning som måste gå  
        axelmakterna emot: slaget vid Midway i Stilla havet i juni 1942 och de efterföljande striderna kring  
        Guadalcanal 1942–43, andra slaget vid el-Alamein och de allierades landstigning i Nordafrika i november  
        1942, Stalingradkatastrofen på nyåret 1943, följd av slaget vid Kursk i juli samma år, samt den slutliga  
        vändpunkten i slaget om Atlanten i början av sommaren 1943.” Nationalencyklopedin Bo K A Huldt. 
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20 november 1943 skrev Algo till teaterledningen i Hannover att de dittills inte hade upp-
fyllt de löften han fått beträffande gage och uppehållstillstånd, bland annat att pengar inte 
hade transfererats till Sverige såsom överenskommits, och att han därför inte har kommit till-
baka. Av brevet förstår man att det är svar på ett telegram i vilket Sellner hade begärt att Algo 
ska återuppta arbetet i Hannover.516 

Den 26 november 1943, det vill säga innan permissionen trädde i kraft, men efter brevet 
till Hannover, föredrogs för Operans styrelse en skrivelse från Maria Sylvan och Julian Algo i 
vilken de bad om ändring av den beviljade permissionstidens längd p.g.a. force majeur. 
 

Sedan styrelsen på vår begäran välvilligt beviljat oss permission från tjänstgöring 
vid Kungl. Teatern under tiden 1 december 1943 – spelårets slut har på grund av 
force majeure bestående i fullständig sönderbombning av teatrarna i Hannover 
m.fl. ställen det blivit oss omöjligt att tillträda de kontrakterade och projekterade 
gästspelen i Tyskland. Vi hava för kort tid sedan med knapp nöd lyckats 
återkomma till Sverige och stå nu tills vidare utan engagemang och 
försörjningsmöjligheter. På grund härav få vi vördsamt hemställa till styrelsen att 
styrelsen ville överväga att återställa vårt gamla kontraktsförhållande med Kungl. 
Teatern helst i full utsträckning eller eljest i den utsträckning, som styrelsen finner 
möjlig.  
Stockholm 23 november 1943 
Julian Algo, Maria Sylvan517 
 

Operastyrelsen sade sig ej kunna bifalla deras begäran, eftersom Gé hade kontrakterats som 
balettmästare på Operan för hela spelåret, men erbjöd dem engagemang under permissions-
tiden med 50 % av normal lön. Samtidigt uppmanades Julian Algo att söka sig annan anställ-
ning till nästkommande spelår ”då styrelsen ej kunde garantera honom fortsatt engagemang”. 
518 

Sellner lät sig inte nöja med att Algo stannade i Stockholm, trots att teatrarna i 
Hannover var förstörda, utan tillsammans med den lokale representanten för Reichkultur-
kammer, Sellnick, vände han sig till Reichskulturkammer Fachschaft Bühne (Dr. Roenneke 
och Dr. Meinecke), och till presidenten för Reichtheaterkammer för hjälp med att utkräva, att 
Algo antingen skulle komma till Hannover och uppfylla sina förpliktelser, eller få sitt arbets-
tillstånd i Tyskland indraget. I brevet framkommer att Algo inte var medlem i Bühnenverein 
och absolut ville behålla sitt svenska medborgarskap. 

 
 
Den 23. Februar 1944 
 
Herrn Dr. Meinecke 
Reichskulturkammer 
 

                                                 
516 BDC-Akte, Julian Algo, Bundesarchiv Berlin.  
517 E2B vol. 7, Dnr 19, KTA. 
518 Styrelsens protokoll 26.11.1943, A1C vol.44, KTA. 
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Sehr geehrte Herr Doktor! 
[…]Ich wende mich nun mit der Schilderung eines Sachverhaltes an Sie, um zu 
erwirken, daβ Algo von der Reichstheaterkammer aufgefordert wird, seinen 
Dienst in Hannover wieder aufzunehmen, oder daβ ihm die Arbeitserlaubnis in 
Deutschland ein für alle Mal entzogen wird. Algo hat hier die Angriffe auf 
Hannover miterlebt und ist nach der Zerstörung der Stadt nach Stockholm 
zurückgekehrt, um dort vier Monate tätig zu sein, wie es auch unseren 
vertraglichen Abmachungen mit ihm entspricht. Diese vier Monate sind längst 
um.519 

 
Som orsak till att han inte återvände tog Algo i korrespondensen med Tyskland upp att 
teaterledningen i Hannover inte uppfyllde sin del av avtalet, medan han i skrivelsen till 
operastyrelsen angav bombningen av Hannover som skäl till att avbryta permissionen. 
Ärendet blev utdraget och i akten finns ca 30 brev och meddelanden mellan ovan nämnda 
Gustav Rudolf Sellner, Sellnick i Hannover samt Dr. Roenneke och Dr. Meinecke på 
Reichskulturkammer och presidenten för Reichstheaterkammer i Berlin (namnges ej). De 
flesta breven går mellan dessa olika tyska instanser i en handläggning som inte verkar alltför 
effektiv. Två längre brev är skrivna av Julian Algo och två längre brev är skrivna av Sellner. 
26 april 1944 skriver chefen för ”Fachschaft Bühne Dr. Roenneke till Algo 
 

Herrn Ballettdirektor Julian Algo 
Stockholm 
Königliche Oper 
 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
Der Intendant der Städtischen Bühnen Hannover weist darauf hin, daβ Sie 
entgegen den vertraglichen Abmachungen mit den Städtischen Bühnen in 
Hannover Ihren Dienst in Hannover trotz wiederholter Aufforderung bis her noch 
nicht angetreten haben. 
Sie werden hiermit aufgefordert, umgehend Ihre vertraglichen Verplichtungen 
zu erfüllen. 
Heil Hitler! Gez. Dr. Roenneke520 

 
Båda teatrarna var vid det laget bombade och frågan är om de dansare Algo skulle ha arbetat 
med ens fanns kvar i Hannover. Våren 1944 evakuerades enligt Müller och Stöckemann en 
annan dansgrupp, ”Kammertanzgruppe Hannover”,  från det sönderbombade Hannover till 
Einbeck. Müller och Stöckemann berättar vidare att då gruppen framförde ”Slawische Tänze 
und Gesänge” och ”Zugeständnissen an die Katholische Kirsche” (bekännelser för den 
katolska kyrkan) i Einbeck i juli 1944 fanns nazisternas lokale ledare, ”der Gauleiter von 
Hannover”, närvarande i publiken. Han ansåg att de slaviska sångerna och danserna var 
kulturbolsjevism och att ett inslag med bedjande gester i den andra dansen var olämpligt. Alla 
                                                 
519  23.2.1944, brev från ”Der Leiter der Generalintendanz der Städtischen Bühnen” till Herrn. Dr. Meinecke  
      Reichskulturkammer Hinüberstr. 4A; BDC-Akte Julian Algo, Bundesarchiv Berlin. 
520 26.4.1944 från ”Fachschaftsleitung Dr. Roenneke” till ”Ballettdirektor Julian Algo”, BDC-Akte Julian Algo,  
      Bundesarchiv Berlin. 
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kvinnor var i princip inkallade till rustningsproduktion, så följden av Gauleiterns missnöje 
med dansföreställningen blev att hela dansgruppen förflyttades till arbete i en underjordisk 
ammunitionsanläggning, där de tillsammans med tvångsarbetande polska och ryska kvinnor 
dagligen med fara för sina liv packade 4000 sprängladdningar i kartonger. Nämnde Gustav 
Rudolf Sellner var enligt Müller och Stöckemann den som lyckades få dansarna därifrån.521 
Händelserna visar hur godtycklig situationen var och hur plikten för dansarna att arbeta inom 
krigsproduktionen också kunde användas som straff då det konstnärliga uttrycket inte ansågs 
lämpligt. 
 

27.6.1944 besvarade Algo Roennekes anmodan: 
 

[…]Es fehlen nämlich bis heute 1.) die mir zugesicherte Transferierung von 
mindestens 30 % meines Gehaltes nach Schweden, die für mich eine 
Grundvoraussetzung meines Engagements in Hannover ist, da ich meine 
Wohnung in Stockholm beibehalten und laufenden finanziellen Verpflichtungen 
ausser Steuern usw. in Schweden nachkommen muss. Ferner hat 2.) der 
Generalintendant bis heute nicht die Arbeitserlaubnis der Reichstheaterkammer 
für mich durchgesetzt, infolge deren Fehlen die städtischen Bühnen in Hannover 
sich weigerten, mir die volle Gage auszuzahlen. Ich wurde peinlicherweise 
einfach auf die Hälfte der mir vom Generalintendanten kontraktlich zugesicherten 
Gage herabgesetzt. Ausserdem habe ich 3.) von Hannover noch keinen Bescheid 
hinsichtlich des mir vom Generalintendanten versprochenen Dauervisums, das für 
die sich ständig wiederholenden Reisen unerlässlich ist.  
 Das Fehlen dieser beim Vertragsabschluss mir zugesicherten 
Voraussetzungen als Erfüllung der vertraglichen Abmachungen beiderseits hat 
mir während meiner dortigen Arbeitsmonate August bis Oktober 1943 bereits vor 
den Terrorangriffen sehr bittere Unannehmlichkeiten bereitet, von denen meine 
Gagenschwierigkeiten mit der Kasse der städtischen Bühnen und anderen 
Behörden in Hannover infolge der Nichttransferierung eines Teiles meines 
Gehaltes nur beiläufig zu erwähnen sind. Trotz der reibungslosen künstlerischen 
Zusammenarbeit hat leider die Generalintendanz diese für mich und meine 
Familie lebenswichtigen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen 
weder eingehalten noch erfüllt. […] 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Julian Algo522 
 

 
 
Algo tog inte heller nu upp de omöjliga arbetsförhållandena i Hannover utan vidhöll att 
teatern i Hannover inte hade uppfyllt de villkor som utlovats och att han var beredd att 
komma tillbaka om villkoren garanterades. En anledning kan ha varit att det var viktigt för att 
de ekonomiska anspråken på tidigare gage skulle kunna regleras. Vid upprepade tillfällen i 
                                                 
521 Müller; Stöckemann ”…jeder Mensch ist ein Tänzer.”, s. 200. 
522 26.6.1944 från Julian Algo, inkom 8.7.1944 till Reichtheaterkammer Fachschaftsleitung, BDC-Akte Julian  
      Algo, Bundesarchiv Berlin. 
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sina brev för Algo in, såsom ovan, att det var ett konstnärligt arbete han skulle utföra i 
Hannover. Det verkar därmed som om han lutade sig mot en uppfattning om att det skulle gå 
att särskilja den politiska situationen från det konstnärliga arbetet, vilket händelserna i 
Einbeck tydligt visar var omöjligt. 

Situationen vid de tyska teatrarna var vid det här laget ganska desperat. Sommaren 
1944, något senare, möjligen samtidigt med Algos brev, togs de sista dansare som fortfarande 
fanns vid teatrarna, inte bara i Hannover utan i hela Tyskland i anspråk för kriget, männen till 
Wehrmacht och kvinnorna till rustningsproduktion. Knappt två månader efter Algos sista brev 
20 augusti 1944 gav Goebbels order om att alla konstnärliga tillställningar skulle upphöra, 
vilket gör Sellners önskan om att Algo ska komma tillbaka verkar ganska meningslös. 

Som en reaktion på Algos brev beskrev Sellner 22 augusti 1944, två dagar efter 
Goebbels order, återigen händelseförloppet för Roenneke. Han gav sin syn på saken angående 
uppehållstillstånd och gage, men påtalar nu de svåra, för att inte säga omöjliga, arbetsför-
hållandena, men håller inte med om de grunder Algo har anfört för att stanna i Stockholm. 
 

22 augusti 1944 
 
Ich habe das Gefühl, dass Algo, nachdem am 26. Juli 1943 das Opernhaus und 
nach dem Angriffen im September/Oktober auch das Schauspielhaus vernichtet 
wurde, sowie ein Teil der Ballettmitglieder total ausgebombt war, kein Interesse 
mehr für die Tätigkeit an den Städtischen Bühnen Hannover hatte. 
 
Algo hat in keiner Weise Rücksicht auf die schwierigen Verhältnisse der 
Städtischen Bühnen Hannover genommen, weder auf die räumlichen, noch auf 
die jeweiligen Zustand der Mitglieder. 
 
Ich kann jedenfalls die von Algo genannten Gründe nicht anerkennen und muss es 
der Reichstheaterkammer überlassen, zu entschieden, welche Schritte gegen Algo 
zu unternehmen sind. 
Heil Hitler! Sellner523 

 
I ett brev daterat 28 september frågar Roenneke Sellner huruvida Algo har fått något svar på 
sitt brev från 20.11.43, samt undrar över om Sellner uppfyllt vad som utlovades i kontraktet. 
Sellner svarar att Algo har fått svar och att han har bekräftat det, men skriver nu också att 
bestämmelserna skärpts mellan tiden för kontraktsskrivandet och Algos tillträde. 

 
Wenn eine zwischen unserem Vertragsabschluss und dem Dienstantritt Algos in 
Hannover entstandene Verschärfung der Bestimmungen da und dort den Erfolg 
meiner Bemühungen verzögerte, konnte Algo daraus nicht denn Schluβ ziehen, 
daβ er nicht an Hannover gebunden sei.524 

                                                 
523 22.8.1944 från ”Der Generalintendent der Städtischen Bühnen” Sellner till ”die Reichstheaterkammer  
      Fachschaftsleitung – Bühnen”, BDC-Akte Julian Algo, Bundesarchiv Berlin. 
524 28.9.1944 från ”Der Generalintendant Der Städtischen Bühne Hannover”, inkom 4.10.44 till Herrn Dr Rolf  
     Roenneke Leitung der Fachschaft Bühne in der Reichstheaterkammre Berlin Dahlem Rheinabenallee 35,   
     BDC-Akte Julian Algo, Bundesarchiv Berlin. 
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Trots att bestämmelserna förändrats mellan tiden för kontraktsskrivandet och Algos tillträde, 
så kunde inte Algo, enligt Sellner, åberopa kontraktsbrott. Reichskulturkammer stöder till slut 
Sellner och i ett brev från 18 oktober meddelas Algo deras beslut. 
 

Die von Ihnen für Ihr fernbleiben vorgebrachten Gründe kann ich nicht als 
ausreichend für Ihre Weigerung, Ihren Vertrag mit Hannover zu erfüllen, ansehen. 
Ich entziehe Ihnen daher Ihre Auftrittsgenehmigung für die Städtischen Bühnen 
Hannover und mache sie darauf aufmerksam, dass Sie auch in Zukunft nicht damit 
rechnen können, die Auftrittsgenehmigung für eine Bühne des Grossdeutschen 
Reiches zu erhalten.525 

 
Kriget hade nu definitivt vänt och det måste ha varit svårt, ens för Reichkulturkammer, att tro 
på ett framtida stortyskt rike. Det kan tyckas meningslöst att fortsätta schismen och även om 
Algos arbetstillstånd drogs in hade skrivningen mildrats från Sellner, som från början ställde 
krav om ”förbud nu och för all framtid”, men nu överlämnade åt riksteaterkammaren att 
avgöra åtgärd. Åtgärden mot Algo blev ett indraget arbetstillstånd, men inte för hela riket nu 
och i all framtid, utan för Hannover med tillägget att han inte kunde räkna med kommande 
arbetstillstånd. I Roennekes not om handläggning av ärendet till sin assistent ett par dagar 
tidigare var dock skrivningen fortfarande den hård: ”Algo ist fraglos bei den Stadtlichen 
Bühnen Hannover vertragsbrüchig geworden. Es erscheint mir richtig, das Verbot 
auszusprechen, daβ Algo weder jetzt noch in Zukunft an einer deutschen Bühne tätig sein 
darf”.526 

Aktens sista brev är skrivet av Julian Algo 8 december 1944, således drygt ett år efter 
att han återvände till Stockholm och permissionen från Operan inte trädde i kraft. Algo står på 
sig, bestrider beslutet från Reichstheaterkammer och åberopar samma sakskäl som tidigare 
samt förbehåller sig rätten att överklaga. 
 

An die Präsidenten der Reichstheaterkammer 
Geschäftszeichen II R – B5 
 
Hiermit erhebe ich Einspruch gegen Ihren Entschied vom 18. Oktober 1944/ 
Entzug der Auftrittsgenehmigung/ und beziehe mich nach wie vor auf die 
bestehenden Tatsachen, /s. mein Brief vom 27. Juni 1944 an die 
Reichstheaterkammer mit beigefügter Abschrift meines Briefes vom 20. 
November 1943 an Intendant Sellner/, die dortseits auch gar nicht widerlegt 
worden sind.[…] 
Ich behalte mir vor, zu gegebener Zeit an das Bühnen – Schiedsgericht zu 
appellieren. 
Julian Algo527 

                                                 
525 18.10.44 från Reichskulturkammer till Julian Algo, BDC-Akte Julian Algo, Bundesarchiv Berlin. 
526 14.10.44 från Reichstheaterkammer från Dr. Roenneke till handläggare Fräulein Ass, Herrmann, BDC-Akte  
      Julian Algo, Bundesarchiv Berlin. 
527 8.12.44 från Julian Algo till ”Präsidenten der Reichstheaterkammer”, BDC-Akte Julian Algo, Bundesarchiv  
     Berlin. 
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I början av maj 1945 kapitulerade Tyskland och ett indraget arbetstillstånd i tredje riket blev 
utan betydelse.  Algo var egentligen bara borta från arbetet på Operan en månad hösten 1943, 
så i Stockholm märktes nog inte mycket, men jag kan inte tro annat än att året måste ha varit 
ett trauma för Julian Algo. Enligt hans vän Bengt Häger mådde han mycket dåligt de här åren, 
fram till segern med Visioner.528  
 
Stockholm 
Då Algo inte kunde göra balettuppsättningar på Operan kan han sägas delvis ha följt Calle 
Flygares råd och bland annat sökt sig till revyn. Lena Hammergren visar i boken Ballerinor 
och barfotadansöser att under tidigt 1900-tal rörde sig koreografer och dansare mellan 
institutionsteatrar, privatteatrar och revyscener, olika sceniska former blandades och på 
revyscenen visades även klassisk balett.529 1944 års augustiprogram från Chinateatern visar 
att det fortfarande var ett aktuellt förfarande, då både Julian Algo med elva dansare från 
operabaletten, och Margot och Harald Lander från Det Kongelige i Köpenhamn samtidigt 
gästspelade där. Operabaletten framförde ”En liten coctailsymfoni”, ”Rumbafantasi” samt, 
kanske mest intressant, en surrealistisk balett Mekaniken och anden med originalmusik av 
Moses Pergament. De olika uppträdena av dansare från Sveriges och Danmarks nationella 
scener blandades med dansparet Renée och Ramé, 4 Spurgats – en akrobatgrupp, Lagana – 
akrobat i asiatisk ring, Siewert Bros – balansakrobater, komikern Bob Gilette, Lillebror 
Söderlund som sjöng visor, en violinist, en dragspelare och fler sångare.530 Harald och Margot 
Lander dansade till rysk och spansk folkmusik och dessutom dansade Margot Lander det 
klassiska solot ”Den döende svanen”.531 1946 och 1947 arbetade Algo direkt för revyteatern 
då han var koreograf i Ragnar Klanges revyer Se –Folket och Opp med folket på Folkets Hus’ 
teater, eller som det står i programmet: ”Balettens ställningar uppsatta och solisternas 
formgjutning utförd av Julian Algo.”532 Dessutom gjorde Bengt Häger och Julian Algo 
tillsammans en grönländsk balett på China som var en kvart i ett längre program. Den 
framfördes 60 gånger där och sedan även på Götgatan [Göta Leijon?]. Enligt Bengt Häger var 
idén hans, men Algo hjälpte till och signerade.533  

Dansarna på Operan hade inte varit nöjda med balettskolan under Algo och 1938 
fråntogs han det uppdraget och Otto Thoresen tog över. Maj von Gegerfeldt (tidigare 
Nordqvist) menar att Algo inte kunde rätta till tekniken när den var fel och Ingeborg Stergel 
(tidigare Carlsson) säger att det han gjorde skilde sig från allt annat som de var vana vid. 

                                                 
528 Samtal med Bengt Häger i hans hem december 1995. 
529 Lena Hammergren, Ballerinor och barfotadansöser, s.11. 
530 Chinateaterns program 1944. KB. Enligt en artikel i Scenen 1944:10–11 planerade Algo att göra en komisk  
      balett i samarbete med Lillebror Söderlund. 
531 ”Den döende svanen”, urpremiär i S:t Petersburg 1905, koreografi Michail Fokin, musik Saint-Saëns. 
532 Folkets Hus teater program. Per Sundströms privata samling. 
533 Samtal med Bengt Häger i hans hem december 1995. 
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Fördelen med Algo, säger Sten-Torsten Thuul, var att han hade fantasi och skapade själv.534 
Tankar verkar ha funnits om att Algo återigen skulle ta hand om balettskolan 1942, men mot 
detta protesterade dansarna i ett brev till operaledningen.535 I en artikel i tidskriften Teatern 
1944 tar Manja Benkow upp några aspekter som kan vara intressanta för förståelsen av 
förändringarna inom baletten under den här perioden. Otto Thoresen delade då upp kvinnor 
och män i olika dansklasser, vilket således inte hade varit fallet under Algo. Som framgår av 
Manja Benkows text förstärktes genusdiversifieringen i balettskolan under Otto Thoresen: 

  
[D]är han [Thoresen] infört en nyhet, i det han fördelat undervisningen så att 
herrarna ha sin skola och damerna sin, detta emedan han anser att herrarna måste 
ha en mycket hårdare exercis och dessutom ha mera emanciperade steg, medan 
damerna måste hålla sig till tåspets och ha mera avrundade rörelser och inte 
behöva fullt så hård träning. Endast i mån av tid ha de gemensamma skoltimmar, 
då herrarna göra variationer med kvinnliga partners, såsom piruetteringar o. s. v. 
som de senare kunna ha användning för på scenen.536 

 
Benkow skriver vidare att det har förekommit principstrider mellan den fria dansen och 
klassiska baletten under lång tid, men att det verkar som om de båda inriktningarna börjat 
kunnat samsas bättre. Om Operans båda balettmästare skrev hon: 
 

Av Operans båda balettmästare, Julian Algo och George Gé, följer den 
förstnämnde den radikala linjen med starkt dramatiskt innehåll, medan den 
sistnämnde är känd som koreograf för stora balettkompositioner [i] klassisk stil. 
Julian Algo har på China visat en mycket suggestiv surrealistisk danskomposition 
”Mekaniken och anden”, och planerar nu en balett på Operan med egen libretto 
”Camachos bröllop” efter Cervantes ”Don Quijote”, och med musik av Onallo 
Morales. Dessutom har han planer på att eventuellt på Operan i samarbete med 
professor I. Dobroven iscensätta baletten ”Den röda vallmon” med musik av 
Glière, och en komisk balett som Lille-Bror Söderlundh håller på att komponera 
musiken till.537  

 
Beskrivningen av Algos baletter som radikala överensstämmer med min tolkning, men jag har 
svårt att se att ”starkt dramatiskt innehåll” är en slående beskrivning av Algos trettiotals-
uppsättningar, även om det är omvittnat att dessa baletter var färgstarka och fyllda av rörelse. 
Både Mekaniken och anden och senare Visioner verkar ha haft ett starkare dramatiskt uttryck 
än Algos tidigare baletter i Stockholm, men uppsättningarna av Tahi och Salambo i Duisburg 
skulle kunna beskrivas så.   

