
Igelkottens promenad
Under en trappa på en innergård, mitt i allt det snabba och hårda som en stad kan 
utgöra, föddes en igelkott.  

Tyvärr föll det sig så att ganska snart jagades igelkottens mamma iväg av en arg 
hund som också bodde på gården och tyckte att han ägde den. Men hunden såg 
inte igelkottungen, det gjorde ingen förutom en liten flicka. Varje dag kom flickan 
sedan och matade igelkottungen. Flickan döpte den till Momo efter 
huvudpersonen i hennes favoritsaga. Och sagor berättade flickan för igelkotten 
Momo, många och overkliga om världen utanför innergårdens murar. 

En dag kom inte flickan. Momo väntade, det är svårt att säga hur länge eftersom 
igelkottars tidsuppfattning skiljer sig från vår. Det kan således ha gått dagar eller 
bara timmar när Momo beslutar sig för att leta efter flickan. Momo erinrar sig en 
av historierna som flickan brukade berätta, om en annan plats där natur och stad 
blir ett och människor trotsar tyngdlagen. 

Så Momo beger sig från innergården. Ut i den stora staden. Där ute är det hårt och 
snabbt och fötterna klampar snabbt snabbt förbi Momo men ingen ser henne för 
alla har så brottom. 

Momo följer minnena av berättelsen nerför en trappa in i en tunnel och upp på ett 
tåg. Inte heller på tåget ser någon Momo. Tåget åker i mörkret tills det till slut 
dyker upp bland höga hus, ibland stannar det och släpper av och på folk, men 
mest åker det, snabbt.  

Efter ett tag, oklart hur länge, dyker tåget ut ur en tunnel och plötsligt har staden 
förvandlats till berg och sjöar. 	  
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Momo minns passagen från berättalsen och kanske hoppar hon av vid första 
stoppet och promenerar längst med vattnet och berget, upp bland 
industribyggnader och radhus förbi väggmålningen föreställandes en grävling. 
Kanske väntar hon ett stopp till.och kommer ut på ett torg för att sedan svänga 
vänster upp på en gångväg och sedan upp i skogen. 

Kanske lägger hon på vägen märke till alla små detaljer; blommor, sprickor i 
någon fasad, flamingos målade på en vagn, ekar. 



Så kommer hon fram till en gångväg som leder in mellan två stora byggnader. 
Momo dras neråt, gången kröker sig och Momo svänger vänster mot en enorm 
grön kopparport. Porten är öppen och Momo går in genom porten och hamnar 
som på en gata eller torg fast inomhus. På båda sidor om henne reser sig hus i alla 
möjliga färger. Momo går vidare förbi husen mellan vilka människor sitter i olika 
nivåer och lugnt samtalar och äter.	  

Momo fortsätter rakt fram och kommer till en trappa som går ner mellan två av 
husen. Hon följer den ner och hamnar i en smal gång av tegel. Ljuset som kommer 
in genom de små fönstrena är starkt och kastar skuggor på väggar och golv.  

Så förbyts teglet mot vita väggar. Genom väggarna ser Momo hur 
människorkroppar, oformligt rör sig till ljudet av något som porlar. 

Där gången tar slut öppnar sig ett märkligt rum men det går inte riktigt att 
uppfatta rummet då det är indelat i en mindre gång skapad av tyger i olika vita 
nyanser. Drapperigången leder in i ett mörkt rum i vilket människor håller på att 
samla sig på en stor trappa.  

Och där i mörkret skymtar Momo någon hon känner igen. Men då släcks ljuset 
och en stålkastare tänds. Ett sus går genom människopubliken när två figurer 
uppenbarar sig mot det mörka drapperiet på ett tunt rep. Och Momo vet att hon 
har kommit helt rätt, till platsen där natur och stad möts och tyngdlagen upplöses. 



