
 
 Anna Pavlovas tå och Mary Skeaping. Foto: Enar Merkel-Rydberg 

 

MARY’s KOFFERT 
 
För något år sedan fick vi en resväska från koreograf Regina Beck-Friis’ dödsbo som var känd 

under benämningen Mary’s koffert. Det är en rejäl resväska i läder-imitation från tidigt 1950-

tal, som med finurlig låsanordning kan göras mindre eller större. Resväskan har tillhört Mary 

Skeaping, och av innehållet att döma är den från hennes tid som balettchef vid 

Stockholmsoperan under 1950-60talen. Troligen deponerades den hos Regina Beck-Friis när 

hon avgick som balettchef år 1962. Vid ett första påseende är det inget märkvärdigt innehåll, 

mest avskrifter och översättningar av gamla dansböcker – men med kunskap om Mary 

Skeapings livsgärning så ger innehållet en fascinerande inblick i hur hon gick till väga för att 

kunna sätt upp 16- och 1700 –talens dansverk på Drottningholmsteatern. 



Mary Skeapings betydelse för nuvarande Kungliga Baletten i Stockholm var densamma som 

Ninette de Valois roll för Royal Ballet i London. Hon gav dock inte bara baletten en sund 

teknisk grund och den gängse klassiska basrepertoaren, som t ex Svansjön, Törnrosa och 

Giselle, utan återupprättade svenska balettens tidigare historia med verk från 1700-talet och 

framåt. Men så hade hon också en för svenska förhållanden ovanligt bred bakgrund och 

erfarenhet. 

    porträtt från 1922 

De tidiga åren 

Mary Skeaping föddes 15/12 1902 i Woodford, England. Hennes far var porträttmålare och 

hennes mor pianist. Brodern John ägnade sig liksom fadern också åt måleri, och flera av hans 

barn blev erkända musiker. Mary ägnade sig däremot åt dansen och utbildades bl a av 

ryssarna Laurent Novikov, Vera Trefilova och Liubov Egorova. Den viktigaste läraren var dock 

Margaret Craske som gav henne fast grund i Cecchettis skola. Enrico Cechetti var en av1900-

talets stora danspedagoger. Han förenade  den klassiska italienska skolan som grundades av 

renässansens italienska dansmästare – och som alltsedan dess varit en viktigt del i balettens 

utveckling .fram till 1900-talet – med den franska skolan.. Cechetti var också i slutet av sin 

karriär balettmästare och pedagog för Diaghilevs Ballets Russes. 



 Vid mitten av 20-talet engagerades Mary Skeaping till Anna Pavlovas egen balettrupp, och 

turnerade sen med henne världen runt fram till dennes död 1931. 

 

Harold Turner & Mary Skeaping I “Pagent of Parlement”, 1932 

 Därefter fick Mary Skeaping, liksom de flesta dansare i England under 1930-40-talen leva på 

ströjobb inom alla genrer: tillfälliga dansuppsättningar, opera- och teaterföreställningar, 

dansshower, musikaler och revyer. 

 

 Mary Skeaping i ”Bird Ballet” 1930-talet 

 



 

Mary Skeaping I Rupert Doone’s “Witch dance” 1937 

Äldre tiders dans 

 Vid ett tillfälle blev hon tillfrågad att arrangera italienska danser från renässansen för en 

”autentisk” Shakespeareuppsättning. Trots sin, som hon tyckte, breda erfarenhet av all sorts 

dans insåg hon att skulle det bli någon kvalitet på renässansdansen måste hon hitta till 

källorna. Hon tog då kontakt med Melusine Wood, en av 1900-talets pionjärer inom tidigare 

seklers dans, och fick lära sig ett nytt sätt att skapa dans: att via äldre dansböckers mer eller 

mindre utförliga beskrivningar av danser och enskilda danssteg praktiskt tolka och pröva ut 

idag möjliga utföranden. Hos Melusine Wood upptäckte Mary Skeaping vilken mängd 

dansböcker som gavs ut från renässansen och framåt. Problemet var dock att snoka upp var 

de fanns dolda, i vilka bibliotek eller arkiv. (Det här var tiden före alla faksimilutgåvor som 

finns idag!) Beskrivningarna kunde vara svårdechiffrerade, och utelämnade ofta viktiga 

upplysningar för en nutida läsare som då var så självklara att de togs för givna. Men genom 

att sätta sig in  i den tidens konst, musik  kultur och historia, och jämföra med vad som 

gjordes tidigare eller senare, så gick det att tolka dansen och dess olika steg så att det 



fungerade för dagens dansare. Mary Skeaping som hemifrån redan hade en gedigen 

utbildning i konst, musik och historia, blev fascinerad av möjligheterna att återuppliva den 

tidiga dansen. Tillsammans med Melusine Wood trängde hon allt djupare in i de gamla 

dansmästarnas värld. Hon fick snart fler koreografiuppgifter inom teater och film när det 

gällde att  återskapa äldre tiders danser.  