                                                 
534 Samtal med Maj von Gegerfeldt 4.5.1994; samtal med Ingeborg Stergel 19.5.1994; samtal med Sten-Torsten  
      Thuul 28.4.1994. 
535 Till teaterdirektionen bundna, 29.5.1942, E2B, KTA. 
536 Manja Benkow i Teatern 1944:10–11 årg. 11, s. 8. 
537 Ibid. 
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1945 vann Julian Algo en av Rolf de Maré arrangerad danstävling med baletten 
Visioner. 538 Efter segern med Visioner sa Algo att han knappast trodde att den skulle sättas 
upp på Operan då den var speciellt komponerad efter Konserthusets scenförhållanden. Detta 
måste ha lösts på något sätt, eftersom Visioner togs upp av Svenska teatern i Helsingfors, av 
Riksteatern i Sverige samt av International Ballet i London, under ledning Mona Inglesby. På 
International Ballets repertoar fanns Visioner sedan med under flera år och dansades i London 
1950. Björn Holmgren menar att det bästa Algo gjorde var Visioner och han berättar vidare att 
han själv dansade rollen som ”Den röde” på Colosseum i London och i Dublin, samt att han 
delade rollen med Maurice Bejart, en senare mycket välkänd koreograf.539 På stockholms-
operan hade Visioner premiär 1950 och framfördes då tillsammans med Sylfiderna och Gala 
Performance. I Stockholm framfördes Visioner 3 gånger samt av operabaletten vid ett 
gästspel i Berlin 1953.540 Visioner hade ett annat estetiskt uttryck än de baletter jag tidigare 
tagit upp också vad gällde genusgestaltningar. I Dagens Nyheter kunde man efter premiären 
läsa: 

 
Algo har givit baletten en expressionistisk inramning med en fond där en väldig 
kandelaber understryker karaktären av mysteriespel. Baletten utmärks av ett 
effektfullt utnyttjande av rummet, med eleganta och verkningsfulla grupperingar, 
men framförallt av den starka kontrasten mellan kraftfull manlig dans mot skir 
kvinnlig. […] Teddy Rhodin dansade Den svarte, som är döden, med tyngd och 
demoni och kom att understryka rollens släktskap med Jooss’ Kriget i ’Gröna 
bordet’.541 

 
 
Camachos bröllop blev en framgång för Morales och Algo då den hade urpremiär i 
Helsingfors, men baletten hade haft en lång tillblivelse. Redan 1930 fanns noterat i Victor 
Junks Handbuch des Tanzes att Algo förberedde en balett han kallade Camachos Hochzeit.542 
I en korrespondens mellan Morales och Algo framkommer att de hade kontakt om musiken 
till Camachos bröllop mellan 1944 och 1948, men att Algo hade svårt att få gehör för idén 
hos operaledningen. I ett brev från 1.7.1944 till Morales frågar Algo hur arbetet fortskrider 
varpå Morales svarar att Camacho måste tygla sin giftaslystnad ett tag till, men att han är 
färdig med ¾ av baletten, samt att Operan och pressen inte får informeras ännu.543 Algo 

                                                 
538 I juryn satt Agne Beijer, Magnus Björkenheim (Helsingfors), Viggo Cavling (Köpenhamn), Rolf de Maré,  
      Sixten Ehrling, Jeanna Falk, Jenny Hasselqvist, Kurt Jungstedt, Dr. Calman von Pandy (Budapest), Hilding  
     Rosenberg, Holger Rosenqvist, Alf Sjöberg och Axel Witzansky. Bengt Häger var tävlingens sekreterare.  
     Dansmuseet Stockholm. Överskottet gick till Drottningholms teatermuseum som grundplåt till upprättande av  
     en avdelning för dansens historia. Källa: Svenska Dagbladet 11.3.1945.  
539 Samtal med Björn Holmgren på Teatervetenskapliga institutionen Stockholms universitet 3.5.1994. 
540 Kungliga Teatern Repertoar 1773-1793, prod. Klas Ralf, Stockholm 1974. s.143, s.153. 
541 Dagens Nyheter 15.4.1950. Klippserie: Dans, skandinavisk, Algo. Statens musikmuseum. 
542 Victor Junk, Handbuch des Tanzes Stuttgart 1930, uppslagsord Algo. 
543 Brev från Julian Algo till Onallo Morales 1.7.1944. Brev från Onallo Morales till Julian Algo 4.7.1944.  
     Handskriftsavdelningen Acc. 1988/13, KB 
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svarar 3.9.19 44 att han inte har något inflytande över spelplanen, men ber Morales att 
omedelbart sätta sig i kontakt med operachefen.544 Troligen gör Morales detta då Benkow i 
sin artikel i Teatern ett par månader senare nämner baletten. Ett år senare 11.9.1945 skriver 
Algo till Onallo Morales i Tällberg: 
 

Ärade Herr Professor!  Som professorn vet är jag lika förtvivlad som Ni själv över 
’Camacho[s]’ situation och var jag tyvärr tvungen att vänta så länge med mitt svar 
på Edert vänliga brev. Äntligen hade jag ett samtal med operachefen och lovade 
han mig, ’att taga saken upp igen till nytt överprövande’ samt ’att jag skulle få 
kallelse därtill’. Få vi tyda detta som hopp och ljusblick är jag överlycklig, och 
skyndar jag att meddela detta till Er. Må vi inte bli besvikna igen! Professorn kan 
vara övertygad om att jag kommer att göra allt för vår balett. Hovkapellmästare 
Grevillius är underrättad av dagens samtal. Vår baletts öde liksom min situation 
för övrigt som inte tycks bli bättre trots alla mina stora succéer in och utomlands i 
sista tiden. Fan vet. 
I all hast mycket ledsen Eder mycket förbundne Julian Algo545 
   

Tre dagar senare, 14.9.1945, skriver Algo ånyo till Morales: ”Våra vänner tycker det skulle 
vara av betydelse om Professorn vill skriva omedelbart till Opera-styrelsen och framlägga 
fallet till omprövning.”546 Nästa brev är från 3.7.1947, det vill säga drygt ett och ett halvt år 
senare. Det framgår att en enhällig repertoarkommitté nu har antagit Camachos bröllop och 
att baletten även ska framföras i Helsingfors. Därefter dröjer det nästan ett år till nästa brev, 
från den 26.5.1948, i vilket Algo ber Morales skriva till operachefen i Helsingfors och 
insistera på att Algo ska sätta upp baletten i Helsingfors, så att inte uppdraget går till en finsk 
koreograf.547 Slutligen skriver Algo till Morales 17.9.1948: 
 

Ärade Professor Morales. 
 
Tack för Edra älskvärda brev, jag ville inte svara förrän allt var klart. Fick telefon 
från Helsingfors att ordna ”Camacho” där fortast möjligt. Reser alltså nästa vecka 
(22.) efter Stormens och Czardafurstinnans premiärer 9.21. med Riksteatern i 
Västerås. Helsingfors räknar med premiär d. 7 okt. men troligen blir det väl den 
14 okt. I alla fall kommer jag att hålla professorn à jour från Hf’s och hoppas att 
professorn få se vid premiärer. Hjärtligt tillgivna Julian Algo P.S. 
Sista meddelandet från André att Stockholmspremiären skulle bli i anslutning till 
Hf’s omkring 15. nov.548 
 

Så efter en lång och snärjig tillblivelse, 18 år efter notisen i Victor Junks Handbuch des 
Tanzes om att Algo förberedde baletten Camachos Hochzeit, hade den urpremiär i Helsingfors 
hösten 16.10.1948.  
                                                 
544 Brev från Julian Algo till Onallo Morales 3.9.1944. Handskriftsavdelningen Acc. 1988/13, KB. 
545 Ibid. 11.9.1945.  
546 Ibid. 14.9.1945.  
547 Ibid. 26.5.1948.  
548 Ibid. 17.9.1948.  
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Resultatet av samarbetet blev en klar succé för triumviratet [Algo, Morales, 
Cervantes]. Men också för Finska operans balettkår, som, sporrad av den 
gasterande koreografens instruktion, gav sitt bästa och hart när överträffade sig 
själv. […] Prof. Morales’ musik har i svitform spelats både av Konsertföreningen 
i Stockholm och Göteborgs radioorkester. Den lämpar sig briljant för baletten med 
sin nationella spanska karaktär, sitt sprakande liv och sin klangskönhet, och Julian 
Algo tog med utomordentlig fantasirikedom skickligt tillvara de rika möjligheter 
den skänker. Stor konstnärlig behållning gav de många spetsfundiga koreografiska 
inläggen, de effektfulla grupperingarna och det rivande tempot i borddansen och 
den flödande rika slutscenen.549 

 
Andra världskrigets slut öppnade upp för internationella kontakter så och för Julian Algo, som 
efter segern med Visioner verkar ha fått en god start på en mer internationell karriär. Av 
tidningsklippen att döma uppskattades hans insatser stort i Helsingfors, både efter premiären 
av Visioner på Svenska teatern 1945 och efter urpremiären av Camachos bröllop i 
Helsingfors.550 Efter Camachos bröllop satte Julian Algo på Operan upp Visioner 1950 och 
Taglioni 1951. Hans sista arbeten för Operan var två rollgestaltningar, som Kungen av 
Spanien i Abraxas 1951 och som Rothbart i Mary Skeapings uppsättning av Svansjön 1953.  

Under senare år kom Algo att verka som pedagog på musikhögskolan, där han 
undervisade i rörelse. Vid hans bortgång 1955 skriver Ragnar Hyltén Cavallius om honom 
som ”den avhållne vännen i kretsen av Kungl. Teaterns tjänstemän och musikhögskolans 
lärare”, och beskriver honom som ”en god son av det andra Tyskland”.551 Elisabeth 
Söderström skriver i sin bok Sjung ut Elisabeth – Elisabeth Söderström berättar, att 
undervisningen på musikhögskolan för Julian Algo var viktig för hennes utveckling. Det 
förefaller troligt att han var viktig också för andra sångare från samma generation och kan ha 
spelat roll för deras sceniska uttryck.  

 
Han [Algo] visade ett oändligt tålamod med oss klumpedunsar och vi i vår tur 
älskade honom därför att han förlöste våra kroppar. Jag minns att han tittade 
länge på mig och sedan sade: - Om man är lång och har stora händer och fötter 
så kan man göra fantastiska saker med sin kropp. Och så började han lära mig att 
inte gömma undan armar och händer utan verkligen använda dem i gester och 
poser. Den undervisningen tillsammans med att jag lärde mig andas riktigt 
förändrade hela mitt inre liv! Det gav mig mod och glädje och jag har senare 
alltid försökt att tala om för folk hur viktigt det är att sträcka på sig och andas 
djupt.552 

                                                 
549 Martha Lille, Aftonbladet (A.B.) 17.10.1948, ”Julian Algo har urpremiär i Helsingfors”, Klippserie: Dans, 
      skandinavisk. Statens musikbibliotek. 
550 Svenska Dagbladet 8.7.1945; Sydsvenska Dagbladet (SD) 20.10.1948; Stockholms-Tidningen 15.10.1948;  
      Aftonbladet 17.10.1948. Klippserie: Dans, Skandinavisk, Algo. Statens musikbibliotek. 
551 Stockholms-Tidningen 25.5.1955. 
552 Elisabeth Söderström, Sjung ut Elisabeth –  Elisabeth Söderström berättar Stockholm 1986, s. 63f. 
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Sammanfattning Återupprättelse 
Kapitlet Återupprättelse har visat att:  

• Julian Algos balettuppsättningar togs över lag väl emot på Stockholmsoperan under 
trettiotalet och av recensenterna beskrevs de som stiliserade och moderna. 

• Funktionalismen fick ett uttryck på scenen i regi, scenografi och kostym. 
• Aktuella balettlibretton innehöll alla en berättelse om heterosexualitet, ibland som 

våldsam och passionerad, ibland som ytligt och flirtig. 
• Då en queer analytisk blick används, berör ironin och ytligheten även genus och 

sexualitet, vilket utifrån queerteori varken är uppseendeväckande eller provokativt 
utan en självklarhet. 

• Representationer av maskulinitet som kulturellt representerar ambivalent sexualitet 
såsom dandyn, Petrusjka, Beau-gosse, snobben finns i baletterna. 

• Handlingen och iscensättningen av Algos senare baletter gav exempel på 
förbindelser mellan en aktris och manliga rollfigurer, vilka kulturellt representerar 
en estetiserad och feminiserad maskulinitet, som jag tolkar som besläktad med 
dandyn. Dessa möten kan beskrivas som nedslag i en utveckling från den tidiga 
dandyn till dagens androgyna mediestjärnor, vilken Garelick (1998) pekar på i 
boken Rising star, dandyism, gender and performance in the fin du siècle. 

• Tidskriften Scenen beskrev judar som för vår kultur främmande folkelement, 
använde antisemitiska argument för sina egna syften under 1934 och 1938/39 och 
var engagerade i att John Forsell skulle avgå. 

• Tongångarna i Scenen representerar, till skillnad från de ambivalenta rollfigurer som 
tas upp i analyserna, en rationell och förvissad maskulinitet. 

• Julian Algo var engagerad av stadsteatern i Hannover 1943, men på grund av 
bombningar och oenigheter kom han i konflikt med de tyska myndigheterna vilket 
ledde till ett yrkesförbud i Tyskland några månader innan freden i maj 1945. 
 

Uppsättningar 
Åren 1931−1938 satte Julian Algo på Stockholmsoperan upp Den trekantiga hatten, 
Petrusjka, Förtrollade butiken, Blå tåget, Sylvia, Prima ballerina, Fruar på vift, Casanova 
och Orfeus i sta’n. I stort sett fick uppsättningarna ett positivt mottagande och det moderna i 
koreografi och regi lyftes ofta fram i recensionerna  

Lekfullt, artistiskt, modernt, stiliserat och ifråga om Petrusjka expressionistisk är 
begrepp som kan sammanfatta hur Algos regi och koreografi beskrevs i recensionerna. 
Begrepp som konnoterar funktionalistiska tankegångar fanns i recensionerna efter Den 
trekantiga hatten och Förtrollade butiken. Men medan det i recensionerna efter Den 
trekantiga hatten är svårt att avgöra om det var recensenterna eller uppsättningarnas estetik 
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som var funktionalistiskt inspirerade, blev den funktionalistiska estetikens koppling till 
rollfigurer och scenografi tydlig i Förtrollade butiken. 

Alla baletterna innehåller berättelser om heterosexualitet, och i Den trekantiga hatten 
och Petrusjka får heterosexualiteten ett våldsamt uttryck. I båda berättelserna finns exempel 
på ett våldsamt känsloengagemang män emellan i kampen om en kvinna, vilket är vanligt i 
västerländsk fiktion. I Den trekantiga hatten försöker bydomaren/corregidoren utnyttja sin 
maktposition för att erövra en mjölnares hustru och hamnar i bråk med mjölnaren och by-
invånarna, medan i Petrusjka berättelsen om våld i förbindelse med heterosexualitet leder till 
mord. Petrusjka blir förälskad i den vackra ballerinan. Hon faller emellertid för en muskulös 
moor, som sedan mördar Petrusjka. Mooren i Petrusjka bekräftar det postkoloniala påståendet 
att vit fiktion gärna använder sig av orientalism och svarthet som uttryck för primitivism och 
okontrollerbar sexualitet som motvikt till vit civilisation. 

I Förtrollade butiken och Blå tåget är heterosexuell passion frånvarande. Istället 
presenterades heterosexualitet i dessa baletter mer lekfullt och ”flirtigt”. I Förtrollade 
butikens rollfigurer fanns två heterosexuella familjer, samt en flirt mellan butiksföreståndaren 
och en av kunderna, en engelsk miss, som av två recensenter förknippades med maskulinitet. 

En manlig rollfigur som utifrån den kulturella kontexten kan sägas representera en 
ambivalent sexualitet fanns i flera av de aktuella balettlibrettona. I Den trekantiga hatten var 
det rollfiguren dandyn, som dessutom var helt anakronistisk i 16–1700-talets småstadsmiljö 
där handlingen utspelas. I Förtrollade butiken fanns snobben, som om inte anakronistisk, 
dock stod utanför miljön i leksaksbutiken. Den maskulinitet som dandyn och snobben repre-
senterade var kulturella bärare av ambivalent genusidentifikation och sexualitet, medan 
Petrusjkas utanförskap låg i handlingen och dess homosexuella konnotationer i 
produktionsförhållanden. 

Alexander Dotys påpekande om betydelsen av queer i produktionsprocessen har, liksom 
vad gällde Serge Diaghilevs relation med Vaslav Nijinski under tillblivelsen av Petrusjka, 
relevans i en diskussion om baletten Blå tåget, om vilken det berättas att den från början 
skapades av Jean Cocteau till Antony Dolin, Diaghilevs dåvarande älskare. Handlingen, upp-
byggd runt korta episoder, utspelades på Franska Rivieran där unga stadsmänniskor till-
bringade helgen. Även till Blå tåget var Jon-Ands scenbilder stiliserade och hade ett avskalat 
funktionalistiskt uttryck. De flesta rollfigurerna presenterades i programmet två och två, i 
konstellationer som inte alla låter sig tolkas som självklart endera sexuella eller sociala rela-
tioner. Där fanns Beau-gosse och Perlouse, ett nygift golfspelarpar, två kvinnliga tennis-
stjärnor, filmstjärnan och hennes sekreterare, ett boxarepar (kvinna+man), en sportflicka och 
hennes partner (två kvinnor) samt två manliga järnvägstjänstemän. ”Singlar” var en kvinnlig 
journalist, en bärare, en elegant herre och en tennishabitué som gestaltades porträttlikt Gustav 
V. Alla lekte med sina genusgestaltningar på olika sätt och representerade mer eller mindre 
offentlighet då deras bravader på stranden gavs utrymme i pressen nästa morgon. Genom att 
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lägga till rollfigurerna Filmstjärnan och Journalisten till det ursprungliga librettot blev 
baletten en berättelse om lekfulla genusgestaltningars och en kvinnlig aktris’ möte med mass-
media, en konstellation vars offentlighet och möte med massmedia successivt har format 
dagens androgyna mediestjärnor (Garelick 1998). Blå tåget blev väl mottagen, dock inte 
översvallande, men framfördes vid 62 tillfällen och blev därmed den av Algos baletter på 
Stockholmsoperan som fanns kvar längst på repertoaren. 

Ronda K Garelick menar att den tidiga dandyn älskade att mingla med dansöser på 
teatrar, men att dandyn själv inte gick upp på scenen. Med analysen av Prima ballerina visar 
jag att det fanns ett narrativt utrymme för dandyn och att han i Algos uppsättning fanns med 
på scenen. Iscensättningen jämförs av Calle Flygare med fransk modejournalistik, vilket i sig 
är en koppling till dandyism och modernitetens feminina sida. Ur ett feministiskt perspektiv är 
balettens slut intressant därför att den är ett exempel på hur i en patriarkal ordning inom 
diskursen kan bildas utrymme för ett kvinnligt subjekt. I en spegelscen inser Prima ballerina 
att hon är möjlig att massproducera och hennes pragmatiska lösning för att slippa de 
uppvaktande männen är att producera kopior av sig själv, vilket hennes beundrare glatt godtar. 
I Prima ballerina blandades mimiska berättande komiska danser och klassisk balett utifrån 
handling och rollfigurer. Baletten blev mycket väl mottagen också av Calle Flygare som ett år 
tidigare hade kritiserat Julian Algo som Operans balettmästare i artikeln ”Opera- eller 
revybalett, det är frågan”. Brita Appelgren dansade Prima ballerina och liksom i rollen som 
skådespelerska i Blå tåget och som operasångerska i Orfeus i sta’n låg hennes rollfigur nära 
hennes offentliga identitet i Stockholm 1935. 

Julian Algos Fruar på vift exemplifierar den konstruktivistiska ”Lek med lust” som är 
min övergripande tolkning av Algos koreografiska uttryck. Jämfört med Ballet Russes 
uppsättning hade kostymerna i stockholmsuppsättningen stiliserats och moderniserats av 
Alvar Granström. Analysen lyfter fram den feminiserade maskulinitet som Alvar Granströms 
skisser uttrycker, det genusskifte som utklädnings- och förväxlingsscenen innebar samt det 
homosociala samspelet mellan balettens kvinnliga rollfigurer. Baletten blev mycket väl 
mottagen och framför allt var det Alvar Granströms kostymer som uppskattades, men även 
regi och koreografi. 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag i tolkningen av ovanstående balettuppsättningar, 
genom att synliggöra de obligatoriska heterosexuella motiven och tänka bort kulturellt 
självklara dikotomier som homo/hetero, kvinna/man, social/sexuell  (Sedgwick 1985), har 
visat att sexualitet och genus kan framträda som glidande och lek- och spelbara egenskaper. 
På så vis har i analyserna synliggjorts radikala presentationer av maskulinitet, vilka om inte 
problematiserade så i alla fall talade med en annan röst än modernitetens tekniskt rationella 
och under trettiotalet militariserade maskulinitet. 

Den 19 oktober 1938 hade baletten Orfeus i sta’n med stark lokal förankring urpremiär 
på Stockholmsoperan. Handlingen utspelades runt Milles’ statygrupp på Hötorget som vaknar 
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till liv då Orfeus och Eurydike spelas inne i Konserthuset. Orfeus söker sedan Eurydike på 
olika platser i Stockholm. Baletten fick i dagspressen ett blandat mottagande och var Algos 
sista balett innan han fick träda tillbaka i samband med chefsbytet på Operan. Calle Flygare i 
Scenen och Kajsa Rootzén i Svenska Dagbladet kritiserade mycket skarpt stilblandningen i 
uppsättningen medan Agne Beijer i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, ett par dagar efter 
premiären skrev en lång, genomtänkt och mycket positiv recension vilken lyfte stilbland-
ningen som balettens specifika kvalité. Koreografiskt tycks Algos bakgrund inom tysk 
Theatertanz med dess ideal om förening av klassisk balett och moderna dans ha varit tydlig i 
Orfeus i sta’n, vilket är en tolkning som Agne Beijers recension ger stöd åt. Orfeus i sta’n 
blev Julian Algos sista balettuppsättning på Operan på tio år. 
 
Scenen 
I tidskriften Scenens artiklar och insändare rörande arbetet på Operan, angreps de utländska 
anställda på Operan huvudsakligen våren 1934 och våren 1939. Båda perioderna sammanföll 
med att nazisterna manifesterade sin makt i Europa. Hitler blev rikskansler i januari 1933, 
statschef 1934 och 1938 inledde nazisterna sin expansionistiska politik genom annekteringen 
av Österrike och införlivandet av det tidigare tjeckiska Sudetland. Nazisternas framgångar och 
den pressade situationen för många tyskar ledde inte till solidaritet med dem som då lämnade 
Tyskland, eller till återhållsamhet vad gällde främlingsfientlighet, tvärtom tycks det som om 
Hitlers tillträde som rikskansler, för tidskriften Scenen legitimerade en diskussion om 
huruvida utländska medarbetare borde få finnas på Operan. 

Inslag i flera av artiklarna och insändarna i Scenen är ibland uttalat antisemitiska, men 
framför allt lyfts det nordiska/skandinaviska/inhemska fram, samtidigt som man menar att 
engagemang av utländska konstnärer sker på bekostnad av nordiska konstnärer. Man ser inte 
möjligheten till ett utökat kulturutbud utan argumenterar som om ”kakan ska delas”. 

Få kritiska artiklar om Tyskland publicerades i början av trettiotalet och genom en 
intervju med Hans Hinkel fick en hög tysk kulturpolitiker möjlighet att formulera tysk 
kulturpolitik. Scenen rapporterade vidare från tyska scener och recenserade utställningen Die 
Ewige Jude, men även amerikansk och fransk scenkonst, dock framför allt film, togs upp. 

Teddy Nyblom som redaktionschef gick hårt åt John Forsell och de utländska 
medarbetarna på Operan, framför allt Herbert Sandberg, men även Leo Blech, Kurt Bendix, 
inspicient Hälsig och Julian Algo ansattes i artiklar och insändare. Teddy Nyblom skrev själv 
i en artikel om ”den utländska invasion[en]” och krävde att kapellmästare Herbert Sandberg 
skulle avgå.(1934:6) Konsten från tiden före Hitlers makttillträde beskrevs gärna som sämre 
och lägre än under Hitler och ett argument mot de utländska anställda var att Hitler inte ville 
ta hand om dem. 

Efter de första angreppen på Forsell och hans utländska anställda kom en period då 
operabaletten utifrån recensioner och artiklar i Scenen och övrig press tycks ha rönt stor 
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uppskattning från olika håll. Tidskriften Scenen publicerade då ett par positivt inställda och 
optimistiska artiklar om Jon-Ands och Julian Algos arbete på Operan under 1936 och 1937. 

Med Georg Skogberg som chefredaktör återkom emellertid kritik riktad mot John 
Forsell, mot utländska medarbetare på Operan och i en artikel mot en judisk flicka som var 
antagen som frielev på Musikaliska akademin. Argumenten var de samma som i andra 
liknande sammanhang; hot om att fler stod på kö om flickan antogs, att flyktingarna skulle ta 
arbete och utbildningsplatser från svenska musikbegåvningar, att utlänningar skulle profitera 
på svenska förmåner, att osvenskt klingande namn skulle återfinnas i officiella sammanhang, 
att de var främlingar för svensk kultur etc. 

Genom artikeln Opera- eller revybalett, det är frågan kan Calle Flygare sägas ha fått 
upp skillnaden mellan operabalett och revybalett på dagordningen. Flygare såg operabalett 
som högre konst än revybalett och menade att Harald Lander och Julian Algo var exempel på 
balettmästare vid operascener som skulle passa bättre som revybalettmästare. Senare hårdnade 
Flygares kritik mot Algo och i artikeln Operabalettens nödläge krävde han Algos avgång. Det 
fanns en estetisk samstämmighet mellan Calle Flygares artiklar i Scenen, som menade att 
Algo använde billiga varietétricks, akrobatik och utmanande nakeneffekter, och utställningen 
Die Ewige Jude som sökte påvisa att Tyskland genom judarna hade deklasserats från 
kulturinstitut till nöjesföretag och (innan nazisterna) hade ägnat sig åt utstyrelserevyer och 
nakenspektakel. Utan att dra några övriga slutsatser kan man säga att de hade gemensamt, att 
det icke önskvärda presenterades som omoraliskt och lågt. 
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III Historieskrivning 
 
Med följande kapitel vill jag visa hur bilden av Julian Algos uppsättningar på 
Stockholmsoperan levt vidare i tillbakablickande texter om svensk balett från 1945 och 
framåt. Kapitlet består av tre olika delar: 
 

• En analys av Kajsa Rootzéns historiografiska koncept i kapitlet ”Nutida balettkonst 
på operascenen” i boken Den svenska baletten – från Stiernhielm till Brita 
Appelgren utifrån retorik, bildspråk och dikotomier.  

• En översikt av mottagande utifrån de recensioner som fanns i dagspressen då Den 
svenska baletten publicerades. 

• En diskussion om bokens betydelse över tid genom en analys av hur den använts i 
senare svensk danshistoria. 