EN ANNAN DEl Av sTAN

På tunnelbanans röda linje, mellan Stockholm city och Södertälje ligger Botkyrka. När jag flyttade till Stockholm 2005 var det hit jag 
flyttade, till Norsborg och ett cirkuskollektiv med tre tjejer som gick Cirkusgymnasiet. Det var inte det Stockholm jag hade tänkt på 
när jag fantiserat om flytten; ett Stockholm med kullersten och virvlande trånga gränder som i gamla stan. Nej, jag kom till ett annat 
Stockholm; ett miljonprogramsområde i gränslandet mellan stad och landsbygd. Tillsammans med cirkusartisterna såg jag sidor av 
Stockholm som jag efter att senare ha flyttat in till Sveavägen skulle sakna och söka mig tillbaka till; festerna i punkshangaren och 
gula villan, nakenbad från klipporna vid Tullingesjön, förfesterna på Alby Pizzeria och promenaderna på ängarna utanför Norsborg. 

Jag har fortfarande många vänner som är cirkusartister och verksamma i Alby och burnt out punks fester i hangaren är ett gläd-
jande inslag också idag även om det bara är ett par gånger om året.  Om jag ska dit hoppar jag på tunnelbanan i Örnsberg där jag nu 
bor och åker sedan i drygt en kvart till Fittja där jag hoppar av för att kunna promenera den stillsamma och vackra vägen längst med 
Albysjöns västra sida, förbi gula villan och båtklubben. Kanske ska vi titta på en föreställning i Cirkushallen först, då promenerar jag 
upp i virrvarret av industribyggnader och radhus till Subtopia och Cirkör. Även om jag sällan åker hit så blir jag glad varje gång. Vari-
ationen av byggnadstyper, närheten till naturens lugn och cirkusvagnarna som står lite var som helst ger känslan av att ha kommit till 
en annan värld. 

När jag kommer hit har jag mina minnen med mig och denna del av Storstockholm utgör tillsammans med gamla stan, Sveavägen 
och alla andra platser som jag varit på och tycker om, det Stockholm som har kommit att bli min och många andra människors hem, 
även om det är en annan del av stan.
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METOD

Teater, dans, konst och nycirkus skapar, för betraktaren av det, tidlösa rum 
som tar en från vardagens bördor och försätter en i ett tillstånd av tidlöshet och 
upplupenhet.

Tanken på detta tillstånd av tid- och tyngdlöshet blev utgångspunkten för 
mig i projektet. Funderingar kring kopplingen mellan tid och rum, fantasi och 
verklighet och platsers värden gjorde att jag valde två böcker som referenser 
och motorer i projektet.

Som politisk och teoretisk referens valde jag David Harveys Ojämlikhetens 
Nya Geografi. 

David Harvey är kulturgeograf och diskuterar just relationen mellan rum, 
tid och pengar. Han fokuserar i boken på hur just urbana platser skapas inom 
en viss kontext och hierarki. I boken tar han upp olika rumsbegrepp och jag 
fastnade speciellt för filosofen henri Lefebvres tre rum:

Det fysiska rummet (så som vi förnimmer det med våra sinnen).
Rummets representation (Det föreställda rummet)
Representationernas rum (det upplevda rummet).

De tre rummen kan också uttryckas så som Harvey uttrycker dem i boken:
Det absoluta rummet (Newtons och Descartes rum) som är fast, orörligt 

och oföränderligt. Två personer kan inte befinna sig på samma plats vid sam-
ma tidpunkt.Enskilda föremål och personer är urskiljbara.

Det relativa rummet. Två personer kan befinna sig lika nära centrum. 
Östermalmsbons världsbild kan snabbt bli suddig när man talar om områden 
utanför tullarna.

Det relationella rummet: Tid och rum sammansmälter. Drömmar och min-
nen i kombination med rummets relation till andra rum och det fysiska rum-
met som vi förnimmer det.

För att läsa platsen på ett annat, oväntat sätt och skapa oväntade rumsligheter 
valde jag Michael Endes skönlitterära bok Momo eller kampen om tiden en 
berättelse som Cirkus Cirkör tillsammans med Stadsteatern satte upp som 
teater-/nycirkusföreställning för några år sedan. Boken låg nära till hands efter-
som även den, om än i annan form än Harveys, behandlar tid och rum.

