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Före drag om n ati onal stads p arken för Dj ur gårde ns Rotarykl ubb

Fredagen den 16 januari kl. 13.00-L3,25 på hotell Diplomat

[Ei]d av Bellmau,l Jag tänker tala om "Litterära ekou i National-

stadsparken. Utflyhter i raturen skildrade ay fre författare från tre sekel:

CarI Michael Bellman, August Stritrdberg och IJlf Lundell i verk som

Fredmans epistlar, Röda rumrnet, Gi{tas, fatk, och §ärrnen,

Den första ufflykten går till Fiskartoryet, [bild av Fiskartotpet,

teckning av okänd konstntlr 1870] som under 1700-talet var ett populiirt

värdshus. Där utspelar sig Fredmäns epistel n:o 71 ,"Ulla! min Ulla!".

Titeln iir [visa första versen] "Til UIla i fenstret på Fiskartorpet,

Middagstiden, en sommardag",

Har finner vi åtskilliga ay de liuerära grcpp som iir så karakteristiska

för skalden. Bellman inleder som på flera andra håll i episrlarna med en

replik - "Tjänare Mollberg", "[Jndån, ur väged', "Opp Amaryltis" - som

för att man direk dras in i haudlingen. En måItid och en narurupplevelse

erbjuds den tilitalade damen. Allt presenterae av Fredman som fungerar

som konferencier eller ciceron, Eellman-anvåinder tidsformen presens och

skapar på så sätt livlighet och nåirhet. FIer sinnena än synen ergageras:

blommor och granris doftar [visa andra och tredje vergen], i nästa vers

hörs kloekor från staden, en häst gnäggar och stampar och skåIen klingar

som slutackompagnemflng. Hela episteln kan ses som en enda sammän-

håingande replik. Veuus och Bacchus är inte nämuda, men finns

nåirvarande på slutet, dtu UIla, som en kiirleksgudinna, sägs uppelda hela

naturen - inklusive hästen - med sina yarma blickar och Fredman skålar i
vln.

[Visa första yerser igen.] Episteln, som rroligen skrevs 1790,

betecknas som pastoral, en idyllisk herdedikt, där Ulla, förstås år

herdinnan i det tjusande natursceneriet.
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Fredmans epistlar trycktes 1790, men redan 1772 försÖkte Bellman

få tr1'ckningspriYilsgium, Det krävdes då fÖr att Iä tillstånd att publicera

skrifter. Han hade ttinkt sig att de skulle ges ut i fyra volymer med 25

epistlar i varje. Av olika anledningar, §Qm jag inte hinner gå iu Pä fick

han vänta lE år innan han fick se dem i tryclt, Av de plauerade 100

epistlarna blev det bara 82 - "Hvila vid denna källar avslutar samlingen.

"Liksom en herdinna" är också en pastoral i Nationalstadspatksmiljö.