 
Recensioner, populariserad historieskrivning, akademiska texter och memoarer används i 
analysen ”på lika villkor” genom att alla ses som delaktiga i kulturell meningsproduktion 
inom en gemensam diskurs om danskonst. De olika texterna har olika status och syften i 
samhället, men alla formulerar, sorterar och producerar möjliga uppfattningar om sin samtid 
utifrån epistemologi, metodologi och ideologi, i det här fallet om dans. Akademiska texter ska 
således inte ses som föregångare utan som delaktiga.553 Kajsa Rootzén representerar sin tids 
ideologi, metodologi och epistemologi, medan jag representerar min. 

Enligt Jenkins lever vi nu i en postmodern tid, som har förlorat tilltron till det naturliga, 
vilket inte ska förstås som valbart, som ideologi eller perspektiv, utan som vårt öde.554 Då 
modernismens författare skriver om ”på rätt sätt, efter riktiga principer”555, menar 
postmodernisten att sådana påståenden är tidstypiska sociala och kulturella konstruktioner, 
eftersom estetik och moral förändras över tid och rum. Att påstå något annat ses idag som 
naivt.556 Metodologiskt har postmodernismen därigenom lett till diskursiva analyser av 
förfluten tid, till skillnad från modernismens historieskrivning, som i likhet med Den svenska 
baletten uttrycker idéer om den rätta idén, eller ”den rätta vägen”. Bilder och förståelser av 
förfluten tid formas i all slags litteratur; i akademisk historieskrivning, populärhistoria, 
skönlitteratur, memoarer, biografier, recensioner, i tidnings- och tidskriftsartiklar och i övriga 
media. Konsensus och hegemoniska värderingar inom diskursen gör att vissa konstnärer 
placeras i centrum och andra i periferin, men ett otal andra faktorer som tid, slump eller 
ekonomi kan spela roll för kanoniseringens inkluderings- och exkluderingsprocesser. 

                                                 
553 Keith Jenkins, Re-thinking History, s.24f. 
554 Keith Jenkins, On ‘What is History?’, s.6. 
555 Kajsa Rootzén, Den svenska baletten, s.112. 
556 Keith Jenkins, On ‘What is History?’, s.10. 
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För koreografer, scenografer, kompositörer och regissörer är att bli omskriven i en bok 
eller ett kapitel ett erkännande som ger mening och sammanhang åt ens professionella karriär, 
och det är hedrande att bli ombedd att formulera sin livsberättelse i memoarer. Dessa 
förfaranden bidrar till att kanonisering och centrum/periferibildningar uppstår, förstärks och 
upprepas, vilket inte är specifikt för danshistoria, utan tvärtom generellt. Munslow beskriver 
historikerns arbete som ”the hegemonic continuation of an ideologically positioned set of 
guild practices reified by their beneficiaries into tablets of stone”557. Det låter cyniskt och 
avser historiker inom akademin, men ”skrå-praktiker” vad gäller kontinuitet, periodisering 
och luckor, ideologi, praktik och belöning kan alla ses som nyckelord, då uppfattningar om 
förfluten tid blir till och lever vidare i texter av olika slag. 

I kapitlet om Julian Algos professionella karriär i Tyskland förde jag fortlöpande en 
diskussion om hur recensenter och tidskrifter formulerade och förhöll sig till dikotomin 
modern dans/klassisk balett, samt hur dess innebörd förändrades över tid. Jag visade också att 
Algos och många andra koreografers intention var att överbrygga den ofta formulerade 
motsättningen mellan klassisk balett och modern dans. Dikotomin klassisk balett/modern dans 
var inte så frekvent i texterna från trettiotalet och på scenen blandade Algo och andra friskt 
modern dans och balett. I det följande vill jag visa att klassisk balett och modern dans återkom 
som oppositionell dikotomi i Den svenska baletten och där utgjorde ett verkningsfullt 
språkligt redskap, samt att dikotomins hierarkiska organisering förstärktes genom det 
bildspråk som kopplades till balett respektive modern dans. 

Hayden White har i sina texter lyft fram historiografins narrativa aspekter. Bland annat 
menar han att historiografi föregås av en poetisk insikt, som föregår de formaliseringar som 
görs för att beskriva ett händelseförlopp. De formaliseringar på olika nivåer som står till 
författarens förfogande begränsas enligt White av västerländsk traditions figurativa språk.558 
Då jag går igenom kapitlet ”Nutida balettkonst på Operascenen” i Den svenska baletten vill 
jag visa att meningsproduktionen i hög grad bygger på textens upplägg och en konservativ 
ideologi. 
 

                                                 
557 Alun Munslow i förord i Keith Jenkins Re-thinking History, s.xix. 
558 Från Keith Jenkins, On ‘What is History?’, s.146, s.153. 
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”Nutida balettkonst på operascenen” – retorik och dikotomier 
Erik Näslund noterar att det under 1940- och 1950-talet utkom fyra större danshistoriska verk 
och han sätter detta i samband med ett allt starkare intresse för scendans vid den tiden.559 Den 
första monografin om svensk baletthistoria kom därmed ut i samband med att a) dansföre-
ställningarna på Operan i Stockholm fick en allt större publik och att b) det estetiska 
konceptet för vad som var god smak inom balett var på väg att grundligt förändras. Detta 
bekräftas av befintlig svensk danshistoria, men en väsentlig del i historieskrivningen är 
betoningen av klassisk balett, som självklar för en nationell operascen. Man kan också vända 
på det och säga att boken var delaktig i en diskursiv förskjutning, vilken placerade den slags 
modernism som Algo representerade i periferin. 

Rootzéns bok var även samtidig med andra världskriget slut, då det svenska kulturlivets 
internationella kontakter alltmer kom att knytas med de anglosaxiska länderna, i stället för 
som tidigare mot de centraleuropeiska. Historien om trettiotalsbaletten och om Julian Algo, 
som hade blivit svensk medborgare 1937, skrevs således i samband med att det i Sverige på 
många nivåer var viktigt att formulera ett avståndstagande gentemot Tyskland. Som jag 
tidigare påpekat gavs Algos tyska bakgrund inte något större utrymme i pressen under hans 
första år i Sverige och verkade inte ha tillskrivits någon större betydelse då. När sedan 
historien om trettiotalets balett skrevs efter andra världskriget lades epiteten ”tysk” och 
”expressionist” – med en negativ underton – allt oftare till Algos namn. Rootzéns bok kan ses 
som ett exempel bland många efterkrigstexter inom olika områden, vilka med Munslows ord 
karakteriseras av ”past-thinking”, vars främsta syfte brukar vara att beskriva det förflutna som 
något radikalt annorlunda än det som tillskrivs värde här och nu.560 

Rootzén avgränsade sitt ämnesområde till att ”uteslutande handla om vad som med ett 
namn kan kallas den kungliga svenska baletten”, 561  och i arbetet med boken använde hon 
andra böcker, tidskrifter, dagspress och arkiv. Sammanställningen av materialet upptar cirka 
170 sidor och indelas i sex kapitel. Cirka 10 sidor i kapitlet ”Nutida balettkonst på opera-
scenen” tar upp Julian Algos uppsättningar 1931–1938. 562 Då Rootzéns bok kom ut fick hon 
lovord för sina kapitel om 1600–1800-talets dans, men kritik för kapitlet om nutida balett-
konst, vilket jag kommer att utförligare redogöra för längre fram. 

Flera balettmästare under 1800- och 1900-talet kom från tyskspråkiga områden, men i 
befintlig forskning har de inte tillskrivits någon större betydelse. Rootzén lyfter i förordet 

                                                 
559 Erik Näslund, Birgit Cullbergs ‘Fröken Julie’- en svensk balettklassiker, Stockholm 1995, s.13. 
560 Alun Munslow i förord till Keith Jenkins Re-thinking History s. xx. 
561 Kajsa Rootzén, Den svenska baletten, s.7. 
562 I förordet tackas bibliotekare Arne Lindenbaum, dr Agne Beijer på Drottningholms teatermuseum, professor  
     Tobias Norlind och fru Tenggren i Musikhistoriska museet, Presskommissarie Valter Valentin och Alrik  
     Kjellgren på Kungliga teaterns kansli och arkivarier på Svenska Dagbladets klipp- och bildarkiv. Boken  
     indelas i kapitlen: ”Stormaktstidens hovbalett” (25 sidor), ”Den gustavianska operabaletten”(30 s.),  
     ”Romantikens århundrade och förfallets”(22 s.), ”En ny tid bryter in” (22 s.), ”Nutida balettkonst på  
     operascenen” (48 s.) och ”Inblick i systemet” (10 s.). 
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fram franska och ryska kontakter i förfluten tid, medan förbindelser med tyska språkområden, 
vars inflytande senare forskare har visat på, inte ges status av att ha varit inflytelserika.563 Då 
Rootzéns bok har varit en källa för senare skribenter, kan den ha spelat roll för exkluderingen 
av dessa också längre fram under 1900-talet. 

 
På den valda linjen har emellertid gjorts vissa utblickar mot kontinenten, eftersom 
ju den svenska balettkonsten alltifrån första stund varit beroende av utländska – 
främst franska, sedermera isynnerhet ryska – förebilder och riktlinjer och sålunda 
inte kan behandlas som en helt isolerad företeelse.564 

 
En ideologisk förskjutning från 1945 fram till idag är synlig också i bokens titel Den svenska 
baletten från Stiernhielm till Brita Appelgren. Brita Appelgren, som fortfarande var firad 
mediestjärna 1945 och värd att lyfta fram i en rubrik, har senare helt marginaliserats, medan 
Stiernhielms namn finns inskrivet i historieskrivning och ingår i ett kollektivt minne som 
viktig. Att se deras namn tillsammans är idag ett stilbrott, snarast att likna vid Kristina Lugns 
poesi, med överraskande litterära möten mellan ord från skilda begreppsvärldar. 

I kommande genomgång av kapitlet Nutida balettkonst på operascenen granskar jag 
Rootzéns historiska koncept och hur hon kommunicerar detta till sina läsare. Min analys visar 
att den negativa kritiken konstruerades framför allt via textens retoriska upplägg, i vilket jag 
har identifierat två större och två mindre retoriska figurer. 

 
• Den första figuren ger mening åt texten på metanivå genom intrigen, som är upplagd 

som en klassisk tragedi. Liksom i tragedins formspråk förebådas redan inledningsvis 
en olycka. Därefter följer en presentation av Algos dansuppsättningar som bärare av 
visserligen små, men dock misslyckanden, vilka väcker Rootzéns misstänksamhet. Så 
småningom växer misstankarna och leds i bevis för att till slut fullbordas, (enligt 
Rootzén), genom misslyckandet med Orfeus i sta’n. 

• En andra retorisk figur möjliggör, att positiva omdömen om själva uppsättningen, 
(som i mycket överensstämmer med vad recensenterna tidigare skrivit), och 
misstänkliggörandet av Algo, narrativt kan samsas i samma text. Som jag kommer att 
visa, knyts en avslutande negativ konklusion ofta an till nästa styckes inledande sats 
och förstärks där. I texten mellan inledning och avslutning ryms positiva omdömen. 
Men genom att misstankarna och reservationerna kommuniceras i texten, främst via 
konkluderande styckeavslutningar och kommande styckeinledningar, lever i 
narrationen den negativa kritiken vidare, medan den positiva blir tillfällig. 

• Den tredje och fjärde figuren har att göra med de samband och orsakssammanhang, 
som Rootzéns producerar i sin text. Med en tredje figur knyter Rootzén an det som 
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hon uppfattar som positivt i uppsättningarna till en reservation. Den fjärde och 
liknande figuren gör att dansarna representerar det positiva medan Algo står för det 
negativa då en uppsättning beskrivs. 

 
Jag kommer också att visa hur Rootzén inom ramen för ovanstående retoriska upplägg i 
bildspråket etablerar en dikotomisk hierarkisk relation mellan klassisk balett och modern 
dans.  
 
Inledning ”Nutida balettkonst på operascenen” 
Läsaren introduceras till kapitlet Nutida balettkonst på operascenen i föregående kapitels 
avslutning och får redan här veta att det inte kommer att gå bra framöver: 

 
Han [Cieplinsky] hade arbetat med inspiration och fantasi, och han hade uträttat 
ett gott arbete på klassisk grund, längs en akademisk linje, som under åren 
närmast efter hans avgång tyvärr inte skulle hållas fast och stilmedvetet.565 

 
De uttryck som slår fast den klassiska balettens överlägsenhet är här, och i kommande kapitel, 
förknippade med status, stabilitet och konsekvens, som i ”klassisk grund” och ”akademisk 
linje”, medan det andra, dess motsats, formuleras som en negation eller som brist och otydlig-
het, som i ”inte[…]fast och stilmedvetet”. Här förebådas tidigt den olycka som ska komma 
med Algo. Dikotomiseringen mellan operabaletten och Algo och kopplingen till det stabila 
respek-tive bristen, eller det orediga, följs upp i nästa mening som inleder kapitlet Nutida 
balettkonst på operascenen. 

 
Låt oss börja detta kapitel i vår baletthistoria med en snabb överblick av den trupp 
och den artiststab som Operan för danskonsten hade att förfoga över i början av 
1930-talet, eller närmare bestämt hösten 1931 då den tyske Labaneleven Julian 
Algo efter löst provengagemang på våren tillträdde som ordinarie balettmästare.566 

 
De ord som handlar om operabaletten uttrycker stabilitet, ordning och reda genom en militär 
metaforik då det talas om den ”trupp” och den ”stab” som Algo ska leda. Algo däremot står 
för dess motsats. Hans engagemang hade ingen fast grund utan tillkom efter ett ”löst” prov, 
vilket sedan kontrasteras med att han ska bli ”ordinarie” balettmästare. Det som 
kommuniceras är onda aningar om en osäker framtid och polariseringen i metaforiken 
kommunicerar detta väl så effektivt som mer explicita påståenden. Också följande mening 
förstärker tilltron till klassisk balett på Operan:  
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Här fanns som fundament en corps de ballet, vilken under Lisa Steiers och Jan 
Cieplinskys ledning verkligen tränats upp i den akademiska disciplinen567 

 
Genom ordvalen ”fundament” och ”akademisk disciplin” markeras ordning och stabilitet och 
”akademisk” konnoterar en hög nivå. 

Därefter går Rootzén igenom de dansare som fanns i operabaletten 1931 utan att med ett 
ord antyda något annat än att de var förträffliga. När genomgången av dansarna är gjord 
sammanfattar hon Algos uppgift på Operan: 

 
Detta var i huvuddrag den trupp som nu, hösten 1931, skulle mönstras och 
mobiliseras av Julian Algo från Tyskland, och på dess beredskap kunde knappast 
något anmärkas. Vad som däremot föreföll mycket tvivelaktigt var om den nye 
balettmästaren skulle kunna anföra och utnyttja denna skara på rätt sätt, efter 
riktiga principer och i en stil som lämpade sig för en operascen och anknöt till 
klassiska traditioner. (Rootzén, Den svenska baletten, s.112) 

 
Status och militär metaforik återkommer genom begreppen ”trupp”, ”mönstras”, 
”mobiliseras”, ”beredskap” och ”traditioner”, vilka alla understryker stabilitet och tidlöshet i 
det operabaletten antas stå för. Om Algos bakgrund i Tyskland skriver Rootzén: 
 

Ty Julian Algo kom från ett land där man […] var ännu fattigare på stora, bärande 
traditioner och en verklig danskultur än i Sverige, och där man dessutom gått i 
härnad mot den klassiska balettkonsten.568 

 
Kapitlet fortsätter med en sida om tysk teaterdans i allmänhet, men utan att Julian Algo 
nämns. 

 
I 1920-talets Tyskland skulle dansen till varje pris vara fri och ”genial”, oerhört 
djupsinnig och skakande uttrycksfull, och i sin expressionism blev den ofta 
konvulsivisk och flåspatetisk, en scenisk grimas, en mera deprimerande än 
stimulerande pantomim terre-à-terre, som knappast kunde kallas skön och endast 
med tvekan dans.569 

 
Läsaren får på så vis inte veta var Julian Algo fanns i det sammanhanget, men narrativt är det 
inom ramen för berättelsen om Algo på Operan, som avsnittet finns med i texten. I 
inledningen till stycket generaliserar Rootzén under skenet av information om hur teater-
dansen i Tyskland var under 20-talet. Som kontrast till det akademiska och disciplinära som 
har fått beskriva operabaletten, ställdes som ovan det mer vilda och okontrollerade. 

Mitt i avsnittet finns inslag av acceptans där Rootzén tar upp artister som Mary 
Wigman, Harald Kreutzberg, Alexander von Swaine, Kurt Jooss, Trudy Schoop (vilka alla 
besökte Stockholm), Birgit Cullberg och Rudolf von Laban. 
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Hos en Mary Wigman var väl denna uttrycksart en om icke skön så i varje fall 
äkta konst, hänsynslöst personlig i sin tunga, stundom groteska och ofta makabra 
dystra stil men samtidigt buren av just artistisk stilkänsla.570 
  
Hans [Laban] tankegångar kunde väl för många förefalla rätt dunkla, men 
åtminstone detta stod tämligen klart: han gillade principiellt inte den klassiska 
baletten, ville alls inte hålla på dess traditioner.571 

 
Också i det som kan tolkas som positiva omdömen förmedlas således till läsaren ett intryck av 
teaterdansen i Tyskland som kontrasterar det uppdrag Algo fått i Stockholm. 

Rootzén bygger upp kapitlet utifrån en synekdoke då Algo genom referenser till 
teaterdans i Tyskland i stort introduceras i ett sammanhang som Rootzén beskriver med 
begrepp som expressionism, djupsinnighet, flåskonvulsism, traditionsfientlighet och 
fientlighet mot klassisk balett. 

 
Hos denne Rudolf von Laban hade också Julian Algo varit ”Meisterschüler” under 
tre års tid, i denna traditionslösa eller i varje fall traditionsfientliga miljö hade han 
fostrats och fått sin uppfattning av danskonsten bestämd. Det bådade inte gott för 
den kår han skulle leda, även om han före stockholmsengagemanget varit 
balettmästare i Duisburg under fyra år – och även om han vid en välkomstintervju 
försäkrade, att han ’försökt utarbeta en egen personlig stil, oavhängig av Labans 
inflytande och i grunden baserad på den klassiska balettens traditioner’. Just det 
där med ’personlig stil’ lät snarast oroande från en representant för det hektiskt 
expressionistiska 20-tals-Tyskland.572 

 
Det är på de första åren hos Laban, ungefär 1922–1924, som tyngdpunkten läggs. Tysk 
teaterdans och expressionism i allmänhet är referenspunkt då Rootzén skriver om Algo, inte 
åren som balettmästare i Duisburg 1927–1931, närmast innan han kom till Stockholm. 

En av Whites konklusioner rörande formspråkets innehåll är att det historiska per-
spektivet snarare kännetecknas av moraliska och estetiska val än epistemologiska, vilket jag 
menar att Rootzéns text är exempel på.573 Rootzén har i den löpande texten en kunskaps-
förmedlande ansats, men hennes argumentation grundar sig på estetiska värderingar och 
bildspråkets dikotomisering skapar en hierarki som andas moral. Av listorna framkommer 
tydligt ett mönster som visar att ”det riktiga och rätta” sättet att förhålla sig till balettkonst 
också har en motsats som beskrivs lika lidelsefullt, men med ett bildspråk som ger 
associationer till fattigdom, brist, fulhet och okontrollerbarhet.  
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Klassisk balett – operabaletten  Modern dans – teaterdans 
klassisk grund          inte stilmedvetet 
akademisk linje         fattigare (på traditioner) 
akademiska disciplinen    fri  
osvikligt säker teknik    ”genial” 
tekniskt mycket skicklig   konvulsivisk 
spänstig      flåspatetisk 
lättrörlig      scenisk grimas 
trupp       deprimerande 
mönstras      pantomim terre-à-terre 
mobiliseras 
anföra 
riktiga principer 
klassiska traditioner 
 
På de inledande sidorna har Rootzén beskrivit tysk Ausdruckstanz som en dansinriktning av 
låg kvalitet och intrycket efter att ha läst dessa sidor är utan tvivel att Algo hör till 
expressionismen. Parallellt har en stram militär metaforik använts för att levandegöra den 
klassiska baletten, vilken representeras av operabaletten. Den militära metaforiken ger inte 
någon nyanserad bild av tysk Ausdruckstanz och svensk operabalett. Snarare formuleras 
därmed en bild av Algo som stående i opposition till operabaletten, och det förstärker 
intrycket av Algos brist och oredighet. 
 
Rootzéns presentation av Algos uppsättningar 1931–1938 
Efter att ha formulerat en förbindelse mellan Algo och tysk teaterdans genom estetiska och 
näst intill moraliska argument, skriver Rootzén om Algos uppsättningar på Operan i 
kronologisk ordning, och använder då de retoriska figurer jag inledningsvis sammanfattade. 

Den första figuren, från misstanke till bevis, påbörjades i det föregående kapitlets 
avslutning och fortsatte genom att presentera teaterdansen i Tyskland som Algos bakgrund. 
Framöver vill jag visa hur misstankarna förstärks, hur det negativa tillskrivs Algo och hur 
styckeinledningar och konklusioner inverkar på vad Rootzén förmedlar om Algos arbete då 
hon skriver baletterna Den trekantiga hatten, Den fagra fregonan, Petrusjka och Förtrollade 
butiken, Sylvia, Blå tåget, Prima ballerina, Fruar på vift, Casanova och Orfeus i sta’n. 

Sin genomgång av Julian Algos balettuppsättningar inleder Rootzén med vad som 
skenbart är en stilla förhoppning, men snarare väcker misstankar och höjer läsarens 
uppmärksamhet. 
 

Egentligen var det ju inte rättvist att tvivla på förhand. Allt skulle kanske gå 
riktigt bra.574 
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Den trekantiga hatten 
Texten om Den trekantiga hatten inleds: 
 

Till en början artade det sig heller inte direkt illa. Man skulle visserligen kunna 
säga, att det bästa vid premiären på Martinez Sierras och Manuel de Fallas Den 
trekantiga hatten i oktober 1931 var Jon Ands dekorativa inramning och kostymer 
- men med hänsyn till att det var Algos första arbete med en för honom ny 
ensemble kunde också koreografin lovordas.575 

 
Inledningen ”till en början”, får läsaren att ana att fortsättningen kanske inte blir så god. 
Omdömet om Den trekantiga hatten är sedan i stort positivt, men genom uttryck som 
”visserligen” och ”med hänsyn till” skrivs in reservationer mot Algos insats. Därefter följer 
det stycke som beskriver själva föreställningen, vilket ger bilden av en livfull och roande 
föreställning: 
 

Stiliseringen i det pantomimiska spelet var konsekvent genomförd, balettkåren 
assisterade följsamt, smidigt och med gott humör de solodansande artisterna, och 
på det hela taget verkade föreställningen angenämt lekfull, livfull och väl 
förberedd. Att Algos egna soloinsatser som mjölnaren tedde sig något enformiga 
och likgiltiga kunde ursäktas därmed att han som koreograf haft fullt upp att göra 
med instruktionen av de medspelande. Bland dessa utmärkte sig, naturligtvis, i 
synnerhet Elly Holmberg som den unga mjölnarhustrun, men annars var även Otto 
Thoresen briljant som dandyn, Sven Tropp överdrev kanske något de groteska 
dragen hos sin corregidor, men tillvaratog på så sätt de komiska poängerna till det 
yttersta, och balettmästarens fru, Maria Sylvan, gav likaledes personlig färg åt den 
lätt karikerade typ hon hade att framställa.576 

 
Avsnittet slutar: 
 

Den trekantiga hatten var således inte alls något dåligt debutarbete av den nye 
balettmästaren.577 

 
Också i slutomdömet ovan är Rootzén positiv men lyfter fram att det är ett ”debutarbete”, 
vilket även det innebär en viss reservation. 
 
Den fagra fregonan 
Nästa premiär var inte en balett utan sångspelet Den fagra fregonan. 
 

Även med koreografien till Raoul Laparras Den fagra fregonan – ett lekfullt 
sångspel med mycken dans eller, omvänt, en festlig balett med sånginlägg och 
taldialog – gjorde Algo ett gott intryck. Uppgiften var nu knappast heller så 
svårbemästrad just i detta sammanhang, eftersom miljön i Laparras stycke – som 
hade premiär i januari 1932 – är densamma som i de Fallas och det enkla men 
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lustiga intrigspelet tämligen likartat. I vilket fall som helst: Julian Algo hade fått 
sving och svikt i baletten, och den temperamentsfulla dansen var en strålande 
dominant, som överglänste vokalartisternas prestationer.578 

 
Genom ”[ä]ven med” introducerades Den fagra fregonan liksom Den trekantiga hatten med 
ett uttryck som antyder en uppräkning eller utveckling som kommer att vända. En reservation 
finns och den handlar om att det inte alls var svårt att göra något bra av Den fagra fregonan. 
Den var ”[k]nappast heller så svårbemästrad just i detta sammanhang”. 
 