Berättelsen handlar om en flicka vid namn Momo som en dag märker att 
samhället håller på att förändras. Människor blir mer och mer stressade och 
har inte längre tid att umgås med varandra. Istället skall allt effektiviseras och 
gå snabbt. Momo upptäcker att det är de gråa herrarna som “stjäl” tiden från 
människorna genom att säga till dem att arbeta mer för att tjäna mer pengar så 
att de kan konsumera mer. Momo tycker inte om det hon ser och beger sig ut 
på en resa, ledd av en sköldpadda vid namn Kasiopeia, på jakt efter den förs-
vunna tiden.

De rum Momo rör sig genom på denna resa harjag sedan utgått från när 
jag tänkt på Cirkörs byggnad. Jag har parat ihop programmet med Momos 
promenad för att generera oväntade rumsligheter och se programmet annor-
lunda.

Momos promenad får i projektet utgöra underlaget för den promenad 
som jag vill att besökaren skall ta genom byggnaden. Tanken är att man som 
besökare, genom sekvenser av rumsligheter, skall föras till föreställningen.



ALDRIGGRÄND

Husen som böjer sig på båda sidorna ser ut som sirliga palats 
av glas, fulla med små torn, burspråk och terasser. Palats som 
i enorma tidsrymder stått på havets botten och nu plötsligt 
stigit upp pa land (...) glittrande i alla regnbågens färger” 
(s.153)

Aldriggränd fick bli det kontorslandskap jag har skapat. På 
dagarna skall man kunna sitta och äta och umgås mellan 
de byggnadsvolymer som utgör själva kontoren. När det är 
föreställningar blir “torget”/gränden mellan volymerna en 
foajé att vistas i innan föreställning. Balkongerna mellan 
kontorsvolymerna  fungerar som grupprumsytor där man kan 
mötas för att diskutera och umgås. Glastaket över rummet ska 
ge en känsla av att man befinner sig nästan utomhus på ett 
slags gata/torg.
Fasadmaterialet jag fann är en polykarbonatpanel som finns 
i olika färger och glänser då den är blank. Under balkongerna 
sitter mosaikkakel i samma färger som de volymer den kop-
plar till. Möblerna här är även de i olika färger.

TEGELVÄGGSPASSAGEN

“Det var ett ljus som fick konturerna att framträda med onaturlig klarhet och skärpa men samtidigt inte 
tycktes komma från någon bestämd källa - eller rättare sagt tycktes komma från alla håll samtidigt”. (s.151)
På våren går solen ner vid fem så att den sprider ett starkt rödgult ljus riktat mot cirkusskolan. I riktning 
mot denna ljuskälla har jag lagt en passage där man rör sig genom som en tjock tegelmur med fönsteröpp-
ningar och schakt utåt. Tegelstenarna är oregelbundet plasserade så att det skapas olika skuggor. Innanför 
den ena väggen ligger bastun och även in dit är det fönster. När ljuset i bastun är tänt lyser det genom 
öppningarna ut i passagen.

ENTRÈN

“Gränden ledde fram mot ett bestämt hus som stod tvärs över 
den längst in och spärrade av den helt. Huset hade en stor 
grön port (...)” (s.153)

Man kan möta byggnaden på två sätt. Dels genom att 
komma uppe från skogen. Då först man via en liten gång från 
promenadväggen in mellan två stora byggnadsvolymer. Vägen 
här lutar och man dras ner in mot huvudentrén som ligger 
mellan två studios.

Kommer man istället från torget som bildas mellan Subto-
pia och Cirkör tar man sig via en trappa, som det även går att 
sitta i, upp för att sedan ta vänster till entrén.

STORA HALLEN

“Momo hade hamnat i den största sal hon någonsin sett. Den var större än den väldigaste kyrka eller 
centralstation. Enorma pelare par upp ett tak som snarare bara anades än sågs högt där uppe i halv-
dunklet (...) En spiraltrappa förde upp till en stor balkong som ledde runt hela salen(...)” (s.167)

Stora hallen är en kompromiss mellan brukarnas vilja och rummet som Momo kommer till (“plat-
sen som tiden kommer från”). Hallen blev ganska naturligt det stora rum som beskrivs i berättelsen. 
Men i Momos rum finns inga fönster utan bara vaxljus och eftersom de brukare jag pratat med ville 
ha fönster och naturligt ljus har jag valt att ha det. Spiraltrappan finns med men istället för att leda 
upp till en balkong som går runt hela salen leder den upp till trossarna och riggningssystemet.