Haudlingetr utspelar sig vid krogen "Första torpet" nåira Bnurnsviken. På

en karta från mitten av 1700-talet utförd av Georg Biurman [bild av

Charta Oper Stockholnts Stads Eetrigenhel 175O-51 tr, i Nils-Erik

I-andells Stockholms lrartor 19921 utmärks faktiskt det första torp mail

kommer till sedau man lämnat Roslagstull. Också Fiskartorpet finns

utsatt. [Visa hild på första torpet, Eilden iir hiimtåd tt Staden och ttden av

Nils Afzeliu§, e[ laverad teckning av Jean Eric Rehn från mineu av 1700-

talet,l Men torpet hade sckså andra ramn, Catharineberg eller Kriiftriket,

troligen på grund av att man fångade och serverade kråiftor diir - det

antyds också i Bellmans epistel. pisa "Liksom en herdinna'l, bild av

första två verserna.] Epistel u:o 8O har titeln"Angående Ulla Winbladhs

Lustresa til Första Torpet, utom ltattrumps Tullen", ett folkligt namn för

Roslagsnrll. Som sytres lir den dedicerad till Hellgren. I sin uugdom hade

Kellgren hånat Bellman för hans grovä och plumpa stil i satiren "Mina

[,ojen", Här visar Bellman suakdomaren atf han minsann också behtirskar

deu högre stilen. I själva verket rör det sig om en ornskrivning av

Boileaus dikt I'Art poittque, Skaldekonsten, från 1674, som börjar

"Telle qu'une bergäre, au plus beau jour de f§tc", dåir sedan den franske

poeteo presenterar vilka regler en skald bor iaktta, trär det giiller olika

gemer. Bellman påpekar alltså att han är medveten om reglern4 och ger

en idyllisk bild av herdin-nan sorl plockar blommor, metr undviker att

blanda in pärlor. Det hade varit att bryta stilen. Det är enkelheten,

I

L

L



'-ti""

,I

L

t

konstlÖsheteil som karalrerisemr en pastoral, Men i de två sista verserna

yisar Bellman sin egenart och bryter den hogstilmda stilen' Paret börjar

dricka, Mollberg d:mper så småningom av stolen, Ulla spillsr brännvin på

kjolen och i sista vetsen snarkar herdiunan'lnrllstjalpt" hredvid

Mollberg.

Av de 82 epistlarna tilldrar sig tio på Djutgåtden. Fyra av dem är

starkt knutna tiil vardshus i Djurgårdsstau, i synnerhet till krogen CrÖtra

Lund, d:år det fbrst på 1880-talet började byggas tivolianläggningar,

. Två båtresor intar en hedersplats i samlingen. Epistel 25 var ju

avsedd att avsluia deu första volyåen och epistel 50 den aadra - de har

också kallats tvillingepistlar, [Yisa bild.] Epistel 25 rubriceras "försök til

eu Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla t#inhladhs Öfverfart til

trjurgården" och börjar som bekant "Blåsen [.u fllla", I första Yersen

målar Bellman upp ffi tavla i bästa rokoksstil, dä både antika och

nordiska mytologiska figruer får framsfålla kårleken och havet. Paphos iir

-iu den stad på Cypern diir kiirieksgudinnan Venus dyrkades och tritonerna

åir havsgudar understätrIda Neptunus. Man har jämfört versen med

Frangois Eouchers mvla "Venus' triumf' [visa bild] som skildrar Yenus'

födelse ur havet, omgiven av havsgudar, Tavlan köptes L74A direkt från

konstnären av Carl Gustaf af Tessin som yar §veriges ambassadör i Paris.

I epistel n:o 50, willingepisteln skildras sedan Ulla Winblads filrd

tillbaka fran Djurgärden i en likrande mytologiska inrauniug.

[Eild på Strindhrg.j Strindbergs genombrottsroman Rdda rummet utkom

L979, Redan inledningskapitlet, som vi allihop såkert har fått analysera i

skolan, åir ett stilistiskt virtuosslycke med sin inledande nåirbild av

Mosebacke trädgard, som sedan övergår i ett panorama över staden och

dess omgivningar. Strindberg demonstrerar sarnma skicklighet som
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Bellman, när det giiller att regislrera sinnesintryck: Ijud, Ijus och dofter

strömmar från rornanens inledande sidor.

Huvudpersonen Arvid Falk dyker upp fÖrst sedan växt- och djurlivet

i trädgården introducerats. Hans melankoliska uppsyn, trär han kommet ut

ur en krillarsal, klarnar då han hlickar ut mot horisonten och den fria

Eaturen. Redan här anslås deu tEmati§ka kontrasten mellan den

fortryckande och förljugna staden och den fria sarna naturen, Rousseu

har m.a.o. spelat tn inte ob*tydlig roll för romånen$ tendens.