Petrusjka 
Efter Den fagra fregonan följde Petrusjka: 
 

När till höstsäsongen samma år (augusti 1932) Stravinskijs Petrusjka från 1911 
kom upp på Operans spelplan gavs det emellertid skäl till vissa tvivel om 
balettmästarens koreografiska fantasi och stilmedvetande.[…] 
att med säker stilkänsla komponera säreget karakteristiska, på en gång tragiskt 
uttrycksfulla och burleskt mekaniserade figurationer - och det var härmed Julian 
Algo inte lyckats alltigenom. Hans koreografi hade inte tillräckligt av vare sig fasthet 
eller intensitet.579 

 
Den uppräkning - ”[t]ill en början”, ”[ä]ven med” – som ingett farhågor stegras till ”gav det 
emellertid skäl till vissa tvivel”. I kritiken återkommer det ostabila och slappa, som negation 
eller brist i uttryck som ”säker stilkänsla […] inte lyckats alltigenom”, ”inte tillräckligt […] 
fasthet eller intensitet”. Texten fortsätter: 

 
Petrusjka t. ex., centralfiguren, som han själv åtagit sig att framställa, hade 
visserligen dramatiskt liv men verkade inte riktigt koncentrerad och helgjuten som 
formskapelse och var med sina expressionistiska maner kanske mera Julian Algo 
än Petrusjka; och morens parti, som anförtrotts åt Otto Thoresen, röjde ingen 
större uppfinningsförmåga utan tycktes närmast utformat efter ganska enkel 
schablon. Ballerinan dansades av den unga Eva Nyström med säker teknik, men 
det marionettartade i typen borde framhävts starkare av regissören.580 

 
 
Rootzén är kritisk mot Petrusjka, men hon tar också fram positiva sidor dock följs det 
konsekvent av reservationer som ”visserligen dramatiskt liv men”, ”med säker teknik, men”. 
Kritiken har även den här gången att göra med någon slags brist på stabilitet och perfektion - 
”inte riktigt koncentrerad och helgjuten som formskapelse”. 

Rootzén har en dömande och allvetande blick, men som jag förstår det fanns vid den här 
tiden ett tolkningsutrymme för koreografen, inom vilket både Algos expressionistiska 
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Petrusjka och Eva Nyströms ballerina som mindre marionettlik skulle kunna accepteras. Att 
hon inte tyckte dansarnas prestationer var så goda tillskrivs Julian Algo i ”utformat efter 
ganska enkel schablon” och ”borde framhävts starkare av regissören”, att jämföras med hur 
goda prestationer framöver tillskrivs dansarna. Nämnvärt är att i stycket om Petrusjka finns 
för första gången i Rootzéns beskrivning av Algos uppsättningar en referens till 
expressionistisk dans. 
 
Förtrollade butiken 
Avsnittet om Förtrollade butiken följer tidigare mönster; det vill säga inledningen innehåller 
en reservation; därefter kommer själva iscensättningen i positiva ordalag, för att avslutas med 
negativ kritik som tar udden av det positiva och sedan får leva vidare i texten. 
 

Ett år senare instuderade Algo Förtrollade butiken, ett annat av Djaghilevtruppens 
slagnummer (från 1919), snarare ett divertissement än en egentlig balett, 581 
 

Den inledande reservationen ”snarare […] än egentlig” ovan bagatelliserar Algos insats 
genom att påpeka att det inte är någon egentlig balett. Därpå följer: 
 

men som divertissement [är det]verkligen en artistisk och högst roande lek till 
Rossinis av Ottorino Respighis händigt moderniserade musik. Uppgiften hade 
tydligen också roat balettmästaren, och hans iscensättning hade avgjort sina 
poänger och röjde sinne för komik. Enskilda prestationer framkallade med rätta 
mycket bifall, så t. ex. Elly Holmbergs och Otto Thoresens tarantella, Brita 
Appelgrens dockmekaniska studie av Hjärter Dam, Cissi Olssons ”lekande katt”, 
Maj Landfeldts eleganta uppenbarelse som engelska, Nils Östmans insats som 
snobb och Carl Lagströms som butikschefen, och den parodiska can-can som 
dansades av Maria Sylvan och Nils Jacobson.582 

 
Den ovanstående positiva kritiken följs dock också här upp av ett men... 
 

Men en oklanderlig balans i grupperingarna rådde här inte, någon riktig styrsel på 
ensemblespelet hade Algo inte fått; snarare skulle man kunna tala om alltför 
tydliga tecken på oreda och slapphet i planläggningen.583 

 
Reservationen som följer på ”[m]en” inleder en enligt mitt omdöme ganska luddig negativ 
kritik. Begrepp såsom ”oklanderlig balans” och ”tydliga tecken” konnoterar en norm, medan 
Algos arbete uttrycks med begrepp såsom ”inte riktig styrsel” och ”oreda och slapphet i 
planläggningen”, vilket konnoterar dess motsats, att inte riktigt veta vad man vill och inte ha 
kontroll. 
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Sylvia 
I inledningen till textavsnittet om Algos uppsättning av Sylvia sägs: 
 

Denna brist på fasthet och reda, på klassisk klarhet och koncentration – i och för sig 
knappast överraskande hos en koreograf ur den tyska expressionistfalangen – 
framträdde ännu mera flagrant i föreställningen av Léo Delibes Sylvia hösten 
1934.584 

 
”Denna brist på fasthet och reda, på klassisk klarhet och koncentration” i citatet ovan, syftar 
tillbaka på Förtrollade butiken, som efter en i stort positiv beskrivning sammanfattades med 
orden ”oreda och slapphet”. Konklusionen ”oreda och slapphet” lever vidare i inledningen till 
Sylvia, som ”denna brist….” medan synpunkter som att Förtrollade butiken ”roat balett-
mästaren”, ”avgjort hade sina poänger och röjde sinne för komik” och ”[e]nskilda prestationer 
framkallade med rätta mycket bifall”585 narrativt dör ut. De misstankar Rootzén tidigare 
antytt, förstärks på så vis i inledningen till Sylvia. Den ”brist”, som Algo i hela texten för-
knippas med, tillskrivs ett ursprung, som liksom på de inledande sidorna är expressionismen, 
här uttryckt som ”expressionistfalangen”, vilket antyder extremism, eller i alla fall något lite 
märkligt i utkanten. Texten om Sylvia fortsätter: 

 
Här hade Julian Algo sin första större uppgift i en fullständigt traditionell stil, här 
hade han nu sitt tillfälle att övertyga om att den förankring som han påstått sig ha i 
den klassiska balett-traditionen verkligen var säker och pålitlig. Tyvärr övertygade 
han snarare om motsatsen, tyvärr visade han sig inte alls behärska denna uppgift. 
Man fick mycket bestämda intryck av att han var på drift, att han egentligen inte 
visste hur han skulle styra, vilken kurs han skulle hålla. Han skulle möjligen 
kunna urskulda sig därmed att han som en modernt inriktad artist inte funnit 
Delibes något banala och något slitna - och dock utpräglat dansanta! – musik 
särskilt inspirerande, men den ursäkten skulle i så fall inte ha räckt långt. Ty 
eftersom han åtagit sig att studera in Sylvia och eftersom han i egenskap av 
balettmästare på Operan måste hålla även de historiska perspektiven öppna, måste 
ha – och offentligt förklarat sig ha! – en stabil klassisk grund att bygga på, då 
borde han också kunnat föra uppgiften i land, mer eller mindre berömvärt men i 
varje fall säkert, fasthänt, stilmedvetet.586 

 
Även i citatet ovan uttrycks den klassiska balettens krav som fasta och oföränderliga. Med ord 
som ”fullständigt traditionell”, ”balett-tradition”, ”stabil klassisk grund”, ”säkert, fasthänt, 
stilmedvetet” uttrycks normens krav som oföränderliga och stabila. Normen är konstant och 
Algos uppgift tycks vara att bevisa att han kan leva upp till en befintlig norm. Algos tro-
värdighet undergrävs ytterligare genom att ovan påtalade kompromisslösa och pålitliga 
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begrepp kontrasteras med ett bildspråk som konnoterar mer orediga, opålitliga och lösa 
sammanhang såsom ”på drift”, ”påstått sig ha”, ”inte visste hur han skulle styra”, ”vilken kurs 
han skulle hålla”. De idéer om stilblandning och syntes som var Algos bakgrund finns 
knappast utrymme för. Om dansarnas insatser i Sylvia kan man läsa: 

 
Hans koreografi var emellertid inte ens acceptabel. Här fanns - liksom i Den 
förtrollade butiken - goda enskilda prestationer. Brita Appelgren t.ex. motiverade 
tillfullo sin befordran till premiärdansös med en välbalanserad gestaltning av 
titelpartiet, Cissi Olssons dans som Terpichore var en övertygande konstnärlig 
insats, på en gång intensiv och behärskad, smidig och uttrycksfull, Elly 
Holmbergs Thalia var givetvis också en förtjusande sevärdhet, och premiäreleven 
Carl-Gustaf Kruuse gjorde sig inte mindre fördelaktigt bemärkt som herden 
Aminta än Otto Thoresen och Nils Jacobson i andra partier.587 

 
I den bild av Algos baletter som Rootzén delger läsarna, beror det positiva alltid på någon 
speciell omständighet, ovan på dansarna. Det är anmärkningsvärt att dansarnas insatser inte på 
något vis sammankopplas med koreografens och tillika regissörens arbete. I citatet ovan får 
man i de två första meningarna intrycket att Förtrollade butiken främst innehöll goda enskilda 
prestationer, vilket är att ytterligare tona ner det positiva, som Rootzén tidigare uttryckt i 
avsnittet om Förtrollade butiken. Texten fortsätter: 

 
Men helhetsintrycket var närmast beklämmande, och med sitt famlande, valhänta 
grepp om Sylvia bekräftade Julian Algo de onda aningar som på vissa håll funnits 
alltsedan hans ankomst till Stockholm. Han var uppenbart inte en maitre de ballet 
med den utrustning och det stilmedvetande som krävdes för en scen som Kungl. 
teatern.588 

 
I citatet ovan låter Rootzén de misstankar hon tidigare formulerat bli bekräftade. Det negativa 
får status av bekräftelse på inkompetens, som tidigare inte varit fullt synlig, men ingett ”onda 
aningar”. Liksom tidigare förknippas Algo med det ostabila och orediga, här uttryckt som 
”famlande” och ”valhänt” medan begrepp som konnoterar tydlighet och ordning som, 
”uppenbart” och ”stilmedvetande”, får känneteckna normen. 
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Blå tåget 
Presentationen av nästa uppsättning Blå tåget inleder Rootzén med orden: 
 

Detta framgick av en och annan detalj också i den balett han presenterade ett par 
månader senare. 589 
 

Således, ”en och annan detalj” får en tyngd genom att bekräfta att Algo ”uppenbart inte [var] 
en maitre de ballet med den utrustning och det stilmedvetande som krävdes” från föregående 
citat om arbetet med Sylvia. Liksom tidigare måste det positiva förklaras. 
 

Eftersom det här rörde sig om en tämligen modern anrättning hade Algo annars på 
det hela taget lyckats betydligt bättre med detta stoff.590 

 
Texten fortsätter: 
 

Men påhittet att t.ex. låta tennishabituén uppträda som Mr. G. eller kung Gustaf 
visade hur alltför lätt han på komediens linje hade – och har – att ta överbalansen 
och hamna i en stil som egentligen hör hemma på en revyscen.591 

 
Avslutningsvis återvänder hon till bristen på stilmedvetenhet. Den här gången rör det sig inte 
om expressionism utan om revyinslag som ”egentligen” inte hör hit. Det ostabila som rakt 
igenom har fått beskriva Algo får ett bildligt uttryck i ”att ta överbalansen”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Förtrollade butiken och Blå tåget narrativt skrivs in i 
kritiken mot Sylvia på ett sådant sätt att det kvarvarande intrycket blir att alla var dåliga trots 
positiva inslag i beskrivningarna av Förtrollade butiken och Blå tåget. 

 
Prima ballerina och Fruar på vift 
Raderna om Prima ballerina inleds med en konklusion om kommande baletter. 
 

De baletter som Algo under de närmaste åren satte i scen bidrog inte heller till att 
öka hans berömmelse eller återställa den vacklande tron på hans kapacitet och 
möjligheter.592 
 

Orden ”inte heller” antyder att det är klarlagt utifrån tidigare baletter att Algo brister i 
kompetens. Samtidigt är det en konklusion som introducerar läsaren till fortsättningen. 
 

 
”Prima ballerina,[…] var väl underhållande nog, men på intet sätt märklig. I 
titelpartiet uppträdde, gracil och maliciöst behagfull, Brita Appelgren; 
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karaktärsdansören Carl-Gustaf Kruuse var en högst elegant primo amoroso, Maj 
Landfeldt en grann premiärdansös och Cissi Olsson en smidig harlekin.593 

 
Liksom tidigare får själva uppsättningen ett positivt omdöme med viss reservation – ”men på 
intet sätt märklig”– samtidigt som dansarnas prestationer lyfts fram. Avsnittet om nästa balett, 
Fruar på vift, inleds: 

 
En älskvärd bagatell, som inbringade mycken ära åt kostymtecknaren Alvar 
Granström och som även koreografen lyckats turnera rätt väl 594 

 
En reservation, eller återhållsamhet gentemot Algos prestation ligger i ”rätt väl” och 
”bagatell”, medan någon återhållsamhet inte uttrycks beträffande Granströms kostymer. Fruar 
på vift sammanfattas: 
 

[D]ock utan att helt kunna överskyla det faktum att operabaletten inte längre var 
så perfekt säker i den klassiska tekniken, att den under Algos ledning kunde bjuda 
ett fullgott precisionsarbete.595 

 
Det inledande omdömet till Fruar på vift, att koreografen ”lyckats turnera rätt väl”, förvandlas 
till sammanfattande fakta med perfektionistiska anspråk då Rootzén skriver att operabaletten 
inte var ”perfekt säker” och inte kunde utföra ”fullgott precisionsarbete”. Därefter inleds 
Casanova: 
 

Den hade tydligen råkat ut på ett sluttande plan - något som ytterligare bekräftades 
vid den uttänjda och koreografiskt påvra föreställningen av baletten Casanova596 

 
I inledningen till Casanova ovan förstärks omdömet ytterligare och får status av klarläggelse 
och bevis genom begreppet ”tydligen” och genom att de tidigare misstankarna sägs bekräftas 
med Casanova. 

 
Orfeus i sta’n 
Orfeus i sta’n hade kritiserats hårt av Rootzén redan vid premiären 1938. I boken inleds 
avsnittet om Orfeus i sta’n så här: 
 

Till det sämsta Algo presterat vid Operan hör emellertid tyvärr en märkligare 
balett, märkligare såtillvida som den hade svenskt stoff och därför att Hilding 
Rosenberg vår främste nutidskompositör, skrivit musiken därtill, en sakligt 
målmedveten musik, fyndig, finurlig och lysande av humor. 
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Den, som jag ser det, retoriskt förutspådda tragedin fullbordades på så vis. Rootzén skriver 
vidare: 
 

[D]etta uppslag, som utarbetats av Algo själv i samarbete med en rysk-svenska, 
Vera Sager, kunde väl betecknas som välfunnet och lustigt, även om det inte var 
direkt originellt, eftersom motivet med levande statyer utnyttjats förut i 
balettkonsten.597 
 

Liksom tidigare finns i inledningen en reservation, ”även om det inte var direkt originellt”, 
om vilket kan sägas, att då operabaletten, tidigare i texten, har fått representera stabilitet och 
pålitlighet, har originalitet inte efterfrågats, utan tvärtom tradition. Algo har fått stå för bristen 
och oförmågan att återupprepa detta, och hans koreografier har beskrivits i termer av inkonse-
kvens och slump, en beskrivning som nog kan sägas nå en klimax i texten om Orfeus i sta’n: 
 

Föreställningen – den 10 [sic] november 1938 – vittnade om obeslutsamhet och 
brist på konsekvens. Algo hade inte hållit den omedelbart anslagna burlesktonen 
alltigenom utan liksom på måfå blandat ihop känslosamt och parodiskt så att man 
fick ett intryck av skelögdhet. I ena synfältet skymtade Jooss och Trudy Schoop, i 
det andra fann man den klassiska traditionen, och någon fastare förbindelse 
mellan dem existerade inte. Det hela var med andra ord inte organiskt 
sammansmält utan en högst tvivelaktig stilblandning, ett mixtum compositum som 
absolut inte kunde räknas för ett konstverk. Här saknades balans såväl i 
rörelsespelet som i scengången, och här fanns detaljer som vittnade om inte bara 
bristande stilkänsla utan också osäker smak. 
 
– – – 
 
Tilltaget att låta en kubansk negress – förkroppsligad av groteskdansösen Maria 
Sylvan – bruka tåspetsteknik gav likaledes skäl för undran och betänksamhet. 
 
– – – 
 
[M]an visste inte om de möjligen skulle tänkas ha av Orfeus’ toner väckts till liv 
ur någon Degasskiss inne i Nationalmuseum eller om de dansade in i handlingen 
rätt och slätt för stilbrytningens skull. 
 
– – – 
 
Julian Algos benägenhet att bokstavligen hopa en mängd figuranter hur som helst på 
scenen, hans oförmåga att skapa jämvikt i en ensembledans […] 
 
Ty också i Algos danssvit till Carmen blir det efter en stund samma orediga 
myller598 
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Kritiken mot Orfeus i sta’n följer upp dikotomiseringen av klassisk balett och modern dans, 
men framför allt är det Algos arbete som lyfts fram som ostabilt och slumpartat. Uttryck som 
”obeslutsamhet”, ”brist på konsekvens”, ”liksom på måfå blandat ihop”, ”i ena synfältet[…] i 
det andra”, "stilblandning”, ”mixtum compositum”, ”saknades balans”, ”bristande stilkänsla”, 
”osäker smak”, ”tilltaget”, ”rätt och slätt för stilbrytningen”, ”hopa en mängd”, ”hur som 
helst” accentuerar ytterligare Algos baletter som odisciplinerade, instabila och slumpmässiga. 
Ur ett ideologiskt perspektiv är renlärigheten i argumenten slående, vilket nog återkom inom 
andra områden vid den här tiden. Om min analys skulle följas upp med en analys av texter 
från 50- och 60-talen, tror jag det skulle visa sig att kraven på stilrenhet kom från fler håll. 

Rootzéns kritik mot att Maria Sylvan var brunsminkad, och då dansade tåspetsdans, 
visar att klassisk balett formulerar regler, som kan tolkas, utifrån en kolonial syn på världen.  

 
I mera utpräglade karaktärsdanser, vartill räknas dels nationaldanser, dels 
pantomimiska rollgestaltningar av demonisk eller groteskt komisk art, får däremot 
inte tåspetsdans förekomma – och det måste sålunda ur strikt saklig synpunkt 
anses som fel när Gé lät sina afrikanska negresser i Lualabada och Algo sin 
kubanska i Orfeus i sta’n dansa sur les pointes.599 

 
Klassisk balett, som i Rootzéns bildspråk står för disciplin, stabilitet och tradition var således 
inte tillgänglig för en brun kropp. Möjligen kan Rootzén ha fått kritik för sin recension av 
Orfeus i sta’n sju år tidigare, där hon hade uttryckt sig på samma sätt. Någonting föranlät 
Rootzén att förklara varför det var olämpligt; en förklaring som visade att en kolonial syn på 
världen fanns inbyggd i systemet. 

Sammanfattningsvis kan om Rootzéns text sägas, att den genomgående sammanflätar 
kapitlets olika stycken väl, men att sammanflätningen följer upp och förstärker negativ kritik 
mot Algos baletter från avsnitt till avsnitt. De positiva omdömena däremot kopplas till undan-
tag och reservationer av olika slag, och följs inte upp. Dansarnas prestationer beskrivs i 
positiva ordalag, men deras insatser förknippas inte med koreografen och regissörens arbete. 
Julian Algos arbete beskrivs genomgående med ett bildspråk som konnoterar slump, oreda 
och instabilitet vilket kulminerar i texten om Orfeus i sta’n. 

Ett exempel på hur mening skapas, genom de berättelser som händelser från det för-
flutna skrivs in i, är de sammanhang som förklarar, och slutsatser som dras, då koreografer 
utifrån bjuds in till Operan. 

 
Att operaledningen heller inte helt blundade för denne balettmästares brister 
röjdes offentligt därigenom att i ett par omgångar redan under 1930-talet 
koreografer utifrån inbjöds att sätta upp egna baletter på Kungl. teatern. 600 
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Rootzén inleder sin berättelse om gästkoreograferna på Operan från 1939 och framåt med att 
dra slutsatsen att det var Algos brister som motiverade att de bjöds in. Att Operan bjuder in 
koreografer utifrån framställs som ett bevis för att operaledningen såg brister i Algos arbete, 
vilket ger hennes slutsatser dignitet och trovärdighet. Algos position på Operan försvagades 
våren 1939, men att koreografer bjuds in utifrån är i sig inget som ”röjer offentligt” att 
balettmästaren är svag. Det kan lika gärna skrivas in i en berättelse om framgång och goda 
internationella kontakter eller experiment. Till exempel skriver Margareta Sjögren att ”[under] 
epoken Skeaping/Tudor hade flera storslagna gästspel av världsberömda koreografer ägt rum” 
och Skeaping och Ståhle skriver om Gustav III:s epok att ”[m]an fick också förstahands-
upplevelser genom de experiment som utfördes av de utländska balettmästare och dansare 
som engagerats för en eller flera säsonger.”601 Allt för att lyfta fram periodens storhet. 
 
Bildspråk 
Då de uttryck Rootzén använder för att beskriva Algos uppsättningar lyfts ur sitt sammanhang 
och de omkringliggande reservationerna tas bort framträder en annan bild än den expressio-
nistiska estetisk som Algo introducerades med. I Rootzéns genomgång av Julian Algos 
baletter på Stockholmsoperan finns inte många återkopplingar till den förbindelse som i 
inledningen har knutits mellan Julian Algo och så kallad expressionistisk dans. Djupsinnet är 
osynligt och begreppet expressionistisk används två gånger. Istället är det vad som skulle 
kunna sammanfattas som ytlighet, lekfullhet, elegans och kanske flärd som dominerar, även 
om uttryck för fattigdom och oredighet också förekommer. Uttrycken gäller även dansarna 
som får beröm, men jag undrar vad det var som var så dåligt egentligen. Jag menar att 
Rootzén kommunicerar det negativa mer via retorik och metaforik än i själva beskrivningen 
av uppsättningarna. Om de begrepp som beskriver uppsättningarna lyfts ut dominerar uttryck 
med positiva konnotationer. Grupperingarna är inte absoluta, utan mer avsedda som hjälp år 
läsaren. 
 
Yta, fest, elegans      Lek, glädje  
Dekorativ inramning och kostymer   gott humör 
stiliseringen konsekvent genomförd  lekfull 
pantomimiska spelet     livfull 
följsamt smidigt      komiska poängerna 
briljant som dandyn     ett lekfullt sångspel 
personlig färg      marionettartade i typen 
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enkla men lustiga intrigspelet    högst roande lek 
en festlig balett      dockmekaniska studie 
temperamentsfulla dansen    lekande katt 
strålande dominant     trånsjuk marionett 
artistisk        
eleganta uppenbarelse      
parodiska can-can 
modernt inriktad artist 
kvicka musiken 
övertygande konstnärlig insats 
 
Fattig och oredigt     Modernism 
enformiga och likgiltiga    moderniserade musik 
groteska dragen      expressionistiska maner 
kompakta och orediga myller 
enkel schablon      Övrigt 
kubansk negress (Orfeus)    välbalanserad gestaltning 
menlöst och komplett utan nerv (Orfeus)  intensiv och behärskad 
tafatt        romantiska sylfider 
omotiverad grimas (Orfeus) 
mixtum compositum (Orfeus) 
 
 
En jämförelse mellan bildspråket på a) de sidor där Algo introducerades genom en överblick 
av tysk teaterdans/modern dans och b) hur Algos uppsättningar beskrivs i texten (samman-
ställningen ovan), visar på avsaknad av överensstämmelse. I berättelsen om tysk expressio-
nism, som Algo inledningsvis skrevs in i, används tunga och kroppsliga metaforer såsom 
pantomim terre-à-terre, konvulsivisk och flåspatetisk, medan texten om hans uppsättningar 
domineras av det lättsinniga och artistiska. Konsekvent skriver Rootzén dock in Algo i 
sammanhang av slump, oreda och obalans, som i texten får stå som motsats till ordning, reda 
och konsekvens, representerat av klassisk balett. 
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Den svenska baletten – mottagande 
Ett ökat intresse och utrymme för danskonst gav plats för utgivningen av Den svenska 
baletten, som recenserades i sju tidningar i november och december 1945.602 Samtliga 
recensenter välkomnade ett verk som behandlade svensk danshistoria och Kajsa Rootzéns bok 
fick många positiva omdömen vad gällde de historiska kapitlen och det rika bildmaterialet, 
men i recensionerna fanns även en återkommande kritik mot hennes sätt att så starkt och 
subjektivt ta ställning för den klassiska baletten och inte ge den moderna dansen något 
utrymme. Kapitlet ”Nutida danskonst på Operascenen” kritiserades och bland dåtidens 
balettkännare rådde inte konsensus beträffande Rootzéns bedömning av Algos uppsättningar. 

Som jag redan skrivit kan professionell och populär historieskrivning samt recensioner ses 
som verksamma i en gemensam diskurs som formulerar, sorterar och producerar möjliga upp-
fattningar om sin samtid.603 Recensionerna, som inom den samtida diskursen var delaktiga i 
att formulera olika uppfattningar, har nu fallit i glömska medan boken levt vidare. Därför är 
det viktigt att gå tillbaka till recensionerna för att få en tydligare uppfattning om bredden i den 
dåtida diskussionen. 