PASSAGE FÖRBI DUSCHARNA

Under Momos promenad rör hon sig genom 
en korridor där “Till vänster och höger 
längst korridoren stod med regelbundna 
mellanrum nakna farbröder och tanter av 
sten” (s.155)

Jag tolkade om detta och lade en pas-
sage med halvtransparent Rodecapanel 
förbi omklädningsrummet och duscharna. 
De nakna kropparna innanför skall kunna 
anas men man ska inte tydligt kunna se 
konturerna.



ByggNADEN

En Cirkushall/cirkuscentrum som ligger i Alby. Man kan promenera 
från Fittja eller Alby. Helst skulle jag vilja knyta ihop hela Botkyrka 
som område på något sätt. Projektets utformning har dock gjort att 
jag bara naffsat lite på det.

Cirkushallen, eller snarare cirkuscentret, ska samla nycirkus i 
Stockholm. Här tränar cirkörs gymnasiestudenter men det skall även 
finnas uttrymme för fristående proffesionella (nu knutna till sub-
topia men inte nödvändigtvis till Cirkör). Cirkushögskolestudenter 
skall också kunna komma hit. Platsen är viktig som mötesplats för 
de som arbetar med nycirkus, såväl nationellt som internationellt. 

Spår leder till platsen och byggnaden skall koppla till Subtopia 
genom att via en entré möta Subtopia vertikalt.

Eftersom jag inte tycker att nuvarande cirkushall, som byggnad 
beträffat, besitter några kvaliteter som är värda att bevara har jag 
valt att riva den och ge plats för en helt ny byggnad. Betongen från 
den befinbtliga kan dock användas till de nya hallarna som även de 
är i betong och befinner sig ungefär där de gamla låg.

För att koppla ihop platsen mellan Subtopia och cirkushallen 
med skogen bakom har jag skapat en passage utomhus “genom” 
byggnaden. Den plats som bildas mellan Cirkör och Subtopia tänker 
jag mig som ett torg, fritt från bilar men där uppträdanden kan ske 
på sommaren och där man kan mötas och umgås.
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MATERIAl

Den bärande konstruktionen i min byggnad är 
i stål. Genomgående såväl i kontorsdelen som i 
träningshallarna.

Studiornas fasader är i trä medan bottenvå-
ningen, vilken inhyser förråd, wc, omklädning-
srum och gym, är i betong. Det finns dock pas-
sager där väggmaterialet inte är betong, som t.ex. 
förbi omklädningsrummen där väggmaterialet är 
kanalplast (10m.m. eller 16m.m.) och precis innan 
det är såväl golv som väggar i tegel.

De två träningshallarna för gymnisister, 
repetition och föreställningar är i betong och stål 
med trossar i och takgångar i metall.

Då kontorsdelen har sitt ursprung i rummet 
“Aldriggränd” i berättelsen “Momo-eller kampen 
om tiden” har jag där valt Rodeca polykarbonat-
panel i olika färger. Varje “kontorsbyggnad” får 
sin färg. Här kompletteras dock fasadmaterialet 
med isolering och gipsskivor så att kontoren blir 
ordentligt täta.

Den allmäna ytan (som används för såväl min-
gel innan föreställningar som för samkväms- och 
måltidsyta) har golv av betong och täcks av ett 
glastak fäst i stålkonstruktion.

Trapporna är även de i stål men istället för 
att man trampar på stål när man går så ligger det 
dansmatta som “fyllning” som mangår på. Om 
man tittar upp på trappavsatsen underifrån ser 
man också att den är klädd med kakel i de färger 
som byggnadsdelen, till vilken den kopplar, har. 
Detta är inspirerat av Barcelona där man när man 
promenerar under somliga balkonger kan se fina 
kakeldekorationer.