Jag tiinkte läsa Ett avsnitt ur det tredje kapitlet. Arvid Falk har haft

ett mycket obehagligt samtal med.sin äldre bror Carl Nicolaus, som

förklarat att det inte finns något kvar att håimta från farsarvet. lEild med

karmn.l På det Lrär utdraget ur Heinrich I'{euhaus' karta från början av

1870-talet kan man följa slutet av Falks promenadväg fråu brodern på

Osterlånggatän via Norrlandsgatan r'rll Humlegårdsgatan och in i

Humlegården, där han känner sig som en skolkande skolpojke, jag citerar:

[...] fri, trotsigt fri, ty det var eu frihet som han med rän stor

uppoffring erövrat, Vid den tanken att frin och efter behag få umgås

med naturetr som han förstod bättre än han förstod mtinniskorna,

vilka blott hade misshandlat honom och sökt göra tronom dåIig, blev

han glad och all ofrid försvann ur hans sinne; och han stod upp för

art fortsätta sin väg ännu langre utom staden. Han gick getrona korset

och befann sig på Nona Hun:Iegårdsgatan. Han fick ss att några

bräder fattades i planket mitt emot och att etr gangstig blivit

upptrampad på andra sidan" Han kröp igenom och skråimde upp en

gumma sorn gick och plockade nässlor; han promenerade genom de

§tora tohakslanden, *år Villastaden nu står, och befana sig vid porten

till Lill-Jans.
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Här hadE våren brutit ut på allvar över den lilla täcka

lägenhetenr sCIm med sina tre små stugor låg inbädad.mellan

blommande syrernr och äppelträd skyddad for den nordliga viuden

av granskogen på and,ra sidan landsvägen. Här var en fullständig

idyll uppdukad.(s. 28)

Här syns porten vid Lili-Jans avbildäd på en akvarell av A.T. Gellerstedt

1878. Den låg ungefiir vid nuvarande Lill-Jansplan.

I det här avsnittet får Norra Djurgårder., med sin påtagligt lantliga

miljö, utgöra eu positiv kontrast tiil staden. Falk möter så småningom

konstnärerna och bohemerna som bosatt sig i Lill-Jans, och man gör upp

om att träffas på Röda rummet på Bems tilI kvällen. Det är den första i

en rad krogar som hesöks i rounanen. Man går bl.a. på Nonbacka,

§tjärnan, Tennknappen, Rydbergs, Hamburger Börs, Piperska muren och

Operakällaren" Därvidlag ftilj er §trindber g Bellmans litterära tradition.

Men i Rrida rumntet finns också en atrtimåltid. Bohemerna i Lill-Jans

lever på evaltgrdnsen. Vid en tillfalle tar de nöja sig med att läsa ur en

kokbok. Koustuären Sell€n frågar filosofen Montanus:

- Vad läser du, Olle?

- Det är detsammal

- Är det detsamma? $ka du inte vara artig, nåir du rir fräimmande.

- Pet är en gammal kokbok som jag lanat av Ygberg!

- Nej, for fan, är det? ÅU *e få vi lasa lite; jag har inte ätit mer åin

en kopp kaffe och tre glas vatten idag.

- Vad vill du ha för slag, då? sade Olle och bläddrade i boken. Vitt

du ha en fiskrätt; vet du vad Marjonäs åir?

- Marjonäs? Neej ! Llis detl Det låter gott!
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- Hör på nu då! "139. Marjonris. Smör, mjöl oclr litet engelsk senap

samrnanfräses och uppvispas med god br:ljong. Nåir den kokar ivispas

några äggulor; varefter den fåf kallna."

Nej, fy tusan, det där blir man inte mätt på . . .

- Å Oet är inte slut än. "Fin matclja, vinättika, litet grädde och

vitpeppar" - ja jag ser nu att det duger inte. Yill du ha något

stadigare.

- SIå upp kåldolmat, det är det hästa jag vet! (s. 2aI f,)

Det äir något annat tin Bellmans rratorgier i Nationalstadsparlteu. Men

sådana fiuns hos Strindberg cckså. Giftasnovellen "Måste' innehåIler t.ex.