Kajsa Rootzén var själv musik- och danskritiker i Svenska Dagbladet, som var först ut 
med en recension av Den svenska baletten, skriven av Bengt Idestam-Almqvist alias Robin 
Hood. Hans recension är ganska lång, men den är inte så mycket en recension av Kajsa 
Rootzéns bok som den är Idestam-Almqvists genomgång av svensk danshistoria. Bengt 
Idestam-Almqvist är den ende recensent som uppskattar att Kajsa Rootzén så starkt kritiserar 
den då nutida dansen och i slutet av sin recension skriver han: 
 

Men man är glad att Kajsa Rootzén dock haft ögonen öppna för den riktiga linjen, 
att hon placerar ”reformatorn” Fokin och tyske 20-talisten Julian Algo på de 
platser som tillkommer dem, och betonar den uppryckning som – trots allt – ägt 
rum under George Gé. Ty med alla sina fel har denne dock sinne för dans.604 
 

Liksom Rootzén utgår Idestam-Almqvist ovan från en absolut norm som har klassisk balett 
som ideal då han skriver om ”den riktiga linjen”. Michel Fokin, som nämns tillsammans med 
Algo i ovanstående citat, är idag en av dansvärldens mest kanoniserade koreografer, medan 
Algo och Gé har marginaliserats. 

Eva von Zweigbergk i Dagens Nyheter, liksom övriga recensenter förutom Bengt 
Idestam-Almqvist, uppmärksammar stilförskjutningen i övergången från den historiska delen 
till den samtida, men accepterar synen på Algo. 
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Om den nuvarande perioden uttalar sig alltså Kajsa Rootzén efter självsyn och det 
gör hon på det hela taget klokt. Hon låter inte förleda sig till någon översvallande 
beundran utan med sund kritik ser hon framför allt på Julian Algos icke så lysande 
ledning av baletten, men också på George Gés förtjänster och svagheter. Att vara 
balettledare torde tillhöra de svåraste uppgifter en konstnär kan få, det gäller ett 
osviktligt samspel mellan många krafter, fantasin, den goda smaken, tekniken, 
ledarbegåvningen – allt prövas grymt när en balett äntligen förs fram.605 

 
I citatet ovan opponerar Zweigbergk sig inte mot Rootzéns beskrivning av Algos 
uppsättningar utan beskriver kritiken som ”sund”, vilket är tvärtemot de flesta recensenterna. 
Dock kan hon sägas uttrycka en viss förståelse för hans uppdrag. I Sydsvenska Dagbladet 
skriver Jan Ergardt: 

 
I senare delen av sin framställning brytes emellertid den objektiva skildringen. 
Här spårar man kritikern Kajsa Rootzén, som med personligt tonfall hävdar sin 
syn på såväl enskilda konstnärer som på vissa tendenser inom balettkonsten. Det 
hade varit lyckligare om författarinnan alltigenom låtit verket bli en historisk 
orientering.606 

 
Ergardt påtalar skiftet från en saklig skildring av historien till en mer personligt färgad vad 
gäller nutiden. Indirekt kritiserar han också Kajsa Rootzéns sätt att behandla Julian Algo, då 
”enskilda konstnärer”, framför allt torde avse honom. I Morgontidningen ser även Folke H. 
Törnblom det stilistiska skiftet: 

 
Mot karakteristiken av våra dagars svenska balettkonst skulle kanske den 
invändningen kunna resas, att den blivit väl journalistisk och recensionsartad. Å 
andra sidan måste medges, att författarinnan här haft att kämpa med den för alla 
skildringar av nutid besvärliga bristen på perspektiv.607 

 
Även Folke H. Törnblom påtalar det stilistiska skiftet mellan de kapitel som behandlar 
tidigare århundraden och det kapitel som tar upp nutid, det vill säga 1900-tal. Recensenten 
mildrar sin kritik genom att peka på bristen på tidsperspektiv, vilket kan knytas an till Jenkins 
epistemologiska diskussion om förhållandet mellan historiografi och det förflutna, då han 
menar att man ur ett längre tidsperspektiv kan se fler och nya sammanhang.608 

Moses Pergament inleder sin recension med att förvåna sig över hur lite som tidigare 
skrivits om balettkonst, trots dess position inom nöjeslivet i huvudstaden under seklernas 
gång. Moses Pergament gläder sig åt att boken har kommit ut och han berömmer Kajsa 
Rootzéns klara disposition och hennes lättflytande stil samt det rika bildmaterialet. Vad gäller 
hennes text om de senare decennierna skriver han: 

                                                 
605 Dagens Nyheter 2.12.1945. 
606 Jan Ergardt, sign. J.E. Sydsvenska Dagbladet 30.11.1945. 
607 Folke H. Törnblom, sign. F.H.T.Morgontidningen 12.12.1945. 
608 Keith Jenkins, Re-Thinking History, s.15f. 
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Här d.v.s. i analysen och värderingen av Fokins och hans efterföljares insatser på 
Kungl. teatern, får man också en stark förnimmelse av förf:s personliga inställning 
till respektive balettmästare och verk. För en människa med så deciderad smak i 
konstnärliga ting, med starka sym- och antipatier i fråga om olika företeelser på 
ett tillsynes snävt begränsat konstområde, borde det vara lätt att inse att hennes 
omdömen inte kan äga absolut giltighet för dem som till äventyrs själva kunna 
bilda sig en uppfattning om berörda ting och spörsmål. Det är också just i dessa 
senare kapitel som undertecknad för sin del mer än en gång känt behov att 
deklarera avvikande åsikter. 
 
– – – 

 
Kajsa Rootzéns omdömen om det senaste skedet i den svenska balettens historia 
skiljer sig i mångt och mycket från de synpunkter och värderingar som 
undertecknad svarat för i sin egenskap av recensent. Författarinnan är karl nog att 
svara för sig och sitt, läsaren får därför bortse från dylika divergenser och hålla sig 
mera till bokens odiskutabla förtjänster.609 

 
Pergament kritiserar således hennes analyser och värderingar av de senaste decennierna och 
skriver att Kajsa Rootzéns synpunkter flera gånger skiljer sig från hans egna. Pergament 
kritiserar även den visshet varmed Rootzén uttrycker sina synpunkter och menar att 
författaren borde förstå att en så deciderad smak inte har allmängiltighet. Ingenting i Moses 
Pergaments recension pekar mot att han skulle ha reviderat den positiva bedömning om Julian 
Algos baletter som hans recensioner under trettiotalet gav uttryck för. 
 
I Stockholms-Tidningen skriver recensenten: 

 
Här träder historikern givetvis tillbaka för kritikern, som underkastar de senaste 
decenniernas repertoar på kungliga teatern en detaljrik eftergranskning. Denna 
kritik måste naturligtvis vara subjektivt färgad, och i ljuset av författarinnans 
obenägenhet att ge den moderna, fria dansen en plats som konstart vid sidan av 
den klassiska baletten samt hennes absoluta krav på akademisk disciplin och form 
bör t. ex. hennes synnerligen stränga bedömning av Julian Algos verksamhet vid 
Operan ses.610 

 
Även Stockholms-Tidningens recensent påtalar det stilistiska skiftet och, hon lyfter (liksom 
jag) fram de absoluta krav på disciplin som Rootzén uttrycker. Dessa krav kopplar 
recensenten samman med Rootzéns obenägenhet att ge den moderna dansen utrymme och hon 
beskriver Rootzén kritik av Algo som ”synnerligen sträng”. 
I Uppsala Nya Tidning skriver Carl Godin. 
 

                                                 
609 Aftontidningen 21.12.1945. 
610 Stockholms-Tidningen 5.12.1945. Signaturen E.L. har inte gått att lösa. 
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Ett annat mindre sympatiskt drag är förf:s förkärlek i sin framställning för rent 
recensionsartade inlägg. Det kan knappast vara förenligt med kulturhistorisk 
forskning och framförallt inte med god smak att i en framställning som denna så 
negativt bedöma en viss konstnärs insatser i vår operas balett. ”Den medfödda 
känslan för det passande brukar ange en ungefärlig gräns” – strindbergsord, som 
Kajsa Rootzén har all anledning att tänka över lite.611 

 
Carl Godin i Uppsala Nya tidning skriver således om boken som en forskningsinsats, men 
liksom Folke H. Törnblom, Moses Pergament och recensenterna i Sydsvenska dagbladet och 
Stockholms-Tidningen kritiserar han den recensionsartade stilen i texterna om de sista 
decennierna och tycker att kritiken av ”en viss konstnär”, som säkerligen syftar på Algo, är 
smaklös. 

Sammanfattningsvis kan sägas att i samtliga recensioner av Den svenska baletten (utom 
Idestam-Almqvists) togs upp att Kajsa Rootzén i kapitlet om nutida dans på Operan uttryckte 
sina personliga åsikter och skrev i en mer ”recensionsartad” stil än i tidigare historiska kapitel 
samt att hennes omdömen om Algo var hårda. Föga förvånande, men ändå viktigt, visar 
recensionerna att den uppfattning om trettiotalets balett som Rootzén gav uttryck för, inte var 
den allmänna bland dem som skrev om dans 1945. Genom att vara en tryckt bok, det vill säga 
genom att vara en källa med större tillgänglighet över tid, har den dock haft större 
genomslagskraft för vad som har kommit att bli den kvarvarande bilden av Julian Algos 
balettuppsättningar på Stockholmsoperan under trettiotalet, än de uppfattningar som framkom 
i recensionerna av Rootzéns bok och i recensionerna av Algos uppsättningar. Rootzén 
förmådde inte hantera det nutidshistoriska forskningsperspektivet på ett sätt som 
recensenterna kunde acceptera då boken kom ut. Nästa avsnitt undersöker om det kan ha fått 
konsekvenser även för senare historieskrivning om perioden. 
 

Historieskrivning efter Den svenska baletten 
Med utgångspunkt från att förfluten tid i sig själv består av händelser, men är utan en egen 
berättelse och är något annat än den historiografiska berättelsen,612 är det en rimlig slutsats att 
då en likartad historiografisk bild träder fram i olika böcker beror detta lika mycket på en 
gemensam epistemologisk, estetisk och ideologisk grundsyn och en tillhörighet till en 
gemensam diskurs bland dem som skrev böckerna, som på verkliga omständigheter i förfluten 
tid. Ingen av böckerna har haft operabaletten under trettio- och fyrtiotalen i fokus och 
följaktligen har inget nämnvärt forskningsarbete gjorts därom utan man har framför allt 
använt äldre litteratur som en tillförlitlig representation av den tid som avsetts. Den 
gemensamma uppfattningen har därmed inte problematiserats. Författare i vid mening – 
Rootzén, de övriga och jag – formulerar sina koncept utifrån en delaktighet i diskussioner om 

                                                 
611 Carl Godin sign. C.G. Uppsala Nya Tidning 29.12.1945. 
612 Keith Jenkins, Re-thinking History, s.7. 
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estetiska värden, sammanhang, ideal och vinstsyfte i den tid då boken skrivs – diskussioner 
med till exempel tidningsredaktörer, förläggare, universitetslärare, läsarkrets och konstnärer - 
och utifrån den diskurs man som författare vill skriva in sig i. Enligt Jenkins är det emellertid 
just i mötet mellan ”det gamla naturliga” och ”det postmoderna diskursiva” som många av vår 
tids postmoderna projekt ger kraft åt diskussioner om historiografi. Jag menar att det då blir 
intressant att föra in i diskussionen hur en period eller en konstnär beskrivs av olika författare 
över tid. Syftet med texten är att visa på Rootzéns diskursiva inflytande vad gäller 
uppfattningen om Algos trettiotalsbaletter. All historieskrivning bygger på referenser till 
källor av olika slag, vilket betyder att genomgången inte är avsedd som kritik mot författarnas 
arbeten.613 
 I texten framöver följer jag upp hur Algos arbete på Stockholmsoperan under trettiotalet 
har presenterats i senare texter och jämför detta med Rootzéns bok. De böcker som granskas 
är Bengt Hägers Balett klassisk och fri, Bengt Idestam-Almqvists Svensk balett, två skrifter 
från svenska institutet av Anna-Greta Ståhle respektive Horace Engdahl, Teddy Rhodins Dans 
på rosor, Margareta Sjögrens Biljett till balett och Skandinavisk balett, Mary Skeapings och 
Anna-Greta Ståhles Balett på Stockholmsoperan samt Erik Näslunds Fröken Julie – en svensk 
balettklassiker.  
 
Balett klassisk och fri 
Bengt Hägers bok Balett klassisk och fri publicerades 1946, endast ett år efter Rootzéns Den 
svenska baletten. I tid kom böckerna ut såpass nära varandra att Bengt Häger och Kajsa 
Rootzén kan ha arbetat med uppgiften samtidigt, men jag finner inga direkta referenser till 
Rootzén hos Häger eller tvärtom. I Hägers bok finns inte några ansatser till att formulera en 
opposition mellan klassisk balett och modern dans, såsom var fallet hos Rootzén. Häger 
presenterar Julian Algo som elev till Volinin och Eduardowa och säger att Julian Algo ”tagit 
intryck av Laban”. Han uttrycker inte heller någon värdehierarki i det han skriver om modern 
dans och klassisk balett. Medan Rootzén talar om ”skickliga dansare” talar Häger om 
”tacksamma solistpartier”, vilket gör koreografen i stället för dansaren till den viktigaste 
aktören. Bengt Häger och Julian Algo var goda vänner och Hägers text andas inte den avoghet 
som flera andra senare böcker.614 

Medan Rootzén i sin beskrivning av Algos baletter återkom till det röriga och 
slumpartade ger de uttryck Bengt Häger använder om Algos baletter intryck av ett tydligare 
och mer personligt sceniskt uttryck.   
 

 
Dramatiska handlingsbaletter med must och färg 
personlig 
utomordentligt stark dramatisk intensitet 

                                                 
613 Keith Jenkins, On ‘What is History?’, s.7. 
614 Bengt Häger, Balett klassisk och fri, s.158f. 
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tacksamma solistpartier 
eleganta och skämtsamma balettkomedier 
detaljrikt venetianskt upptåg 
vackra ensemblescener 
modernistisk studie 
dagsaktuell Stockholmsmiljö 
underhållande 
spirituell.615 

 
Några år senare kommer boken ut i en något reviderad dansk översättning. 616 Enligt Bengt 
Häger var den utgåvan mer genomarbetad och följande rader om Orfeus i sta’n från den 
svenska upplagan var där strukna. 
 

Den var dessutom både underhållande och spirituell och hade dessutom den 
fördelen framför tidigare försök att bli en publiksuccé. Sedan dess har svensk 
musik och svenska ämnen varit bannlysta inom Operans balett.617 

 
”Sedan dess” kan lätt bli inaktuellt, men man kan fråga sig varför omdömet om Orfeus i sta’n 
strukits. Var sidoutrymmet begränsat? Hade den danske redaktören jämfört med Rootzén och 
tyckt att det gick för mycket på tvärs mot hennes uppfattning? Som alltid finns många möjliga 
förklaringar. Bengt Häger tar också i avsnittet om Finland upp att Algos Visioner sattes upp 
av finska statsbaletten 1945.618 
 
Svensk balett  
Boken Svensk balett av Bengt Idestam-Almqvist alias Robin Hood kom sex år efter Rootzéns 
Den svenska baletten och var då den kom ut 1951 mycket samtidsaktuell. Efter det inledande 
kapitlet Den svenska balettens klassiska traditioner följer kapitlet Svensk balett mot ny 
blomstring, vilket rör efterkrigstiden. Inte heller Bengt Idestam-Almqvist har några direkta 
referenser till Kajsa Rootzén, men ger med sin starka dikotomisering och hierarkisering av 
modern dans respektive klassisk balett uttryck för en likartad estetisk grundsyn. Åsikter som 
han tidigare har fört fram i sin recension av Rootzéns bok. Även om Idestam-Almqvist inte 
skriver direkt om trettiotalet är hans bok en plats där den samtida estetiken uttrycker sig och 
den är relevant för mitt arbete på så vis, att det som förmedlades i de här böckerna är en slags 
plattform för historieskrivningen om trettiotalet och med min avhandling vill jag omförhandla 
dess relevans. 
 Julian Algo nämndes inte alls i kapitlet, vilket i sig är anmärkningsvärt och torde vara 
ett medvetet val, som innebar att Bengt Idestam-Almqvist effektivt exkluderade Julian Algo 
från historieskrivningen vid ett tillfälle då han varit Operans balettmästare i 20 år. 1951 var 

                                                 
615 Ibid., s.158f. 
616 Bengt Häger Alverldens ballet – klassisk og fri översättning Ulver Forchhammer, Köpenhavn 1948.  
617 Bengt Häger, Balett klassisk och fri Stockholm 1946. 
618 Ibid. 
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Algo fortfarande balettmästare på Operan och hade efter 1945 och innan boken gavs ut satt 
upp Camachos bröllop (1948) och Visioner (1950) på Operan. Indirekt kan man dock ana att 
det är Julian Algo med flera som avses i nedanstående citat.  
 

Även Stockholm hade länge att lida under utländska balettcharlataners härjningar, 
ända sedan Heinrich Kröller 1925. Det karakteristiska för dem var att de sökte nå 
fram till effektfulla föreställningar längs genvägar. Och visst kunde 
föreställningarna ibland ha estetiska värden, men de slog aldrig hundraprocentigt, 
emedan de inte kom med de riktiga värdena, d.v.s. en ren och tekniskt fullgod 
klassisk dans. Vad kan det bli för resultat när någon spelar på en ostämd flygel 
utan fingerteknik? Charlatanerna räddade ansiktet genom att sätta upp 
fridansaktiga pantomimbaletter, där det inte behövdes någon dansskicklighet. De 
förklarade: ”Detta är modernt! Så här ska det vara!”619 

 
Idestam-Almqvist, liksom Kajsa Rootzén, hierarkiserar inom den danshistoriska diskursen. 
Klassisk balett och modern dans dikotomiseras ett genom bildspråk som tillskriver den 
klassiska baletten värden som ”ren”, ”fullgod” och ”riktig”, medan modern dans relateras till 
”utländska charlataner”, ”härjningar”, ”genvägar” och ”ostämd”. Algo nämns en gång i 
Idestam-Almqvists bok och det är i en bildtext till Visioner.  
 

Julian Algo, en gång kurskamrat med Jooss hos Laban, knuten till 
Stockholmsoperan sedan 1931, kunde under Antony Tudors gästperiod i april 
1950 på Operan uppföra sin ”fria” balett Visioner, som ursprungligen 
komponerats för Rolf de Marés internationella balettpristävling i Stockholms 
konserthus 1945, där den erhöll första pris. Den har givits på Finska Operan och i 
England och står fortfarande på International Ballets repertoar.620 

 
Ovanstående text är förvånansvärt saklig och informationsrik jämfört med den stil Idestam-
Almqvist skriver i för övrigt. Det skulle kunna vara någon redaktör från förlaget som står för 
den texten, då den stilistiskt inte är i linje med Idestam-Almqvists övriga text. 

Liksom Rootzén använder Idestam-Almqvist ideologiskt laddade metaforer för att ge liv 
åt klassisk balett respektive modern dans, vilket blir tydligt då man sorterar dem efter vad de 
beskriver.621 
 
Klassisk balett        Icke-klassiskt 
Äkta, ren, livgivande       Falska 
rena          ostämd 
i grunden         genvägar 
vindar blåsa        dilettantism 

                                                 
619 Idestam-Almqvist, Bengt, sign. Robin Hood, Svensk balett, The Ballet in Sweden Stockholm 1951, s.16f;  
     Heinrich Kröller var en av Julian Algos lärare. Se även kapitel Bakgrund.  
620 Idestam-Almqvist, Bengt, sign. Robin Hood, Svensk balett, The Ballet in Sweden, s.60. 
621 Ibid., s.38ff. 
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urkällan         ”frihet” 
renats         sken av 
utkristalliserats        charlataner 
oaser          kamarillatid 
          såg sin chans 
          skapande 
 
Uppåtriktade        Nedåtriktade 
högtslyftande        utförsbacken 
flamma upp        förfallstid 
höga 
säkra tåspetsar 
 
Skolade, disciplinerade       Vilda, odisciplinerade 
beflitar sig         härjningar 
givaktsställning        förvildade 
          oskolad 
          barn 
          (infekterad)  
 
Det är tydligt att Rootzéns och Idestam-Almqvists bildspråk bygger på liknande värderingar. 
För båda är klassisk balett ursprunglig, pålitlig och stabil, men medan Rootzén, vad gäller 
Algo, mer påtalar oreda och obalans beskriver Idestam-Almqvist modern dans med begrepp 
som associeras till fusk och opålitlighet såsom ”genvägar”, ”dilettantantism”, ”sken av”, 
”charlataner” och ”kamarillatid”. 
 Idestam-Almqvists bok fick då den publicerades både ris och ros. Han fick erkännande 
för sitt levande språk och sina kunskaper inom klassisk balett, men kritik för slarv med fakta 
och liksom Rootzén för att ensidigt lyfta fram klassisk balett. Recensionerna av Idestam-
Almqvists bok är intressanta därför att de synliggör vissa tidstypiska resonemang som jag 
använder i min argumentation. 

Recensionerna visar att en stark ställning för klassisk balett och idéer om en balett-
renässans runt 1950 inte är någon efterkonstruktion, utan 1951 var en aktualitet som påtalades 
i kritiken, vilket femtio år senare är värt att påpeka. I Göteborgs handels- och sjöfartstidning 
sägs Idestam-Almqvist framställa ”nuets klassiskt stilrena ideal både som en återspegling av 
hela samtidsmentaliteten och som en naturlig koreografisk konsekvens”; i Uppsala nya 
tidning skriver Thorsten Eklann att ”[ö]verallt ropar folk bara på ’klassiskt’ numera, klassiska 
baletter med svåra steg”. I Aftonbladet skriver recensenten att ”man blivit ganska trött på den 
ofruktbara diskussionen om vad som är riktigast ’klassisk’ eller ’fri’ dans[…] inte är det väl så 
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illa ställt att enbart den klassiska dansen är värd att rubriceras som konst.”622 Bengt Häger i 
Morgontidningen påtalar en förändring i riktning mot det mer klassiska: 

 
Som balettkritiker är Robin Hood förankrad i sina pojkårs S:t Petersburg. Han har 
sett mycket balett sen dess, och tyckt illa om det mesta under de nyskapande och 
experimenterande decennierna som följde. Nu vädrar han morgonluft, baletten har 
det senaste årtiondet blivit reaktionär, 80-90-talets Petipa intresserar åter en publik 
som tröttnat på sina samtida genier. Robin Hoods smak har åter blivit högsta 
mode.623 

 
En andra aspekt av intresse är balettraditioner formulerade utifrån biologiskt släktskap, vilket 
recensenterna tar upp, men inte ifrågasätter. 
 

Vad sägs om att en premiärdansör vid namn Johansson skolat Anna Pavlova och 
Fokin? Att Marie Taglioni, tidernas ryktbaraste internationella ballerina, var 
halvsvenska? Att Adolf Bolm, ryssen Djaglevs stjärna bredvid Nijinsky och 
Pavlovas partner, var av svensk härstamning … Hela den balettstil, världen känner 
som ”rysk”, är i betydande grad, framhåller Robin Hood, ett verk av svenskar och 
halvsvenskar.624 

 
Även Cristian Johansson tillskrivs betydelse för svensk danstradition, men det är inte för sitt 
arbete i Sverige utan, (liksom fallet är med Les ballets Suédois), för sitt arbete utomlands. 
 

Och med skryt skedde detta ej, ty ett ögonblick senare hade berättaren nått fram 
till den mest remarkabla gestalten med Stockholm som födelsestad – Marie 
Taglioni. Denna första rangens mästarinna planterade borta i Ryssland en svensk 
ung man vid namn Christian Johansen, skolad av Bounonville (vars mor var 
svenska). Johansson stannade i förskingringen livet ut som pedagog och gav med 
sina idéer impulser till Pavlova, Fokin och Legat. Så författaren anser med rätta, 
att vi inte behöver skämmas.625 

 
Det är inte arbete på svenska scener som lyfts fram utan släktskap, utbildning och födelseort. 
Det saknar inte betydelse, men det tycks som om Idestam-Almqvist vill låta Johanssons 
ungdomsår i Stockholm få betydelse för generationer av dansare som Pavlova, Fokin och 
Legat. 

Efter tjugo år som Operans balettmästare nämns Algo inte alls, förutom i nämnda 
bildtext. Fjorton år efter Orfeus i sta’n var det George Gé som fick representera ”det gamla”, 
vilket även det illustrerar en genomgripande dansreform vid den här tiden. 
                                                 
622 Björn Johansson i Göteborgs handels och sjöfartstidning 18.12.1951; Thorsten Eklann, sign. Pir Ramek, i  
     Uppsala nya tidning 1.12.1951, Hartvig Kusoffski, sign. Koski, i Aftonbladet 15.12.1951. 
623 Bengt Häger Morgontidningen 11.1.1952. 
624 Margareta Sjögren Expressen 1.12.1951. 
625 Marie Taglioni föddes i Stockholm, men lämnade Sverige som barn. Christian Johansson gick som barn i  
     skola på Operan i Stockholm, fick vidare utbildning i Köpenhamn, var verksam vid Operan ca. fyra år,  
     lämnade Operan tjugofyra år gammal. Källa: Rootzén, Den svenska baletten s.68ff.  
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Avrättningen av den tidigare balettmästaren [Gé] är utan tvekan rättvis – 
fotografiet av honom poserande vid flygeln och med två premiärdansare på locket 
är otäckt avslöjande. Det förefaller mig dock onödigt att sparka på en redan fallen 
idol.626 
 
Ur detta kaos av okunnighet och gunstlingssystem – ”avklädningsepoken” under 
finnen Georg Gé ger Robin Hood några svidande rapp i förbifarten – håller trots 
allt en god svensk balettkår med goda dansare på att slå sig fram.627 
 

Kajsa Rootzén är övervägande positiv, men kritiserar vissa sakfel samt skriver att Idestam-
Almqvist drev ”en propaganda utan omsvep, [han har] här och där tillspetsat sina subjektiva 
synpunkter ganska kategoriskt, ja, med en nästan demagogisk hetsighet”628 
 
Biljett till balett 
Margareta Sjögren skrev två böcker om balett, Biljett till balett och Skandinavisk balett, som 
kom ut 1957 respektive 1988, det vill säga tolv respektive 43 år efter Den svenska baletten.629 
I Biljett till balett får Algos tyska bakgrund och expressionism utrymme. 
 