 

Mary Skeaping koreograferar Genevave Bujold och Richad Burton i ”Anne of the 1000 days!” 1969 

Samtidigt insåg hon att detta även gällde den klassiska balettens repertoar: Den måste på 

samma sätt återvinnas för varje generation. Hon hade noga studerat Anna Pavlovas dans 

under sin tid vid hennes kompani. Senare tog hon kontakt med äldre ryska dansare för att 

fånga upp deras tradition innan de dog bort. På så vis blev hon en stor auktoritet inom både 

historisk och klassisk dans som efterfrågades i hela västvärlden 

 

Balettchef i Sverige 

Under 1940-talet upplevde Operabaletten i Stockholm en viss stagnation och brist på stöd  

från ledningen. Dansarna användes t o m som statister i operaföreställningarna. Den 



vitalisering som Mikhail Fokin gav baletten under sin tid i Stockholm 1914-15 hade sedan 

länge förbleknat. (En uppryckning som delvis var förutsättningen för Les Ballets Suédois 

1920-25). Men när Joel Berglund 1949 blev operachef i Stockholm skulle detta ändras. Joel 

Berglund var en av många svenska operasångare som ofta gästspelade utomlands och han 

såg vad som hände runt om på Euopas och Amerikas balettkompanier. Han lyckades locka 

hit  Antony Tudor från England för att sätta upp ”Gala performance” och ”Lilac garden” med 

operabaletten.  Men redan efter ett år lämnade Tudor Sverige för en internationell karriär. 

Då vände sig Joel Berglund till Cyril W. Beaumont i London, som var en erkänd auktoritet 

inom dansvärlden, både som kritiker, baletthistoriker och förläggare av danslitteratur. I hans 

butik vid Charing Cross strålade många dansare och dansintresserade sammnan, och där fick 

Berglund tips om Mary Skeaping. De träffades och kom överens om att hon skulle komma till 

Stockholm och sätta upp en riktig klassiker ”Svansjön” och samtidigt känna sig för om ett 

samarbete skulle kunna bli fruktbart.. Våren 1953 kom hon och efter 6 veckors intensivt 

repeterande fick Svansjön premiär. Denna version byggde på det ryska original som 

nedteckats av Nickolas Sergeijev från St. Petersburg.  

 

Svansjön akt 2 , Operan 1953, Marianne Orlando och Theddy Rhodin 



Succén blev enorm, redan den våren gavs den 26 gånger, och följande säsong 33 gånger. 

Dessutom fick publiken uppleva tre olika Odette och Odile, Marianne Orlando (som fick sitt 

första stora genombrott), Gunnel Lindgren och Elsa-Marianne von Rosen. Mary Skeaping 

införde nämligen att alla huvudroller skulle studeras in av minst 3 olika dansare, på så vis fick 

fler möjlighet att pröva på rollerna och den gamla strikta hierarkin bröts så att alla fick chans 

oavsett ålder och position.  På hösten 1953 återkom hon och fräschade upp Tudors 

iscensättning av Giselle från 1950, där hon lyckades återinsätta avsnitt från originalet tack 

vare Operans gamla notsamling där Adams musik finns kvar. 

  

MarySkeaping repeterar Giselle med Ellen Rach & Björn Holmgren..Operan 1953 

 Men det var först hösten 1954 som hon var fri att börja  som balettmästare och chef med 

ett kontrakt på 3 år 1954-1957. Därefter fortsatte hon ytterligare fem år utan skriftligt 

kontrakt. Som balettmästare ansvarade hon för planering av repertoaren, morgonklasserna, 

instuderingar, repetitioner och alla kontakter med Operan. Detta utan någon assistent .men 

så var hon också jämt i operahuset med en termos varm mjölk och en paket smörgåsar som 

proviant.  ”I live to work” lär hon ha sagt.  