en rejäl familjepicknick som aväts i gröngräset på Djurgården under

midsommardagen. Den beskådas i smyg av Magistern, en inbiten stadsbo,

en tofl och pedantisk ungkari som förirat sig ut på Djurgården, eftersom

hans stamkrog i staden stängt för helgen.Jag citerar:

r[anoen, familjefadern stod på knä, i skjortiirmaffle, barhuvad, med

ett ölglas i ena handen och en smörgås med metvurst i den andra;

hans feta glada ansikte, väI rakat omkring munnen, lyste av gIädje

och välvilja, när han uppmanade sina gäster, beståeude tydligen av

hustru, svärfÖraldtar, svågrar, bodbe$änter, och tjänsteflickor, att

äta. dricka och vara glada, Iy idag var midsommar heia dagen, Och

den glada mannen sade roligheter så att hela sällskapet vred sig i

gräset under de uppriktigäste skrattsalvor. Och när pannkakan

serverades och åts med fingerna och portvinsbuteljen gick runt, höll

den tildsta bodbetjänten ett tal, ibland hjärtligt så att fruame togo upp

näsdukame och värden stoppade ena polisongsnibben i mulgipan,

ibland rnuntert så att bravorop och skratt tystade talaren; då blev
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magistern mulen; men han gick icke siu väg, utan §atte sig på en sterl

bakom en tall tbr att se på "djuren". (s' 91 f.)

Men Magistern kan iute sluta betrakta sallskapet, utau sitter i tre tirnmar

bakom tallen. Upplevelsetr aY familjeidyllen ffu honom att inse vad sorn

som är vEirdefullt i livet; han gifter sig sedennera och uppfyller sin

besfÅmmelse.

tBild ay "IJffe".] Ulf Lundells debutroman Jsc& utkom 1976. Boken

hyllades som gencrationsromatr; forfattarens rik4 livfulla och målande

språk prisades som något nytt och persortligt. Stockholmsskildringama

jämfördes med rnästaren Strindbergs. Själv kallar UIf Lundell på bokens

haksida huvudper§onens rumlande i siillskap med vin och kvinnor fÖr "en

Bellmansk gliidjeyra" som dock Övergår i en "allt dystrare baekanal".

latk w också en konstnåirsroman. I bakside§textetr Pre§entera§

huvudpersonetr Jack som "författarnovisen" och sedan som "rumlargn,

drinkaren, manssyndromet, egotrippffen". Genom hela romaretr går som

en röd rråd Jacks försök att skdva en bok - ett s.k. metalitterärt grepp,

eftersom läsareu missrätker att det gåiller just den bok hon eller han håller

i handen.

Redan i första kapitlet föreslår Jack sin kompis Eart att de ska dra ut

till Djurgården. Jag-personen fungerar nästan som en bellmansk

konferencier, när bilden av idyllen i grÖngräset med Ölet och flickorna

må,las upp:

Ganska marat är det riII exempel att luta sej ner i gräset i solen vid

Djrugårdskanalen där borta vid Djurgårdsbnrnns värdshus alltså och

ha med sig en låda bir och ligga och flukn på brudarna i värmen

och vinha åt ruristema på båtarna som brummar fOrbi och snacka lite
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Iugnt och bli på trycken och gå på en krog och tillochmed att det

dyker upp nån fest till kveillen. (s. 21)

Talspråksdrag dominerar och Stockholmsdialekten rir omisskiinnli g.

Kumpanerna intrandlar sagda öl och i Österrnalms saluhall en matsäck

som inte star innehållet i Bellmans och Strindbergs picknickkorgar efter:

"Erieost, en shmsig korv, grovt vitt bröd, en hEirlig pastej med små

delikata mandarinklyftor inbakade i gel6n, lite druvor". Sedan finner de

ytterligare en kompis vid Djurgardsblon, Harald, som ansluter sig;

Jaså, min herrar plägar sej till Djurgården. O ja, Djurgården med

sina gamla hjortar, sina dofter från gamla kung Oscars dagar med

jakettstel a mustasch-herrar octr kringelhårsdamer i dy gdi gr svepande

klänningar, tandlösa pojkar med sjömanskostymer och rullband och

fräkniga flickor [ ...]" (s, 23)

Tiden förllyttar sig tillbaka till §trindbergs sekel och för sedan läsaren

ytterligare huudra år tillbaka. Harald uudrar nåimligen om de ttukr på hur

mycket perukpuder som måste ha darnmat ner gangarna på Djurgården:

"Ja, bergis tonvis av det ochså, Bellman själv har säkefi ruskat av sej tio

kilo bara han." (s. 2a)

Gänget återkommer flera gånger till Nationalstadsparken i romanen.