”Petrusjka” fick vänta, noga räknat till 1932, då den tyske balettmästaren Julian 
Algo gav sin tyskexpressionistiska tolkning av detta redan legendariska verk.630 
 
I april 1950, strax efter ”Giselle”-premiären, fann sig Operan föranlåten att plocka 
fram Algos ”Visioner” som 1945 fått pris vid de internationella danstävlingarna i 
Stockholm. Denna balett om en bedragen flicka – men långt från Giselle – som 
kämpar mot sitt moraliska förfall blev närmast en pinsam exposé i 
tjugotalsexpressionism och verkade bitvis omoget teaterexperiment, ett misslyckat 
mysteriespel på någon avantgardescen.631 
 
Han [Teddy Rhodin] dansade sig igenom det svulstiga tyskeriet under Julian 
Algoepoken,632 

 
Algos arbeten i Sverige tillskrivs på så vis en negativ klang genom hänvisningar till hans 
bakgrund i Tyskland, vilket nog var verkningsfullt på femtiotalet. Samtidigt som det är värt 
att notera att Petrusjka och Visioner faktiskt beskrevs som expressionistiska, kan det 
expressionistiska sägas ha lyfts fram mer i historieskrivningen än i samtida recensioner. 

Liksom Rootzén uttrycker sig Sjögren mycket kritiskt för att inte säga aggressivt om 
Orfeus i sta’n. 

                                                 
626 Gustav Hilleström Stockholms-Tidningen 7.1.1952. 
627 Margareta Sjögren Expressen 1.12.1951. 
628 Kajsa Rootzén Svenska dagbladet 22.12.1951. 
629 Margareta Sjögren Biljett till balett Stockholm 1957; Margareta Sjögren Skandinavisk balett Stockholm 1988. 
630 Margareta Sjögren Biljett till balett, s.16. 
631 Ibid., s.89. 
632 Ibid., s.110. 
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Ta ”Orfeus i stan” till exempel, Julian Algos bottenrekord på Operan, där Hilding 
Rosenbergs originalmusik sattes till en simpel show-saga som berättade hur 
Milles Orfeus på Hötorget får liv och beger sig ut.633 

 
Liksom Rootzén arbetar Sjögren med reservationer: 
 

Vid de internationella danstävlingar som Rolf de Maré anordnade i Stockholm i 
mars 1945 fick han [Julius Mengarelli] priset för den bästa manliga 
presentationen, och den balett som han dansade i, Julian Algos ”Visioner” vann 
pris som den bästa kompositionen. Denna tävling gick i och för sig inte till 
danshistorien, och juryns förstapris till Algos balett blev mycket diskuterat. Men 
”Visioner” gav ändå goda möjligheter för goda dansare att briljera och Julius 
Mengarelli visade i den både sin överlägsenhet som karaktärsdansör och sin 
kraftiga suveräna stil, inte minst i en krigsdans till Mussorgskijs musik.634 

 
Reservationer som ”i och för sig inte”, ”blev mycket diskuterat” och ”gav […] ändå”  
används då Algos arbete beskrivs. Dansarnas prestationer lyfts fram, men liksom tidigare 
tillskrivs inte koreografens arbete någon del av framgångarna, vilket går emot den starka 
position som koreografer haft som kreatörer av dansverk under större delen av 1900-talet. 

Trettio år senare är språket inte lika målande, men Sjögren rubricerar då ett kort avsnitt 
”Smakförsämring på 30-talet” i vilket hon, liksom tidigare Rootzén, beskrev Algos arbeten 
med begrepp som konnoterar oreda och tillfälligheter. 

 
Hon [Lisa Steier] efterträddes av polacken Jan Cieplinski, och efter honom kom 
tysken Julian Algo. Repertoaren blev allt mer obestämbar. Algo var fridansare, 
utbildad hos Rudolf von Laban, och en rad mer eller mindre besynnerliga 
kompositioner blev dagsländor i programmet.635 

 
Svenska institutet 
Svenska institutet har genom åren gett ut två häften på engelska om svensk balett. Det första 
är skrivet av Anna-Greta Ståhle 1964 och det andra av Horace Engdahl 1984. Ståhle anger 
inga källor och jag ser inte heller några intertextuella förbindelser mellan hennes text och de 
andra texter jag har läst.  
 

As early as in the 1930´s, the Royal Swedish Ballet encountered competition from 
young dancers who had turned to the modern schools in Germany and returned 
home to present dance evenings based on their own choreography. Several of 
these young dancers were possessed of great talent and when in the forties they 
joined in groups and produced fresh compositions on a modern psychological or 
political theme. These showed a tremendous contrast to the childish and often 

                                                 
633 Ibid., s.111. 
634 Ibid., s.141. 
635 Margareta Sjögren Skandinavisk balett Stockholm 1988, s.24. 
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badly danced productions of the royal company. The time had clearly come for a 
ballet reform, and come it did.636 

 
Ståhle tar ovan fram lite andra aspekter än Rootzén och Idestam-Almqvist då hon lyfter fram 
de fridansare som utbildat sig i Tyskland som förnyare av tematiken i svenska 
balettuppsättningar, medan Operans produktioner beskrivs som barnsliga och ofta dåligt 
dansade. Men man skulle kunna säga att Ståhles text överensstämmer med min övergripande 
tolkning om Algos trettiotalsbaletter som en ytlig ”lek med lust”, som kontrast till baletter 
med djupare psykologiska och politiska motiv. Till skillnad mot Rootzén, som återkommande 
lyfter fram dansarnas prestationer, skriver Anna-Greta Ståhle att baletterna ofta var dåligt 
dansade. Hon dikotomiserar inte heller klassisk balett och modern dans utan båda beskrivs 
som delaktiga i utvecklingen.637 

Rootzén och Sjögren lyfte fram Algos bakgrund i den moderna tyska skolan som 
negativ, med effekten att hans insatser på Operan misstänkliggjordes, medan Ståhle inte 
nämner honom, då hon skriver om den moderna dansen i Tyskland. Den bild Ståhle ger av 
den nya tyska dansen lyfter fram det seriösa med psykologiska och politiska motiv, 638 vilket 
stämmer dåligt med de flesta motiven i Algos uppsättningar både i Duisburg och på Operan i 
Stockholm. Det ligger ofta i den historiska textens struktur att följa en narrativ linje som visar 
på förändring och förnyelse, vilket är självklart, men det leder till reduktion av utifrån det 
perspektivet mindre dominanta händelser eller tendenser, såsom den inte så radikala dansen 
på institutionsteatrar i Tyskland under tjugotalet. 

Enda åttiotalstexten är en skrift av Horace Engdahl, utgiven av Svenska institutet. 
Horace Engdahl skriver fyra rader om 1930- och 1940-talen. 

 
The years between the wars and the 1940´s were not a shining epoch for the 
Swedish ballet. A reform of the company to meet modern standards began when 
the remarkable English choreographer Antony Tudor took over the management 
for a short period in 1949.639 
 

Engdahl beskriver förändringen runt 1950 som en reform, vilket stöder min uppfattning om 
att ett nytt koncept för balett från åren runt 1950 också är en anledning till att trettiotalet inte 
har kunnat ses som annat än brist. Engdahls rader uttrycker kort och precist en ännu verksam 
kollektiv minnesbild om dansen mellan världskrigen, som först runt millennieskiftet har börjat 
sättas in i ett historiskt sammanhang. 
 

                                                 
636 Anna-Greta Ståhle, Ballet in Sweden Stockholm 1964, s.4. 
637 Ibid. 
638 Klaus Kieser, ”Ausdruckstanz im Opernhaus”, i Ausdruckstanz , eine Mitteleuropäische Bewegung der ersten  
     Hälfte des 20. Jahrhundert, s.443ff. 
639 Horace Engdahl, Swedish Ballet and Dance, a Contemporary View, Stockholm 1984, s.4. 
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Dans på rosor 
I Teddy Rhodins memoarer Dans på rosor som kom ut 1978 drygt trettio år efter Rootzéns 
bok är det långa tidsavståndet inte synligt i texten utan det finns tydliga exempel på att 
Rootzéns bok använts som källa även då det inte anges. 
 

Rootzén 1945 
Julian Algo hade fått sving och svikt i baletten, och den temperamentsfulla dansen 
var en strålande dominant, som överglänste vokalartisternas prestationer.640 
 
Rhodin 1978 
Han hade fått sving och svikt i baletten och den temperamentsfulla dansen var en 
strålande dominant, som överglänste vokalartisternas prestationer.641 
 
 
Rootzén 1945 
Här hade Julian Algo sin första större uppgift i en fullständigt traditionell stil, här 
hade han nu sitt tillfälle att övertyga om att den förankring som han påstått sig ha i 
den klassiska balettraditionen verkligen var säker och pålitlig.642 
 
Rhodin 1978 
Här hade Algo nu tillfälle att övertyga om att den förankring som han påstått sig ha 
i den klassiska balettraditionen verkligen var säker och pålitlig.643 
 
 
Rootzén 1945 
Men helhetsintrycket var närmast beklämmande, och med sitt famlande valhänta 
grepp om Sylvia bekräftade Julian Algo de onda aningar som på vissa håll funnits 
alltsedan hans ankomst till Stockholm. Han var uppenbart inte en maitre de ballet 
med den utrustning och det stilmedvetande som krävdes för en scen som kungliga 
Teatern.644 
 
Rhodin 1978 
Men helhetsintrycket var beklämmande och med sitt famlande valhänta grepp om 
Sylvia bekräftade Algo de onda aningar, som funnits på vissa håll alltsedan hans 
ankomst till Stockholm. Han var inte den kapacitet, som den svenska 
operabaletten hade önskat sig och som verkligen krävdes för en scen som 
Kungliga Teatern.645 

 
Likheten mellan Rootzéns och Rhodins texter visar hur lite förståelsen av trettiotalet har 
förändrats från 1945 till 1978. Det anmärkningsvärda ur mitt perspektiv är inte att Rhodin, 

                                                 
640 Rootzén, Den svenska baletten, s.118. 
641 Teddy Rhodin, Dans på rosor – Memoarer, Malmö 1978, s.65. 
642 Rootzén, Den svenska baletten, s.120. 
643 Rhodin Dans på rosor, s.65. 
644 Rootzén, Den svenska baletten, s.121f. 
645 Rhodin, Dans på rosor, s.65f. 
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eller hans medhjälpare, så nära följde Rootzéns text utan att Rootzéns text 1978 fortfarande 
var tillräckligt aktuell för att kunna tas till vara på det viset.  
 
Balett på Stockholmsoperan 
1979 utkom Balett på Stockholmsoperan av Mary Skeaping och Anna-Greta Ståhle. 1930- 
och 40-talen tas upp i ett gemensamt kapitel och ett kort avsnitt ägnas Julian Algo. 
 

1931 blev tysken Julian Algo balettmästare. Han var inte klassisk dansör utan 
hade fått sin utbildning hos fridansens pionjär Rudolf von Laban. Algo hade inte 
stora möjligheter att själv driva fram en dansteknisk standard inom en klassiskt 
skolad ensemble. Balettelevskolan under den skickliga Valborg Franchi försedde 
teatern med nya dansare, men väl inne i de vuxnas krets fick de inte den stimulans 
de behövde för att utvecklas i tekniskt hänseende. Trots detta [Algos brist]hade 
Operabaletten påfallande starka solister, dansare som gjorde sig gällande på 
scenen genom temperament och dramatisk begåvning.646 

 
Liksom Rootzén hänvisar de till Algos erfarenheter som brist på klassisk utbildning och 
kompetens. Bilden av Algo byggs upp genom negationer som skapats utifrån avsaknad av det 
klassiska genom att enbart åren hos Laban nämns vad gäller Algos bakgrund. Det förstärker 
bilden av brist. Liksom Rootzén, men till skillnad från Ståhles tidigare skrift för Svenska 
institutet där hon skrev att baletterna ofta var dåligt dansade, skriver Skeaping och Ståhle här 
in sig i det som jag menar sedermera har blivit ett kollektivt minne, som säger att dansarna var 
skickliga, trots balettmästarens brister. Aldrig beskrivs utbildningen hos Laban och erfaren-
heterna från Theatertanz som en tillgång eller ett komplement. 
 
Birgit Cullbergs Fröken Julie – en svensk balettklassiker 
Även Erik Näslund påtalar i sin avhandling Birgit Cullbergs Fröken Julie - en svensk 
balettklassiker 1995 det ökade dansintresset i Sverige under 1940- och början av 1950-talet. 
Ett intresse som han menar manifesterades av Rootzéns, Hägers och Idestam-Almqvists 
böcker, och som ytterligare förstärktes genom premiären av Fröken Julie.647 

Femtio år efter Rootzéns Den svenska baletten verkar inte heller Erik Näslund ha gått 
tillbaka till trettiotalets recensioner, utan andra böcker får vara de huvudsakliga källorna då 
Näslund gör en översikt av 1930- och 40-talen under rubriken Konstnärlig svaghetsperiod. 
Med uttryck som ”Vad som i första hand saknades var en fast, konstnärlig hand i balettens 
ledning” och ”Dansarna fick aldrig det ’reningsbad’ som krävs för att kunna hålla uppe en 
teknisk nivå” problematiserades inte uppfattningen om Julian Algos koreografier utan 
Näslund ansluter sig till förklaringen att Algos ledarskap var undermåligt och till den 
förståelse av Algos baletter som hade kommunicerats i tidigare texter. Näslund använder 

                                                 
646 Mary Skeaping, Anna-Greta Ståhle Balett på Stockholmsoperan Stockholm 1979, s.55. 
647 Erik Näslund, Birgit Cullbergs Fröken Julie - en svensk balettklassisker Stockholm 1995, s.13. 
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Rootzéns bok som källa och uttryck och bildspråk är de samma. Klassisk balett är ”ren” och 
”stabil”, men Algo var det inte.648 

En tydlig förbindelse mellan Kajsa Rootzéns Den svenska baletten och Näslunds 
avhandling finns i det korta avsnitt som rubriceras ”En konstnärlig svaghetsperiod”. 

 
Rootzén 1945 
Låt oss börja detta kapitel […] hösten 1931 då den tyske Labaneleven Julian Algo 
efter ett löst provengagemang på våren tillträdde befattningen som ordinarie 
balettmästare.649 
 
Näslund 1995 
Hösten 1931 tillträdde tyske koreografen Julian Algo (1899-1955) befattningen 
som ordinarie balettmästare, efter att under våren haft ett löst provengagemang650 

 
Den motsatskonstruktion mellan Algos insats som ”lös” och operabalettens krav som 
”ordinarie”, står sig således femtio år senare, liksom åsikten att operabalettens standard sjönk 
under Algo. 

 
Algos bristande klassiska kunskaper skulle snart också visa sig ha beklagliga 
effekter. Operabalettens tekniska standard gick ner och ensemblen kunde inte efter 
några år längre bjuda, såsom kritikern Kajsa Rootzén formulerade det ”ett fullgott 
precisionsarbete”651 

 
Näslund ansluter sig således också till att beskriva Algos arbete i termer av brist och han 
använder Rootzén som källa för att dra slutsatsen att denna brist föreligger. Han ser samma 
skäl som Rootzén till att Operan bjöd in balettmästare utifrån och använder hennes text som 
källa. 

 
Rootzén 1945 
Att operaledningen heller inte blundade för denne balettmästares brister röjdes 
offentligt därigenom att i ett par omgångar redan under 1930-talet koreografer 
utifrån inbjöds att sätta upp egna baletter på Kungl. teatern.652 
 
Näslund 1995 
Att teaterns ledning inte var omedveten om balettmästarens brister röjdes också 
offentligen vid ett par tillfällen då koreografer utifrån bjöds in att sätt upp egna 
baletter.653 

 

                                                 
648 Ibid. s.138 f. 
649 Kajsa Rootzén, Den svenska baletten, s.110. 
650 Erik Näslund, Birgit Cullbergs Fröken Julie, s.13. 
651 Ibid., s.139. 
652 Kajsa Rootzén, Den svenska baletten, s.126. 
653 Erik Näslund, Birgit Cullbergs Fröken Julie, s.139. 
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Näslund liksom Rootzén ser ett samband mellan att andra koreografer bjuds in och Julian 
Algos brist. Det kanske var så, men att andra koreografer bjöds in är i sig inget som stöder 
tanken att Algo inte var tillräckligt bra. Det vore lika trovärdigt att konstruera en bild av en 
livfull period eftersom koreografer också bjuds in utifrån. Att Näslund inte har någon tydlig 
referens till Rootzén kan tolkas som att Rootzéns slutsats var en vedertagen sanning inom den 
aktuella diskursen då Näslund skrev sin bok.  
 

Sammanfattning Historieskrivning 
Mitt syfte med kapitlet Historieskrivning har varit att undersöka hur uppfattningar om Julian 
Algos balettuppsättningar på Operan under trettiotalet har levt vidare i senare texter. En 
granskning av Rootzéns historieskrivning, bokens mottagande och hur den använts som 
referens har visat att för det negativa helhetsintrycket av Algos baletter har bildspråk och 
retorik spelat stor roll i Rootzéns text. Rootzéns uppfattning om Algos uppsättningar fick 
kritik då boken publicerades, men den bild som förmedlades i Den svenska baletten har levt 
vidare i senare litteratur.  
 Kajsa Rootzéns historieskrivning i kapitlet ”Nutida balettkonst på operascenen” i boken 
Den svenska baletten har analyserats utifrån dess användning av retoriska, metaforiska och 
ideologiska redskap. Vad gäller Rootzéns text var mitt första intryck att den var tendentiös 
och okomplicerad, men en noggrannare läsning visade att den snarare var komplex och 
motsägelsefull. Genom att använda en militär metaforik som signalerade ordning och reda då 
operabaletten beskrevs och en metaforik med associationer till oreda, sjukdom och dekadens 
då tysk modern dans beskrevs, etablerade Rootzén på kapitlets inledande sidor en 
motsatsställning mellan det Algo sades stå för och operabaletten i Sverige. Den bild Rootzén 
sedan gav av Algos uppsättningar i Sverige, andas artisteri och ytlighet och saknar 
överensstämmelse med den bild hon gav av modern dans i Tyskland. Den stämmer dock 
ganska väl med den bild jag har fått av Algos arbete genom samtal, bilder, recensioner och 
annat material. 

Ändå förmedlade Rootzén en mycket kritisk bild av Algos arbete, vilket jag menar sker 
framför allt genom avsnittets retoriska upplägg och dess metaforik. I analysen av kapitlet 
identifierade jag fyra retoriska figurer, med vars hjälp bilden av Algos arbete som okunnigt 
och omdömeslöst byggdes upp. 
Dessa retoriska figurer kan beskrivas som följer: 

 
• Narrativt har intrigen i avsnittet om Algo ett upplägg, som i likhet med tragedins 

formspråk, inledningsvis antyder att något kommer att gå fel, för att sedan tolka olika 
händelser som en del i en utveckling däråt. Till slut nås en fullbordan då Orfeus i sta’n 
beskrivs som ett misslyckande, vilket tolkas som bevis för det tidigare antydda. 
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• Konkluderande styckeindelningar och styckeavslutningar är negativa, medan de 
positiva omdömena finns som ”tillfälligheter” inne i styckena. 

• Positiva omdömen förbinds med dansarna eller med en reservation, medan negativa 
omdömen tillskrivs Algo. 

• En dikotomisk hierarkisk relation etableras mellan klassisk balett och modern dans 
genom textens bildspråk. 

• Konsekvent kopplades Algo samman med oreda, inkonsekvens och slumpmässighet. 
 
Då Den svenska baletten publicerades 1945 fick Kajsa Rootzén erkännande för de inledande 
historiska kapitlen, men kritik för kapitlet om nutida dans på Operan på grund av det 
stilmässiga skiftet från historieskrivning till recensionstext, hennes oförmåga att ta till sig 
modern dans och för hur hon beskrev Julian Algos arbete. 

En komparativ granskning mellan Rootzéns bok och senare historieskrivning om svensk 
balett visar att Kajsa Rootzéns bok har varit den referens som mest frekvent använts för att 
beskriva Algos balettuppsättningar på Stockholmsoperan under trettiotalet. Till skillnad från 
en många gånger positiv bild av Algos baletter som förmedlades i recensioner och andra 
artiklar under trettiotalet och den kritik mot Rootzéns beskrivning av Algos arbete som fanns 
då boken publicerades, så har Rootzéns berättelse om Algo levt vidare i senare texter. 

Genomgången visar även att inom diskursen, såsom den formulerats i böcker och 
skrifter om Stockholms operabalett under senare hälften av 1900-talet, tycks en bred estetisk 
samsyn om svensk balett under trettiotalet ha rått, från ungefär 1945 till ungefär 1995. I alla 
böcker formulerades ungefär samma berättelse i en likartad periodisering, vilket gjorde att 
även tidsluckorna blev de samma. Att de tyska balettmästarna på Operan exkluderades var 
tydligt i alla de böcker jag gick igenom.  
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Slutdiskussion 
De föregående kapitlen har på olika sätt tagit upp Julian Algos arbete som koreograf. 
Perspektivet i tidigare danshistoria om hans arbete har kritiserats och en ny berättelse har 
konstruerats utifrån i dag aktuella teorier. I tidigare litteratur har Algos tid som balettmästare 
och koreograf på Operan ofta beskrivits som en nedgångsperiod, medan decennierna därefter, 
från Tudor och framåt, har beskrivits som en av svensk danskonsts mest framgångsrika 
perioder. Då man som historieskrivare vill påtala det enastående med till exempel en viss 
period, händelse eller konstnär, kan en retorisk konsekvens bli att det som föregår det 
fenomen man vill lyfta fram, istället skrivs ner, för att på så sätt ge ytterligare kraft åt 
argumenten i den egna berättelsen. Jag menar att i vissa delar kan så ha varit fallet med 
berättelsen om Julian Algo i svensk danshistoria, och därför har jag, genom att byta 
perspektiv formulerat en annan berättelse som ger viss upprättelse åt Algo. Medan äldre 
historieskrivning snarast har beskrivit vad Algo inte levde upp till, utifrån vad man menade 
krävdes av en balettmästare på Operan, har jag istället försökt att historisera kraven. Min 
granskning pekar mot det som kan ses som självklart, att kraven och förväntningarna på en 
balettmästare förändras över tid och var annorlunda då Algo tillträdde än då historien om 
honom formulerades. 
 I avhandlingens inledning ifrågasattes relevansen av en historieskrivning om Julian 
Algo utifrån normer från klassisk balett och utifrån idén att klassisk balett var det självklara 
för en operabalett. Frågor ställdes även om betydelsen av estetisk och politisk kontext, 
överensstämmelse mellan recensenter och senare historieskrivning och om möjligheten att 
omförhandla förståelsen av Algos uppsättningar utifrån queerteori. Därefter presenterades i 
teoriavsnittet ett postmodernt historiografiskt perspektiv (Jenkins, Munslow, White) och 
queerteori (Sedgwick, Doty, Rosenberg), vilka tillsammans skulle möjliggöra en 
omförhandling av muntligt och skriftligt traderade uppfattningar om Algos uppsättningar. Den 
i inledningen ifrågasatta relevansen i tidigare historieskrivning har sedan undersökts utifrån a) 
Julian Algos bakgrund i Tyskland, b) hans uppsättningar på Stockholmsoperan och därmed 
samtida artiklar i tidskriften Scenen samt c) genom att granska efterföljande historieskrivning 
om perioden. 

I tolkningsarbetet såg jag tidigt en symbolisk skillnad mellan det stilblandade och det 
stilrena. Som tolkningsram i avhandlingen har generellt de stilblandande idealen i Theatertanz 
och den stilrenhet inom klassisk balett, som framstod som norm i senare historieskrivning, 
betraktats som symboliskt och till viss del ideologiskt åtskilda. I uppsättningsanalyserna 
synliggjorde queerteori ambivalenta genus, ambivalent sexualitet och lek med kulturella 
normer, vilket jag lät representera ytterligare en aspekt av blandning. I analysen av senare 
historieskrivning synliggjordes att stilren klassisk balett var den norm, utifrån vilken Kajsa 
Rootzén i Den svenska baletten beskrev Algos uppsättningar, samt att detta senare inte 
nämnvärt har diskuterats eller ifrågasatts. Under den period avhandlingen omfattar fanns i den 
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kulturpolitiska diskursen aspekter av ras närvarande, dock sällan som idéer om lika värde och 
blandning, utan snarare som ett redskap för åtskillnad, eller, som det då ofta uttrycktes, renhet. 
Den politiska kontextens inverkan på de skeenden jag tar upp har funnits med i bakgrunden 
och tagits upp framför allt då materialet haft anknytning till Julian Algo. Händelserna och 
förloppen i det förflutna visade sig ha varit komplexa och har inte gett stöd åt någon enkel 
tolkning. 
 