 

Mary Skeaping i Operans då enda balettsal 

Under hennes tid vid baletten lyckades hon få loss dansarna från statistplikten i 

operaföreställningarna . utom när dansen ingick i operan, och nästan dubblera antal dansare 

från 40 till 79 dansare, samt utöka antal balettföreställningar till över 100 per säsong, (Ja 

säsongen 1958/59 till hela 232 st.) Operabaletten upplevde en popularitet som aldrig förr. 

Repertoaren byggdes metodiskt upp först med klassikerna parallellt med samtida verk, och 

då framförallt med svenska koreografer. Birgit Cullberg och Björn Holmgren fanns redan i 

huset, senare tillkom från 1957 Ivo Cramér och Birgit Åkesson. År 1956 lyckades hon få hit 

Leonid Massine som ingått i Ballets Russes, för att sätta upp tre av sina verk från deras 

repertoar: Våroffer (med ännu ett genombrott för Marianne Orlando), Gaité parisienne, och 

Den trekantiga hatten nu i originalversion med Picassos scenografi. 

 

 1960 fick hon hit Balanchines Symfoni i C, och De fyra temperamenten, och slutligen 1962 

en sovjetisk balett Stenblomman i Juri Grigorovitjs koreografi till Prokofievs musik. Det om 

något visar att hon lyckades rusta upp Operabaletten till internationell nivå. Varannan 



säsong blev hela kompaniet inbjudna att gästspela ute i Europa, ja t o m till Kina- (se vidare i 

verkförteckningen nedan) 

 

Med Mary Skeaping fick man inte bara en fullfjädrad balettledare med erfarenheter som 

balettmästare vid Sadler’s Wells Ballet vid Covent Garden i London, utan också en 

danshistoriker med praktisk erfarenhet av äldre tiders danser. I Stockholm fann hon å andra 

sidan en obruten baletthistoria från 1700-talet och en autentisk barockteater, 

Drottningholms slottsteater, med bevarad scen, scenmaskineri och kulisser.  

Dessutom fann hon att i Drottningholms teatermuseums bibliotek fanns flera viktiga böcker 

från 1700-talet om danstekniken, som t ex Gennario Magris ”Trattato teorico-prattico di 

ballo” från 1779. En mycket viktig bok som ger teaterdansens tekniska utveckling mellan 

barocken och 1800-talets klassiska balett. Ur denna bok hämtade Mary Skeaping mycket 

som hon använde vid sina uppsättningar på Drottningholm. De sista tjugo åren arbetade hon 

med en översättning av hela boken, som blev publicerad efter hennes död. Här på 

Drottningholmsscenen föll således  alla bitar på plats, och det som i dansrekonstruktionerna 

kändes avigt och konstigt blev på scenen självklart och  levande konst.  

 

Cupidos dans med parallell ”entre chat” à la Arbeau.Björn Holmgren i ”Den fångne Cupido”  1956 



Hennes första uppsättning på Drottningholmsteatern skedde med ”Den fångne Cupido” 

våren 1956. Det var en galaföreställning på beställning av Gustaf VI Adolf med andledning av 

det engelska kungaparets första besök i Stockholm.Här såg Mary Skeaping sin chans att 

skapa en stilriktigt hovbalett i barockstil. Miljön fanns färdig, texter hämtade hon från 

hovbaletten ”Diane victorieuse” som givits på Stockholms slott under dorttning Christinas tid 

år 1649. Det var en franskt verk av Poiriet som Georg Stiernhielm översatt till svenska.  (En 

översättning som vida överglänste originalet – enligt svensk uppfattning). Då sattes den upp 

av den franske balettmästaren Antoine Beaulieu, som redan under änkedrottningen Maria 

Eleonoras tid kallats till svenska hovet för att lära dem kontinental hyfs och stil. Musiken 

fanns inte bevard, men man valde då musik av Henry Purcell, som en hövisk gest till de 

engelska kungligheterna.  Själva koreografin byggde Mary Skeaping på samtida källor, bl a F. 

de Lauze ”Apologie de la danse” från 1623 , den tidigaste kända dansboken som riktades till 

danslärarna med den bästa metoden at lära ut den nya franska barockstilen. Till de mer 

”folkliga” stilen fick hon inspiration av Arbeaus ”Orchesogaphie” från 1580. Det blev succée. 

Något sådant hade inte visats sen 1600-talet. 

Kombinationen Mary Skeaping och Drottningholmsteatern revolutionerade synen på tidig 

dans, och resulterade i en följd av baletter som blev ett begrepp – 

Drottningholmsrepertoaren – med baletter som ”Den fångne Cupido”, ”Atis och Camilla”, 

”Fiskarena”, ”Dansvurmen” och operor som ”Orfeus och Euridike”, ”Alceste”, ”Ifigenia i 

Aulis”, ”Il Pastor fido”.  