Haga åir gtt annät våilbesökr urflykrsmål, bl.a. deltar Jack flera gånger i
Bellmansfesten. En lite vemod.ig seen från Djurgårdeu får avsluta

.historien. Jack tror att han tappar sin anteckningsbok vid Djurgårds-

brunnskanalen och cyklar dit for aft söka den. Han finner den inte, men

han stanuar till och ser in mot stan, regisherar dofter, ljus och ljud och

cyklar sedan iväg mot KB, konstnärsbaren - en av de manga krogar, diir
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Jack och hans kamrater håller till, Djurgården får på så sätt inrama hela

romanetr och bilda en platsens cirkelkomposition'

Också i nästa romalt, Sömnen (från Lg77) spelar Nationalstads-

parkens miljö en central roll. Huvudpersonen tillika jag-personen'

rocksångaren TCImmy Cosmo, prorlenerar liksom Jack med jåimna

mellanrum på Djurgården och upplever där ett slags frihet.

Sönnnen iir kanske deu mest strindbergskå av Luudells romaner, Hau

verkar nilstan utmana Strindberg i ett f,orsÖk att övertrumfa siu iildre

kollega nrir det gniller litterera grePp. Jag skall ge eff exempel. Det gäIler

fågelsymboliken i SIimruen.'Röda tummets första kapitet heter ju

"§to'ckholm i fågelperspektiv" och huvudpersoner Arvid Falk. I slutet av

Strindbergs första kapitel finns en bild som symboliskt sammanfattar vad

som kommer ätt hända med FaIk. Haa har nyss haft ett saffItal med

jour:ralisten §truve, medarbetare i den frisinnade tidningen Rödluvan, och

meddelat att han slutat på sitt arbete i verket, Kollegiet för Utbetalandet

av Ämbetsmärulens löner. I ståillet har hau beslutåt sig fOr att bti fri

litteratör, dvs. leva på sin pemä som journalist och författare. Sfruve

påpekar att det minsaffr inte alltid tir så lam. Falk promenerar iväg,

tanldull efter såmtalel Jag citerar:

Han kåinde sig lik en fågel som flugit mot en fönstemrta och uu

ligger slagen, då han trodde sig lyfta vingarne för att flyg" rätt ut i

det fria. (s. 18)

Fågeln, en ofta använd frihetssymbol, sliär alltså emot en vägg. Romanen

handlar sedan om hur Arvid Falk försöker finna ett arbete, dåir han kan

verka fritt som en sanfl skriftsfrlåre, rlen överallt stöter på motståud i

samhåillet.
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Tommy Cosmo i Luudells roman Sömnen utnr§tår sig med eu kikare

för att studera fåglar - särskitt måsar - och forsoker fÖlja deras rÖrelser'

§lutligen tröttnar han på att titta och beslutar sig i stället fÖr att bygga en

mås. I en magnifik scen i slutet av romanen beger sig huvudpersonen

tilläarnmans med ett giing kompisar till Eorgen på Giirdet med en drake i

form ay en mås. Den placeras på Hakberget, förankras via rep i en jeep,

och inuti draken placerar sig Tommy ifÖrd en läderhuva' Efter en

springande stårt lättar ekipaget och Tornmy jublar:

t...1 ho oooool Jag flyger över Giirdet i april 191'7, sÖmnens år ach

tystnadens år, jag flygerl Skik för fan och skratta för fan fÖr jag

flyger jag flyger du flyger vi flyger allt flyger [,.,]' (s. 290)

Men ekipaget krockar med en annan drake, och mås med man och allt

störtar. Under nedfallpt rllsar en del av Tommys liv fÖrbi i koncentrat, en

livsrevy - för övrigt en av Strindbergs specialiteter.

Rocksångareu med konshiirsdrömmar kraschlandar alltså i

Nationalsmdsparkeu med dunder och brak. Nog kan det tolkas §otu en

krafrfull replik till Arvid Falks stagna fågel.

Därmed avslutar jag jiimfCIrelsen mellm de tre författama §oID var och en

på sitt sätt skrivit in skildnngar av Nationalstadsparken i knntexter som

ekar av litterära föregångare.
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