Estetisk och politisk kontext 
Inom scendansen i centraleuropa var stilriktningarna och försöken att kategorisera många 
under 1900-talets första decennier. Begreppen Ballett och Moderner Tanz – med 
undergrupper – var under tjugotalet i Tyskland i högsta grad närvarande och diskussionen runt 
dem intensiv. Sammanhangen var komplexa och idéerna många, men något förenklat, kan 
man säga att då Ballett togs upp igen i slutet av tjugotalet, efter att under en period ha fått 
representera det gamla som motsats till det moderna, användes det tillsammans med modern 
dans och benämndes Theatertanz. Från denna stilblandande inriktning kom Julian Algo till 
Stockholm. Han ville då använda sina kunskaper från såväl klassisk balett som modern dans 
och anpassa sitt uttryck efter publiken i Stockholm.  

Det var emellertid inte så enkelt att nazisterna med idéer om renrasighet anammade 
kraven på stilren dans och förkastade Theatertanz’ stilblandande estetik. Ausdruckstanz, även 
det stilblandande Theatertanz som jag beskriver som en radikal kraft under tjugotalet, 
anpassade sig väl till den estetik, som den nazistiska regimen lade ut riktlinjerna för. Under 
nazisterna fick Ballett återigen stå för det gamla, medan Ausdruckstanz olika former (varav 
Theatertanz var en), definierades som det specifikt tyska eller germanska. Lilian Karina och 
Marion Kant (2003) pekar i det sammanhanget på idéer och tankar inom Ausdruckstanz under 
tjugotalet som väl passar den nazistiska ideologin, medan Hedwig Müller och Patricia 
Stöckemann (1993) snarare beskriver tiden fram till 1933 som radikalt annorlunda än 
Ausdruckstanz under nazisterna. En annan aspekt tar David J. Buch och Hana Worthen upp 
då de granskar texter skrivna av arrangörer och koreografer i samband med Deutsche 
Tanzfestspiele 1934, och jämför dessa texter med vad som framfördes på scenen under 
evangemanget. Till festspelen hade nazisterna tagits fram en programmatisk presentation som 
tydligt uttryckte deras ideologi (och en essäbok med texter av deltagande koreografer), men 
Buch och Worthen visar att de danser som framfördes på festivalen många gånger hade 
skapats under Weimarrepubliken utifrån helt andra ideal. Så framträdanden och konstnärer 
förblev vid det gamla, men planeringen genomfördes nu centralt, syftet förändrades, icke-arier 
och utlänningar var inte längre välkomna och till skillnad från vid tidigare danskongresser 
fanns inte några diskussionspunkter på programmet. 

Så medan det i Sverige i slutet av trettiotalet från flera håll efterfrågades en tydligare 
klassisk inriktning för operabaletten, och Algos mer revyinspirerade, lättsamma och 
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stilblandande uppsättningar ifrågasattes, delvis utifrån samma argument som nazisterna 
använde mot tidigare scenkonst, hade nazisterna i Tyskland tagit till sig Ausdruckstanz, även 
om deras agerande var inkonsekvent och nyckfullt. Många koreografer och dansare, som 
initialt anpassade sig, flydde senare.654 Den nazistiska diskursen var emellertid kategorisk och 
aversionen mot otydliga gränser och mot att blanda var, i alla fall i ord, framträdande inom 
både estetik och raspolitik. Idéer om rena raser försvann officiellt efter andra världskriget, 
men man kan nog påstå att inom den estetiska diskursen levde metaforiskt ”det rena” vidare i 
uttryck som stilren, avskalad och klassiskt ren, medan ornamentik, genremöten och 
stilblandningar länge sågs som passé, men nu är frekventa. 

Jag har även påtalat att Algos bakgrund inom Ausdruckstanz, och det uttryck hans 
uppsättningar i Stockholm kom att få, kan vara intressanta att fundera över utifrån aspekten, 
att till skillnad från den konformism och styrning som blev koreograferna i Tysklands 
arbetsvillkor, så kunde Algo i Sverige utveckla ett konstnärskap i relativ frihet. Även om 
repertoarkommittén gemensamt beslutade vilka baletter som skulle sättas upp, torde Algo, 
som balettmästare, ha haft inflytande över repertoaren under trettiotalet. Mitt intryck är att han 
med iscensättningarna av Förtrollade butiken, Blå tåget, Fruar på vift, Prima ballerina och 
Orfeus i sta’n, hittade ett personligt konstnärligt uttryck, vilket dock inte var förenligt med de 
ideal, inom klassisk balett eller modern dans, som krävde att stilar inte skulle blandas. 

 
Recensenter och senare historieskrivning 
Det funktionalistiska, stilblandande och stiliserade i Julian Algos och Jon-Ands 
iscensättningar under trettiotalet uppfattades då som modernt och lekfullt och blev väl 
mottaget av sin samtid. Trots det har vanligen en negativ bild av dessa uppsättningar 
presenterats i historieskrivningen, vilket var en motsättning som mina frågor inledningsvis 
grundade sig på. Berättarperspektivet i böcker om danshistoria är självklart tillbakablickande 
utifrån författarens epistemologi, men ibland får man som läsare dessutom känslan av att 
författaren blickar tillbaka på något mindre fullkomligt, och ibland med lägre moral, än det 
som uppnåtts då boken skrivs. Det finns en tendens att beskriva danskonst, (och annat), som 
om den har gått framåt både ideologiskt och artistiskt, och författarens egna estetiska och 
ideologiska utgångspunkter skrivs ibland in i texten som självklara. Dessutom beskrivs 
utvecklingen gärna som en vågrörelse där vissa artister får representera framgång och andra 
nedgångsperioder. Ett estetiskt, och ibland ideologiskt, ställningstagande som finns inskrivet i 
vissa texter är att en operabalett bör ägna sig år klassisk balett. 

Genom att överge det perspektivet och istället beskriva Julian Algos bakgrund som en 
förutsättning utifrån vilken han anställdes, har det framträtt mer tydligt att Operan genom att 
1931 anställa Algo engagerade sin balettmästare från en inriktning inom modernismen som 

                                                 
654 Till Sverige kom Gertrude Engelhart, Edgar Frank och Lilian Karina. Därmed inte sagt att de initialt  
      anpassade sig. 
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experimenterade med att använda modern dans och balett tillsammans. Operaledningen torde 
ha varit medveten om det och därmed önskat en sådan inriktning. Även om det formulerades 
på olika sätt i olika tidningar förstår man att Algo vid sin första intervju i Sverige uttryckte att 
han ville göra moderna baletter på klassisk grund. Den arkaiserande och tillbakablickande stil 
som fanns i Sverige, t ex inom konstmusiken (Karlsson 2000), under 1930-talet, hade inte 
någon motsvarighet i den balettrepertoar som valdes på Operan och det verkar troligt att 
operaledningen valde att tillåta ett modernt uttryck inom baletten. Utifrån dansarnas 
respektive recensenternas reaktioner tycks det dock som om valet av Algo snarare gjordes för 
att tillfredsställa recensenterna, som ofta i positiva ordalag påtalade det moderna, än för att 
uppfylla önskemål från dansarna. 

Att läsa Kajsa Rootzéns Den svenska baletten från 1945 och senare historieskrivning 
om Algo ger en avsevärt mer negativ bild av hans uppsättningar än att läsa de samtida 
recensionerna. Det tycks som om det på trettiotalet fanns en större acceptans för ett lättsamt 
sceniskt uttryck och för att blanda olika stilar, än då Rootzéns bok kom ut 1945 och åren 
därefter. Utifrån den kritik kapitlet ”Nutida danskonst på Operan” fick då den publicerades 
menar jag att boken har fått orimligt stort genomslag i senare danshistoriska böcker. Såvitt jag 
kan se, tycks ingen efter Rootzén ha gått tillbaka till äldre dokument då trettiotalet tagits upp i 
danshistoriska sammanhang, utan den bild som senare etablerades och upprepades var i mångt 
och mycket den samma som den som förmedlades i Den svenska baletten. Samtidigt återges i 
Rootzéns bok vissa positiva omdömen från tidigare recensioner, men den retorik utifrån 
vilken händelserna ordnas och presenteras för vidare det negativa och låter det positiva dö ut, 
samtidigt som inget positivt tillskrivs Algo. Inom kanon har svensk danshistoria hellre lyft 
fram ryska, franska och anglosachsiska samarbeten än tyska, vilket inneburit periodiska 
luckor som exkluderat Algo och tidigare tyska (och svenska) balettmästare. Om man, utifrån 
Sauter, antar att nationell teaterhistoria blir till i det ögonblick den skrivs (Sauter 2004), kan 
Rootzéns bok sägas ha spelat stor roll för vilka händelser från trettiotalet som har blivit svensk 
danshistoria och hur dessa har presenterats. Bilden av trettiotalsbaletten som ointressant kan 
ha levt vidare också för att historieskrivning om konstnärer och artister generellt gärna ger 
legitimitet åt dem som redan har utrymme inom kanon, om inte annat av pragmatiska skäl 
såsom möjligheten att publicera sitt arbete. 
 
Queerteori och historiografi 
Genom uppsättningsanalyserna har jag argumenterat för att det frivola, lekfulla och 
stilblandade i Algos uppsättningar blir begripligt som modernt och radikalt, då det sätts in i 
teoretiska sammanhang (Doty, Rosenberg, Sedgwick) som ser genus och sexualitet som 
instabila kategorier och som lek- och spelbara. För att se, att detta har ett samband med 
kritiken mot Algo i historieskrivningen, krävs dels att man håller med om att kritiken mot 
honom i historieskrivningen huvudsakligen har utgått från klassisk balett som norm, och dels 
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att man ser en ideologisk skillnad mellan absoluta normer, (i det här fallet uttryckt som krav 
från klassisk balett) och att betrakta genus som instabilt och lek- och spelbart. Utifrån ett 
sådant perspektiv synliggörs det omförhandlande och bitvis queera inom en heterosexuell ram 
i Algos trettiotalsbaletter, och kritiken mot dem framstår som tillbakablickande och konser-
vativ. Det Rootzén kallar slump och oreda blir istället ett estetiskt förhållningssätt. Professor 
Bengt Häger, som var god vän med Algo, menar att Algo egentligen var mer seriös än upp-
sättningarna på Operan tillät, men att operaledningen ”ville se sina dansöser sexigt 
serverade”, vilket öppnar upp för tolkningar om ironi i uppsättningarna i Algos försök att hitta 
ett uttryck som passade den svenska publiken. I mötet mellan en större seriositet än 
omständigheterna tillät, och Algos förkärlek för samtidsaktuella motiv, såsom funkisstilen i 
Förtrollade butiken, Gustav V i Blå tåget, Stockholmsmiljön i Orfeus i sta’n och parallellerna 
mellan Brita Appelgrens stjärnstatus i Stockholm och rollerna som firad aktris, fanns ett 
gentemot sin samtid och nära omvärld både ironiskt och lekfullt konstnärligt uttryck. Genom 
att dra paralleller mellan Garelicks beskrivning av möten mellan dandyn, den firade aktrisen 
och massmedia, och möten mellan estetiserade manliga rollfigurer, Brita Appelgren i roller 
som firad aktris och massmedia på Operascenen, har jag även lyft frågan om det möte 
Garelick beskriver fick utrymme i baletterna på Operascenen. Ovanstående är en radikal 
tolkning av empiri, men jag argumenterar för att den är rimlig och menar även att Algos 
lättsamma sceniska uttryck möjligen kan skrivas in i en berättelse om otydligare genus- och 
sexualitetsdiversifiering under de närmast föregående decennierna än under fyrtio- och 
femtiotalen, då idéer om genus och sexualitet stramades upp. Trovärdigheten har förstärkts 
genom att jag har pekat på att 1920-talets Tyskland i andra sammanhang har beskrivits som 
bitvis genusliberalt och androgynt. Ett annat exempel som stöder mina argument är 
utställningen Konstnärspar på Nationalmuseum våren 2006, vilken visar hur medvetet 
radikalitet och konservatism i genusfrågor uttrycktes i bildkonst och även möbeldesign under 
tidigt 1900-tal. Alexander Doty menar att queerhet finns på alla nivåer inom 
populärkulturproduktioner, och det tycks mig inte långsökt att dra paralleller med 
balettproduktioner.  

Leken med genus, det oordnade och ironiska kan så sättas in i ett ideologiskt och 
moraliskt sammanhang där Algos estetik står för det som inte är rent, glasklart och absolut; 
och i ett danshistoriskt sammanhang där Algo initialt, till skillnad från dem som var kvar i 
Tyskland, fick utrymme att arbeta vidare med sina idéer om det moderna och bli kvar inom 
teatern – som han ansåg var rätt plats för konstdans. Hur eventuella politiska påtryckningar på 
Operan kunde se ut har inte framkommit, men i den samtida politiska kontexten kan 
lekfullheten bitvis ses som radikal – makten kunde gycklas med i Den trekantiga hatten, i 
Förtrollade butiken och Orfeus i sta’n kunde man leka med nationella särdrag, Förtrollade 
butiken behövde inte följa originalet, män kunde presenteras som feminiserade, en porträttlik 
Gustav V kunde stå på operascenen i Blå tåget, och trots sin etnicitet kunde kubanskan i 
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Orfeus i sta’n och kosackflickan i Förtrollade butiken få dansa tåspetsdans – i alla fall fram 
till 1939. 
 
Operan och nazisterna 
Frågan om varför Algo inte fick göra fler balettuppsättningar efter Orfeus i sta’n är öppen och 
har flera möjliga svar för vilka den politiska kontexten kan ha spelat roll. Calle Flygare i 
Scenen och Kajsa Rootzén i Svenska Dagbladet kritiserade visserligen Julian Algos stil-
blandningar, framför allt i Orfeus i sta’n, men mottagandet under trettiotalet var så pass 
positivt, att det för mig inte verkar rimligt att åsidosättandet av honom enbart berodde på 
smakförändring och på hur hans baletter togs emot av recensenterna. Snarare finns i ett 
komplext sammanhang många möjliga svar varav några kan vara synen på dem som lämnat 
Tyskland, bytet av operachef, en utbredd antisemitism och de tyska nazisternas framgångar. 
Diskussioner om antisemitism i Sverige under trettiotalet sammanfaller lätt med diskussioner 
om ”nazist eller inte”, men antisemitismen var utbredd både bland konservativa demokrater 
och högerradikala antidemokratiska krafter, vilka båda var vänligt sinnade gentemot 
Tyskland, samt inom delar av fackföreningsrörelsen.  

Avhandlingen har visat att Operans styrelse, med John Forsell som chef, tog ställning 
mot nazisterna och gick ur Bühnenverein med omedelbar verkan, efter att de nya tyska 
makthavarna 1933 i brev och trycksaker till Operan hade presenterat sin kulturpolitik och 
omorganisering. Det har även framkommit att tidskriften Scenen under trettiotalet kritiserade 
John Forsell och Operan för att de inte tog tillvara nationell eller nordisk kompetens utan i 
stället anställde utländska medarbetare. Kritiken i Scenen hade en antisemitisk ton, dock 
inkluderades även Algo, som hade lämnat Tyskland 1931 och var svensk medborgare sedan 
1937. Ett argument gentemot utländska medarbetare var att ifrågasätta deras närvaro i Sverige 
när nazisterna inte ville ha dem i Tyskland. 1939 engagerade sig Scenen kraftfullt i att John 
Forsell skulle avgå och efterträdas av Harald André, vilket också skedde. Bengt Häger minns 
att Algo vid den här tiden fick ett erbjudande om ”en hög post i Tyskland” som han tackade 
nej till. Häger tror att Algos avböjande, vid en tidpunkt då många var positivt inställda till 
samarbete med nazisterna, kan ha spelat roll för operaledningens åsidosättande av Algo. 
Såsom det framstår av Bengt Hägers berättelse och av artiklarna i Scenen blev detta – att ha 
lämnat Tyskland – i den ännu tyskvänliga kontexten något negativt. 

Tongångarna i Scenen kan sättas in i olika sammanhang, såsom om kritiken i Scenen 
mot John Forsell hade något att göra med hans ställningstagande mot Bühnenverein, eller om 
det fanns fler förbindelser mellan Scenens redaktörer och personer inom den nationella 
rörelsen än den annons från Svea Rikes bokhandel, som var införd i tidskriften 1934:8. När 
man läser Scenen får man lätt intrycket att tillsättningen av Harald André innebar en mer 
positiv inställning till Tyskland från Operans sida, men ingenting i mitt källmaterial stöder 
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det, däremot säger Bengt Häger och den personal från Operan jag talat med, att Operan var 
”tyskvänlig”, men vilka som i så fall var tongivande har inte tydligt framkommit. 

Vad gäller Julian Algo finns i mitt material ingenting som antyder huruvida nazisternas 
växande framgångar i Tyskland i början av trettiotalet fanns med i hans beslut att lämna 
Duisburg för Stockholm 1931, eller huruvida hans motgångar i Stockholm spelade roll för att 
han tackade ja till engagemang i Hannover 1943, även om det verkar rimligt. Algo uttryckte 
1948 att det var den fullständiga friheten från allt tvång som lockade honom och andra till 
Tyskland under tjugotalet samt att allt var borta när han besökte Hannover under kriget. 1943 
repeterade Algo i Hannover och hade ansökt om permission från Operan från december till 
säsongens slut, men då villkoren i avtalet med den tyska teaterledningen förändrades och 
teatrarna i Hannover förstördes av de allierades bombningar stannade han i Sverige. Algo 
kom därigenom i konflikt med Reichstheaterkammer och Fachschaft Bühne om villkoren för 
det engagemang han undertecknat och efter en viss skriftväxling ledde detta några månader 
innan krigets slut till att nazisterna utfärdade ett yrkesförbud för Algo i Tyskland på grund av 
kontraktsbrott. 

Efter andra världskriget fanns en ny kulturpolitisk kontext inom vilken arbetet med 
operabaletten reformerades och nya samarbetspartner söktes från den anglosachsiska 
kultursfären. En diskursiv förskjutning placerade då tyska förbindelser och den modernism 
Algo representerade i periferin, vilket fick effekten att trettiotalet verkade ointressant. Att vara 
från Tyskland tycks efter krigets slut ha blivit något negativt, till skillnad från tidigare, då det 
att ha lämnat Tyskland var negativt. 
 
Algo inom kanon 
En annan möjlighet är att vrida perspektivet och ställa frågan om Algo skulle kunna rymmas 
inom befintligt svenskt danshistoriskt kanon. Tre möjligheter jag ser är i samband med Birgit 
Cullberg, Carl-Gustav Kruuse och Elisabeth Söderström. Genealogiskt tillhör Julian Algo 
samma linje som Birgit Cullberg, men har inte skrivits in som en föregångare till teaterdans i 
Sverige och deras gemensamma skola har inte heller lyfts fram i svenskspråkig litteratur, dock 
tas det upp i The Decca Book of Ballet och i ett nummer av Dancing Times. Som balett-
mästare i Malmö satte Karl Gustav Kruuse upp Prima ballerina, i vilken han tidigare hade 
dansat på Stockholmsoperan i Algos koreografi. Malmö är känt för operor och operetter med 
dansinslag, vilket också var fallet i Stockholm under Algo. Bengt Häger menar att Kruuses 
uppsättningar i Malmö kan ses som ett fortsatt arbete utifrån Algos idéer. Under sina sista år 
arbetade Julian Algo som lärare i rörelse på Operans elevskola. Hans arbete där beskrivs av 
Elisabeth Söderström som viktigt för hennes utveckling som sångerska. Det är möjligt att 
Algos undervisning var viktig även för andra elever på Operahögskolan och att han på så vis 
påverkat fler sångares sceniska uttryck från samma generation. 
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Till slut – avhandlingen har följt upp Julian Algos karriär under tjugo år från mitten av 
tjugotalet till mitten av fyrtiotalet, i Tyskland och i Sverige, samt i historieskrivningen om 
honom. Det kan tyckas vara att ge ett stort utrymme åt en koreograf som inte har tillskrivits 
någon betydelse inom kanon; men jag menar att svagheter inom kanon, både generellt, som 
ett historiografiskt dilemma, och mer specifikt för svensk danshistoria, just därför har kunnat 
synliggöras. Konsekvensen av ett gentemot kanon radikalt förhållningssätt har lett till en 
berättelse med en problematisering av kanon, periodisering och historiografi samt en 
annorlunda tolkning av operabaletten under 1930-talet än tidigare svensk danshistoria. Det 
material jag har tagit fram om antisemitism i tidskriften Scenen under trettiotalet har haft 
relevans utifrån mina frågeställningar om Algos karriär, men mycket, eller nästan allt, återstår 
att göra för att få en bild av Operans agerande under krigsåren, vilket i alla fall torde innebära 
viktiga framtida forskningsuppgifter.
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Summary 
Playfully with gusto 
Ballet productions at the Stockholm Royal Opera 1931–1938: Theatertanz, 
gender aspects and the writing of history 
 
From 1931 to 1952, Julian Algo was ballet master at the Royal Opera in Stockholm. Algo 
(1899–1955) was born in Germany and trained under Heinrich Kröller, Eugenia Eduardowa 
and Rudolf von Laban. It can be said that he belonged to the tradition in Ausdruckstanz 
known as Theatertanz. Algo’s productions at the Opera in Stockholm were usually positively 
received by critics and were described as modern, whereas as ballet master in Duisburg he 
was associated more with ballet. When Algo was hired, there had been frequent collaboration 
between the Opera in Stockholm and German artists for many years, and a number of German 
ballet masters had been employed at the Stockholm Opera. Thus, the fact that a German 
director was employed at the Opera in 1931 was nothing unusual, but after World War II and 
the fall of the Nazis, it was preferable to overlook previous artistic collaboration with 
Germany. Furthermore, the time around 1950 was a period when the opera ballet in 
Stockholm underwent a radical change in qualitative terms, which meant that from that point 
on, the 1930s (and 1940s) tend to be described as belonging to another era. In more recent 
books about the history of Swedish ballet, there is a consensus that the dance productions that 
Algo presented at the Opera from the time he arrived in 1931 through to 1938 were of poor 
quality. These critics maintain that he did not master classical ballet technique, that his 
choreographies were similar to musical revues or variety theatre, genres that had gradually 
come to be seen as not serious, that his background in German Theatertanz did not fit opera 
ballet and that he mixed different styles. After the world premiere of the ballet Orpheus in 
town, which gave events a local setting, Algo was ignored as a ballet choreographer until 
1948, but remained ballet master. Algo was vindicated to some extent in 1945, when he won 
an international choreography competition in Stockholm with the ballet Visions, which was 
also performed in Helsinki and by the International Ballet Company in London and other 
places in Great Britain. 

The theoretical framework of this dissertation consists of post-modern historiography 
(Hayden White, Keith Jenkins, Alun Munslow) and queer theory (Eve Kosofsky Sedgwick, 
Alexander Doty, Tiina Rosenberg). I have found inspiration in their historiographical 
discussions of how meaning has been ascribed to the past through canonisation, how the use 
of tropes and metaphors is inevitable, how epistemology, ideology and methodology are 
always present in all texts – in one’s own and in others’ – and the importance of how material 
is organised. The idea that history has its basis more in the present than in the past has played 
a role in my choice of queer theory, allowing new interpretations. In order to understand the 
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way the Western world contextualises gender and sexuality, according to queer theory, it is 
necessary to analyse cultural discourses in terms of sexuality (homo/hetero), gender 
(female/male) and human contacts (social/sexual), which queer theory sees not as dichotomies 
but as qualities and contacts on the same continuum. Also relevant are the observations that 
queer and straight always define one another and that older libretti always contained a story 
about heterosexuality. Throughout my analysis, I have tried to break with perspectives that 
have served as the basis for the canonisation of past dance events in Swedish dance history. 
Radicalness is thus recognised from the outside if it breaks with cultural norms rather than 
with the conventions of the theatre. 

The dissertation is organised into three chapters: one on Julian Algo’s background in 
Germany, one on his productions at the Stockholm Opera from 1931 to 1938, which also 
includes sections on the theatrical publication Scenen, and one on the later writing of history. 
The empirical material comes from archives at the Theatre Museum of Sweden, the Archives 
of the Swedish Royal Theatres (KTA), the National Library of Sweden (KB), the Music 
Library of Sweden (SMB), the Stockholm Music Museum, the Dance Museum in Stockholm, 
Theaterwissentschaftliche Sammlung Köln (TS) in Cologne, Deutsches Tanzarchiv Köln 
(DTK) in Cologne, Bibliotèque nationale de France and Laban Centre in London. 

 
Germany 
The first chapter follows Julian Algo’s career in Germany based on sources like performance 
schedules and programs from the theatres Algo worked in, articles in German theatrical 
publications and reviews in Duisburg’s newspapers as well as correspondence between Kurt 
Jooss and Julian Algo. The aims of the chapter concern historiography and dance history, with 
the chapter highlighting the issue of what expectations opera management had when Algo was 
hired. The concepts of classical ballet and modern dance are historicised as I survey their use 
in theatrical publications, newspapers and theatre annual reviews.  In dance history terms, the 
approach in this chapter is conservative because my aim is not to break with previous 
perceptions. On the contrary, I use other historical writing to provide a picture of Algo’s 
inclusion in circles that are usually seen as important in dance history and thus argue against 
his marginalisation in Swedish dance history.  