 

”Dem fånge Cupido”,  Drpttningholms slottsteater 1956 

 

”Alcina” (Händel) regi: Bengt Peterson, scenografi: Kerstin Hedeby, koreografi: Mary Skeaping, Operan 1959 



Denna repertoar har sedan vidareutvecklats av Regina Beck-Friis, som redan under 60-talet 

blev Marys assistent, och Ivo Cramér, som samarbetade med Mary Skeaping i de komiska 

pantomimbaletterna. 

Men även på Stockholmsoperan gick hon tillbaka till källorna vid nyinstuderingarna av 

Michail Fokins baletter ”Sylfiderna” och ”Karneval”, som han faktiskt själv hade studerat in 

med Stockholmsoperan redan 1913-14, liksom den stora klassikerna ”Svansjön” , ”Törnrosa” 

, ”Giselle” och ”Coppelia”. 

 

 

”Sylfiderna” på Operan 1957 

Under sina 8 år som balettchef  satte hon själv upp 4 helaftonsbaletter, 5 mindre baletter – 

varav ett originalverk-  och dansinslag till 18 operor, såväl klassiska som nutida verk. 

Mary Skeaping  höll  sen  kontakt med Sverige under  alla år fram till sin död 1984.  Ofta var 

det  till Drottningholm hon  återvände för  att sätta upp nya baletter eller balettinslag i 

någon opera. Sista gången hon  kom till Sverige var 1982 då hon satte upp ”Törnrosa” för 

Malmöbaletten. 



Spår av allt detta finns i kofferten i form av stegbeskrivningar, tolkningar, bildmaterial och 

noter. 

 

 

 Mary Skeapings anteckningar till Fokins ”Sylfiderna” 

 



 

Gunnel Lindgren i ”Atis och Camilla” TV-balett inspelat i Drottningholms slottsteater. 1963 

 

”Fiskarena”  Klas Rickman, Annette af Paul, Jens Graff / Peder Lewin på Drottningholms slottsteater 1970 



 

”Dansvurmen” med Istvan Kisch, Drottningholms slottsteater 1976 

 

Innehållet i kofferten 

1 foliopärm med utdrag ur böcker rörande opera, balett och teater i  Stockholm under 16-

1700-talen, samt en sammanställning av årtal 

1 foliopärm med notkopior med musik i nutida notation till Caroso och Negri-danser från 15-

1600-talen.och noter till 1700-talsdanser 

     Specialövningar för äldre dansteknik i beskrivande text 

     Coppélia, klaverutdrag med noteringar, viss dramatisk aktion och danser beskrivna i text 

 

1 kuvert med 35 maskinskrivna sidor om ”Sylfiderna”, med dansbeskrivning, handskrivna 

kommentarer och skisser 

Noter till inledningskören och balett urAlcina akt 1 

Engelska översättningar av danssteg och hela danser ur Carosos ”Il Ballarino” 1581 och 

Negris ”Le gratie d’amore” 1602 

Engelska översättningar och tolkningar av 1700-talsdanser och dansteg.  (ett hundratal sidor) 

Utdrag ur François de Lauze ”Apologie de la danse” (1623) och Mersennes ”Harmonie 

universelle” (1636-37) , 

        samt anteckningar  om mim och gester från 16-1700-talen 



1 stort kuvert med anteckningar kring ”Les petits riens” (musik av W.A. Mozart, först uppsatt 

av Noverre 1778) samt en artikel om Operabaletten i  Stockholm 

Flera anteckningsblock med en förteckning över von Essens bibliotek på Skokloster, med 

vissa utdrag ur böckerna 

Fotostatkopia av Kungl. Teaterns regelemente 1853 

 

 

3 kuvert med bildmaterial relaterat till dans från alla epoker, inkl. egna avritningar 

1 foto av  åsk-klotet på Drottningholmsteatern 

 

I Musik- & teaterarkivet finns sen tidigare en kapsel med Marys Skeapings fotokopior av olika 
dansböcker och danser, samt en förteckning på de arkivmaterial som fanns i hennes våning i  
London vid hennes  död 
 
Mer  om Mary Skeaping finns i Peter Brinsons inledning till hennes utgåva av Gennario Magri 
”Theoretical and practical treatise on dancing” (London 1988) och Marina Grut ”Royal 
Swedish Ballet” (Hildesheim 2007) 
     Magnus Blomkvist 