In the 1920s, Julian Algo was active as a dancer and choreographer in German theatre 
dance and worked with many of its key dancers and choreographers. Kurt Jooss, Edgar Frank 
and Julian Algo were colleagues under Rudolf von Laban; Walter Junk, Harald Kreutzberg 
and Julian Algo were dancers in Berlin at the same time Max Terpis was ballet master. For 
several years, Algo was Yvonne Georgi’s dance partner in Gera and Hannover. When he was 
ballet master in Duisburg, among the dancers there were Werner Stammer and Aurel von 
Milloss. 
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Ballet premieres were covered in Duisburg in the newspapers Rhein- und Ruhrzeitung 
and Duisburger Generalanzeiger.  A discussion in the press relating to Algo’s takeover as 
director showed that the clashes in German theatre dance between Ausdruckstanz and Ballett 
were also an issue in Duisburg and that Algo was associated with ballet, whereas his 
predecessor Aenne Grünert was associated with Absolut Tanz. In one newspaper, it was 
argued that, with Algo’s arrival, the high ideals of Absolut Tanz would disappear and the old 
ways would return, while in another, it was argued that with Algo dance [more musically-
centred?] would return to Duisburg. When Algo was criticised, it was usually because he had 
done something associated with what was “mechanical” in older ballet, in contrast to what 
was “spiritual” in modern dance. It is certain Julian Algo took part in the congresses in 
Magdeburg in 1927 and Essen in 1928 and he may have attended the one in Munich in 1930. 
In his correspondence with  Kurt Jooss for the work planning the 1928 congress, it emerges 
that Algo proposed that the congress be held partly in Duisburg and that he expected to take 
part in some kind of performance, but this did not materialise nor was the suggestion backed 
by Kurt Jooss. Discussions in Das Prisma – Blätter der Vereinigten Stadttheater Bochum-
Duisburg addressed, along with Algo’s performances, the art of dance in more theoretical 
terms in articles by authors such as Max Terpis, Rudolf von Laban, E. Kurt Fischer, Kasimir 
Edschmid and Reinhard Indis. The articles indicate that there was involvement and flexibility 
in the theatre in Duisburg in the contemporary discussions about dance. The view that the 
clash between the old ballet and modern dance was out-of-date and that a synthesis was 
possible was increasingly fostered in the late 1920s in a number of articles as well as in two 
texts by Julian Algo, titled “Ballett und Bühne”, which was published in Duisburger 
Generalanzeiger and in Jahrbuch des Tanzes, and “Randbemerkungen über Tanzarbeit”, 
which was published in Das Prisma, Singchor und Tanz and Der Tanz. The boundaries 
between old and new were questioned, tested and transcended; the attempts alone to challenge 
these boundaries were an important part of the concept of Theatertanz. At the Munich 
congress in 1930, the discussion about dance was politicised, something noticeable in articles 
in Das Prisma, which wrote after the congress about dance and choreography as a means of 
creating a new kind of human and as a social phenomenon rather than as belonging to theatre.  

  
Productions 
Chapter two also has aims relating to historiography and dance history. In terms of dance 
history, the chapter takes a radical approach in that it constructs a vindication of the works of 
a choreographer who had not been included previously in Swedish dance history. In 
historiographical terms, it highlights the usefulness of applying ideas rooted in the present. 
The analyses of ballet productions and the articles in Scenen are not interwoven to produce a 
common narrative but can be seen as taking part in a common cultural-political discourse in 
the 1930s. 
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In studying Algo’s productions in Stockholm (1931–1938) I consider “gusto” and 
“playfulness” of his work and analyse his ballet productions with a focus on the 
representation of gender and sexuality. In post-modern historiography, writing history is an 
activity which bases its main production of meaning on ideologies and values contemporary 
with the author. To some extent, post-modern queer theory has given the theoretical agenda 
an unstable identity, which makes this approach suitable for an investigation of “gusto” and 
“playfulness”; I also wanted to be progressive and needed a perspective to counter the views 
that Algo was not serious enough, not classical enough, arguments which fail to take into 
consideration Algo’s formative background and creative approach. In Stockholm, between 
1931 and 1938, Algo staged Tricorne, Petrusjka, La boutique fantasque, Le train bleu, Sylvia, 
Prima ballerina, Good-humoured ladies, Casanova and Orpheus in town. Contemporary 
reviews described his ballets as playful, artistic, modern, ironic, stylised and functionalistic. In 
La boutique fantasque, the connection with functionalism was obvious in its characters, 
scenography and choreography. Compared to the Ballet Russe’s productions of La boutique 
fantasque, the Stockholm production was modernised and set in functionalistic scenery. I note 
that all libretti include a story about heterosexuality, and several ballets include a male 
character who, in the contemporary cultural context, represents ambivalent sexuality, such as 
the dandy in Tricorne, the snob in La boutique fantasque and Beau-gosse in Le train bleu. 
The analyses of Tricorne and Petrusjka emphasise the heterosexual violence and passionate 
feelings between the competing men, which is a common plot in Western fiction. In strong 
contrast, the focus in La boutique fantasque and Le train bleu is on flirtatious, non-passionate 
sexuality. In the program, the characters in Le train bleu are frequently presented as couples, 
such as “newlywed golf couple” (man+woman), “a tennis player and her partner” 
(woman+woman), “Perlouse and Beau-gosse” (man+woman), “a boxing couple” (man+ 
woman), an actress and her secretary (woman+woman) and some singles: a journalist, a 
porter, an elegant man and a tennis habitué. The habitué wears a costume which makes him 
look very much like the Swedish king, Gustav V, who was a talented tennis player, connoting 
ambivalent sexuality. At first, the couples seem either homosocial or heterosexual, but the 
figures often play with gender identities: Perlouse with rationality; Beau-gosse with 
femininity; the female boxer with profession, the presence of Gustav V, and the tennis player 
and her partner with their costumes. In analysing Prima ballerina, I focus on the male stylised 
identities and their iconographic representation together with the female actress (as noted by 
Garelick 1998). From the point of view of feminist theory, the end is interesting when – after 
a scene with a mirror – Prima ballerina acts as an independent subject in the narrative. Instead 
of hiding and lying as she does earlier, she recognises her ability to duplicate, and uses this to 
deceive her male admirers by making copies of herself. The analysis of Good-humoured 
ladies emphasises strong femaleness and femininity expressed in various ways such as 
through scenography, the libretto, male characters and cooperation between the female 
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figures. The ballet Orpheus in town (1938), with new music by the Swedish composer Hilding 
Rosenberg, is set in Stockholm. The narrative recounts how a group of sculptures (from 
1936), among them Orpheus, is awakened outside Stockholm Music Hall (from 1926) by the 
music of Orpheus and Eurydice, performed inside the Music Hall. The following night, 
Orpheus looks for Eurydice in different places in Stockholm and finally finds her outside the 
Opera house. The ballet generated discussion in the media and was both criticised – for its 
ambivalence of style – and celebrated – for Algo’s ability to combine influences from Jooss 
and Schoop with the dancers’ classical ballet skills. Prima ballerina, Le train bleu and 
Orpheus in town all have in common the presence of the media and female actresses, and 
stylised men, which I have compared with the confluence of the media, the dandy and the 
female actress as described by Garelick. All the parts of the female actress were danced by 
Brita Appelgren, who was a spectacular actress herself, followed by the media in magazines 
and well known in Sweden both as a dancer and a movie star. 
 
Scenen 
In the articles and letters to the editor of the publication Scenen, foreign employees at the 
Opera are attacked mainly in the spring of 1934 and spring of 1939. Both periods coincide 
with the Nazis making a show of their power in Europe. Hitler became Chancellor of the 
Reich in January 1933 and head of state in 1934. In the spring of 1938, the Nazis began their 
expansionist policy with the annexation of Austria, and what came to be called Kristallnacht 
took place between November 9 and 10, 1938. The success of the Nazis and the stressful 
situation for many Germans did not lead to solidarity with those who then left Germany, nor 
to any moderation in xenophobia. On the contrary, at the publication Scenen, it was thought 
that Hitler’s succession as Chancellor legitimated a discussion about whether foreigners 
should be working at the Opera. A number of the articles and letters to the editor are explicitly 
anti-Semitic, but the emphasis was primarily on the Nordic/Scandinavian/native-born, while 
at the same time it was argued that the participation of foreign artists was at the cost of Nordic 
artists. Teddy Nyblom, who was the managing editor from 1932 to 1935, was highly critical 
of John Forsell, the managing director of the Opera, and foreigners employed at the Opera, 
especially Herbert Sandberg, but Leo Blech, Kurt Bendix, stage manager Julius Hälsig and 
Julian Algo were also attacked in articles and letters to the editor. Teddy Nyblom himself 
wrote in an article about the foreign invasion and demanded the conductor Herbert Sandberg 
to resign. Art from the time before Hitler came to power was readily described as worse and 
of lower quality than that under Hitler, and one argument against foreign employees was that 
Hitler did not want to take care of them himself. 

Scenen published a few articles that took a positive, optimistic view on the work of 
Julian Algo and his scenographer Jon-And at the Opera in 1936 and 1937, a period when the 
opera ballet in Stockholm is generally thought to have been widely acclaimed. But in 1938 
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and 1939, with Georg Skogberg as managing editor, criticism of John Forsell and foreign 
employees at the Opera resumed. After a spiteful campaign in Scenen in 1938-1939, John 
Forsell resigned in the spring of 1939. The arguments against employing foreigners were the 
same used in similar situations: immigrants would take jobs and educational opportunities 
from talented Swedish musicians, foreigners would take advantage of Swedish benefits, 
names that sounded un-Swedish would be found in various official contexts, they were 
foreigners in terms of Swedish culture etc. 

With his article Opera- eller revybalett, det är frågan (’Opera or revue ballet, that is the 
question’), Calle Flygare put the difference between opera ballet and variety show ballet on 
the agenda. Flygare saw opera ballet as a higher art than revue ballet and argued that Harald 
Lander and Julian Algo were examples of ballet masters on the opera stage who would be 
better suited as directors of revue ballet. Later, Flygare’s criticism of Algo hardened and in 
the article ‘Operabalettens nödläge’ (‘Emergency in the opera ballet’) he demanded Algo’s 
resignation. There was a shared aesthetic between the criticism of Algo in Scenen, where 
readers could note that he lacked taste, used cheap dance hall tricks, acrobatics and 
provocative effects of nudity, and the Nazi view of art before Hitler, for instance in the exhibit 
Die Ewige Jude in Munich in 1937, which described art before Hitler as a shameful 
entertainment venture with rigged-out variety shows and spectacles in the nude instead of 
quality. 

 
Writing history 
The last chapter takes up how Algo’s work at the Stockholm Opera between 1931 and 1938 
has been described and communicated in the later writing of history. The chapter has a 
historicising function. If ideology and values are considered to be critical in determining what 
story is told, there is also reason to historicise older scholarship and historiography once there 
is a longer time perspective and it can also be assumed that hegemonic ideals and values have 
changed. In methodological terms, White’s focus on the importance of figurative language 
and Jenkins’ advice to speak more of the historian’s than of historical concepts have led me to 
highlight rhetoric and figurative language in the writing of Algo’s history. 

Kajsa Rootzén’s book Den svenska baletten: från Stiernhielm till Brita Appelgren (’The 
Swedish ballet: from Stiernhielm to Brita Appelgren’) from 1945 can be seen as taking part in 
a discourse which, when the book was published, aimed to establish a strong position for 
classical ballet in Swedish culture. The book was reviewed when it came out and the criticism 
of several reviewers targeted the chapter “Nutida balettkonst på operascenen”, (‘The art of 
contemporary ballet at the Stockholm Opera’), which mentions Julian Algo’s productions at 
the Stockholm Opera. Rootzén was severely critical of Algo in her book. She linked the 
section on Algo with German expressionism which was a term of abuse after Wold War II – 
and criticised the mixture of styles in Algo’s productions – which was taboo in the discourse 
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of that time, which aimed to establish a strong position for classical ballet, but which had been 
ideal in Algo’s last years in Germany. Rootzén’s views have been promoted since then, and 
no one has questioned Rootzén’s judgement or connected that Algo was neglected due to the 
political situation in 1938–39 since the book was published. Algo’s background in 
Theatertanz has only been described as negative for an opera ballet. 

My analysis has shown that, in a number of ways, Rootzén conveyed a critical view of 
Algo’s work through the rhetorical organisation of her section on Algo and its figurative 
language: a) Like in a classic tragedy, from the beginning Rootzén foreshadows that 
something will go wrong. In the text that follows, this sense of foreboding intensifies and is in 
the end confirmed with Orpheus in town, which she describes as an impure mixture of styles 
and the worst he had produced; b) By using military metaphors to describe opera ballet that 
signalled orderliness and organisation, and metaphors associated with disorder, sickness and 
decadence to describe German modern dance, she establishes a hierarchical relation between 
classical ballet and modern dance;  c)Topic sentences and closing sentences in her paragraphs 
are negative and as a result further her criticism, whereas positive opinions occur as “pure 
chance” in the sections on each ballet; d) Positive views are associated with the dancers or 
with a reservation, while negative views are attributed to Algo. 

A study reviewing later historical writing about Swedish ballet shows that Rootzén’s 
book has been the reference most frequently used to describe Algo’s productions at the 
Stockholm Opera in the 1930s. The positive view of Algo’s ballets conveyed in reviews and 
other articles in the 1930s is supported by criticism of Rootzén’s description of Algo’s work 
when Den svenska baletten was reviewed; nonetheless, Rootzén’s negative account of Algo 
lives on in later texts. 

To summarise, it can be said that, when Algo was hired, the opera management in 
Stockholm would have expected a ballet master who was skilled in both modern dance and 
ballet and who was active in the work to unite ballet with modern dance. The association that 
is often made in Swedish dance history between the national theatres and classical ballet 
would probably not have been what Algo had generally experienced because the 
choreographers and dancers he worked with in the 1920s had all been involved in what they 
themselves considered to be a project to renew modern staged dance, both in city theatres and 
the national theatres. The criticism of Algo has lived on in later historical writing based on 
aesthetic ideals that were not contemporary with the time he was employed, that were not 
obvious when Rootzén’s Den svenska baletten was published, but have been re-examined 
today in both artistic practice and in the writing of history. 
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Bibliothéque-Musee de l’Opera Paris  
Dessin 20 Costume Auteur – 5 kostymskisser till Fruar på vift av Alvar Granström 
 
Bundesarchiv Berlin 
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Z67/1927–1943: Theaterprogram Stadttheater Duisburg, Ballett und Operette 
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655 Här upptas även tryckt material såsom tidskrifter och programhäften tillgängliga i arkivet i fråga. 
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Duisburger Generalanzeiger 4.5.1928; 7.5.1928; 13.11.1928; 22.11.1928; 21.2.1929; 
13.10.1930; 15.12.1930 
Rhein und Ruhrzeitung 6.5.1928; 22.11.1928; 20.2.1929; 9.12.1929; 13.10.1930; 
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Stadtarchiv Hannover 
Hannoversches Tageblatt 10.12.1926 
Hannoversches Tageblatt ?.1.1927 (recension efter nyårspremiär) 
Hannover Kurir 9.12.1926 
Hannover Kurir 4.1.1927 
 
Theaterwissentschaftliche Sammlung, Universität zu Köln (TS Köln): 
Almanack der Städtischen Bühnen Hannover 1929: Fünfzig Bühnenbilder Oper/ 
Tanz/Schauspiel 
Blätter der Staatsoper, Berlin V Jg. 1924/25; VI Jg. 1925/26, inbunden utgåva av tidigare 
publicerade lösa häften. 
Deutsches Bühnenjahrbuch 1927–1931 
Deutschen Bühnenvereins 12 Jan. 1931, 23 Jg., Heft 1 
Jahrbuch der Berliner Bühnen 1925/26 
Jahrbuch des Reussischen Theaters 1925 
Jahrbuch des Reussischen Theaters 1926, Verlag Tonderer und Säuberlich Leipzig 
Jahrbuch des Reussischen Theaters – Bilaga med scenbilder av Hans Blanke. 
Jahrbuch des Reussischen Theaters 1927 Jubileumsschrift, Max Beck Verlag Leipzig 
Programsamling Gera 
Programsamling: Hannover 1926/27, 1927/28, 1928/29 
Spielplan 1925/26-1937/38 
Stumpf, Wilhelm 10 Jahre Theatergemeinschaft i Die Deutsche Bühne, Amtl. Blatt des  
Tidskriften Das Theater årg.V – XI. Ej komplett samling. 
 
Svenska arkiv 
Dansmuseet Stockholm 
Joossamlingen: 
Brev från Kurt Jooss till Fritz Böhme 12.5.1928 
Brev från Julian Algo till Kurt Jooss 23.5.1928 
Brev från Kurt Jooss till Julian Algo 2.6.1928 
Brev från Kurt Jooss till Julian Algo 9.6.1928 
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Program till danstävling anordnad av Archives internationales de la danse i Stockholm 1945 
 
Kungliga biblioteket 
Brev till Onallo Morales från Julian Algo 7 st., 1944-1948, samt brev från Onallo Morales till 
Julian Algo Acc 1 st., 1944. KB Handskriftsavdelningen Acc. 1988/13 
Microfilmsarkiv, se dagstidningar 
Teaterprogram Stockholm Chinateatern augusti 1944: ”Gästspel från två kungliga teatrar” 
 
Kungliga teaterns arkiv (KTA) 
A1C vol. 33–44 Styrelsens protokoll 
A2A vol. 3 reglementen 
A3A vol.4 vol. 4. Repertoarkommittens protokoll 1928/29–1938/39 
B1A vol. 20–24. Utgående handlingar i koncept kopior 1930/31–1943/44 
B1B vol. 6–8, Utgående handlingar i koncept/kopieböcker 
B1C vol. 1–3 Utg. handlingar bundna, 1931–1945 
C1 vol. 4 Diarier över inkomna skrivelser. 
C2 vol. 2 Diarier över utgående skrivelser 
D3BA vol. 33-37 Maskinmästarens planritningsjournaler: innehåller även fotografier. 
E2B vol. 2-7 Till teaterdirektionen, bundna. 
E5 vol. 1 Upprättade avtal rörande ekon. och tekn. ärenden.  
F2B vol. 4 
F3CC Kostymlistor med dekor-, attribut och personanteckningar (ej komplett) 

Camachos bröllop 30.10.1948 
Orfeus i sta’n 23.10.1938  
Visioner premiär 15.4.1950 

F3CE vol. 2 Kostymlistor till balett KTA (ej komplett) 
Den trekantiga hatten 16.10.1931 
Förtrollade butiken 16.9.1933  
Balettdivertissement 7.1.1934 
Sylvia 27.9.1934 
Prima ballerina 30.10.1935 
Fruar på vift 26.9.1936 med libretto 
Casanova 4.11.1937 med libretto 
Camachos bröllop 4.12.1948 
Visioner 15.4.1950 

F9DB Kansliförhör vol. 1 
L1A Kungliga teatrarnas äldre affischsamling, bunden  
Verksamhetsberättelse 1938–1939 
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Fotografier från balettuppsättningar 1931–1938. 
Kungliga teaterns programsamling 1930/31–1938/39 
Reglemente för Kungliga Teatern 1926  
 
Operans musikbibliotek och arkiv 
Blå tåget, libretto 
Den trekantiga hatten, libretto handskrivet på tyska  
Fruar på vift, klaverutdrag  
Orfeus i sta’n, klaverutdrag, partitur  
Prima ballerina klaverutdrag (Leipzig 1919) 
 
Privata samlingar 
Per Sundström: 
”Se Folket”, revyprogram Folkets hus teater 1946 
”Opp med folket”, revyprogram Folkets hus teater 1947 
Bengt Häger: 
Fotografi av Julian Algo som Petrusjka i Duisburg 1928 
 
Riksarkivet 
Justitiedepartementets föredragningslistor 26/2 1937, Konseljakt nr. 25 (Passansökan) 
 
Statens musikbibliotek SMB före detta Musikaliska akademiens bibliotek – 
handskriftsavdelningen 
Brev från John Forsell till Hilding Rosenberg, Bo Wallners samling I:15. 
På musikmuseet: 
Arkiv 36. Stora utländska klippserien: sorterat efter kompositör. 
Arkiv 48. Klipp dans skandinavisk: Operabaletten 1864–1939 
Arkiv 48. Klipp dans skandinavisk: Julian Algo 
Kajsa Rootzéns samling 
Operan recensioner 1938–39 sorterat 
 
Statens pressarkiv 
Signatur och pseudonymsamling 
 
Sveriges teatermuseum f.d. Drottningholms teatermuseum 
Fotografier från balettuppsättningar 1931–1938. 
Dancing Times: Julnummer 1934; April & Maj 1947  
Der Tanz 1939:3, årg. XII 
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Petermann, Kurt, Tanzbibliography, Leipzig: Bibliographisches institut VEB 1966–87 
 
Sydsvenska Dagbladets Arkiv 
Förteckning över anlitade medarbetares signaturer 
 
Dagstidningar och tidskrifter 
Recensioner och reportage i svensk dagspress 
Aftonbladet Vi kvinnor 19.11.1938; 20.11.1938; 15.1.1951  
Aftontidningen 1.11.1942; 21.12.1945 
Arbetet 21.11.1938 
Dagens Nyheter 1931–1938; 17.3.1943; 2.12.1945; 2.5.1956; 7.12.1957 
Expressen 1.12.1951 
Folkets Dagblad 21.11.1928 
Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1931–1938; 15.2.1939; 18.12.1951; 13.12.1957 
Morgontidningen12.12.1945; 11.1.1952; 25.5.1955 
Nationell tidning 29.10.1938 
Nya Dagligt Allehanda 17.3.1928; 1931 - 1938 
Socialdemokraten 27.9.1936; 20.11.1938 
Stockholms Tidningen 1931–1938; 5.12.1945; 7.1.1952 
Svenska Dagbladet 1931–1938; 24.11.1945; 22.12.1951; 2.5.1956 
Sydsvenska Dagbladet 30.11.1945 
Uppsala Nya Tidning 29.12.1945; 1.12.1951 
 
Tidskrifter 
Ord och bild 1931 s. 345 ff., årg. 40 
Ord och bild 1932 s. 346 ff., årg. 41 
Ord och bild 1933 s. 442 ff., årg. 42 
Ord och bild 1934 s. 207 ff., årg. 43 
Ord och bild 1935 s. 339 ff, årg. 44 
Ord och bild 1937 s. 385 ff., årg. 46 
Ord och bild 1938 s. 393 ff., årg. 47 
Ord och bild 1939 s. 363 ff & 435 ff., årg. 48 
Ord och bild 1940 s. 323 ff. & 371 ff. årg. 49 
Scenen 1930–1942, årg. 16 – 28 
Teatern 1935:13 s. 262, årg. 2 
Teatern 1936:10, årg. 3 
Teatern 1937:12, årg. 4 
Teatern 1944:10–11, årg. 11 
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Teatern 1945:3–4, årg. 12 
Idun 1938:49, årg. 16 
 
Dagens Nyheter 28.12.1999 
Dagens Nyheter 16.7.2002 ”Rasblind dans från Sydafrika” (Christer Pettersson) 
Dagens Nyheter 2.2.2005 ”Det ljuva livet i Paris” (Lars Linder) 
Danstidningen 1997:2 ”Att lära av danshistorien” (Lilian Karina Vásárhelyi) 
Danstidningen 2005:1 ”Harald Lander: Balettmästare, koreograf och knivkastare” 
Svenska Dagbladet 13.4.1997 s.B2–B3 ”Dramaten bugade djupt för de tyska 
herrarna”(PerLysander) 
Svenska Dagbladet 27.8.1997 ”Fridansens skugga” (Anna Ångström) 
Svenska Dagbladet 12.3.1998 ”Tysk press på svensk teater under andra världskriget” (Per 
Sundström) 
 
Publikationer om svensk danshistoria656 
Engdahl, Horace Swedish Ballet and Dance, a Contemporary View 
Häger, Bengt Balett klassisk och fri; Alverldens ballet – klassisk og fri 
[Idestam- Almqvist, Bengt] Robin Hood Svensk balett, The Ballet in Sweden 
Näslund, Erik Birgit Cullbergs Fröken Julie – en svensk balettklassiker 
Rootzén, Kajsa Den svenska baletten 
Sjögren, Margareta Biljett till balett 
Sjögren, Margareta Skandinavisk balett 
Skeaping, Mary & Ståhle, Anna-Greta Balett på Stockholmsoperan 
Ståhle, Anna-Greta Ballet in Sweden 
 
Övrigt 
Samtal med professor Bengt Häger i hans hem 13.12.1995 
Samtal med Björn Holmgren SU 3.5.1994 
Samtal med Ellen Rasch i hennes hem 1994 
Samtal med Ingeborg Stergel (tidigare Carlsson) i hennes hem 10.5.1994 
Samtal med Vivi Nelson-Staag på borgarhemmet Höstsol 1994 
Samtal med Maj von Gegerfeldt (tidigare Nordqvist) i hennes hem 4.5.1994 
Samtal med Sten-Torsten Thuul i hans hem 28.4.1994 
Samtal med Alvar Granström i hans hem 6.2.1994 
Samtal med Sven Ahl i hans hem 30.1.1997 
 

                                                 
656 Här förtecknas de böcker som ingår som källmaterial i kapitlet Historieskrivning. För exakta uppgifter se  
     litteraturförteckning. 
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