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Om Palme och parken
peter schantz 

Årets sommar var inte idealisk. Regn-
skurar kom och gick var och varannan 
dag. Men de hade det goda med sig 
att bokhandeln fick lite draghjälp. Min 
närmaste var Linneas antikvariat i Val-
demarsvik. Dit anlände tidigt på som-
maren en bok som vi hade beställt; 
Johanna Ekströms Om man håller sig 
i solen. Nästa besök vid antikvariatet 
var av det planlösa slaget. Driven av en 
allmän nyfikenhet flanerade jag längs 
raderna av bokryggar. Inte visste jag 
att där väntade sommarens clou. Den 
fann jag i Boken om Olof Palme. Hans 
liv, hans gärning, hans död. 

I Ekströms bok beskriver hon att 
Olof Palme en gång besökte hen-
nes barndomshem, det vackra röda 
1700-talshuset vid Stora Skuggan på 
Norra Djurgården. Boken handlar 
framförallt om hennes uppväxt och 
relationer inom familjen, men den 
rymmer även litterärt skickliga be-
skrivningar av miljöer i parken. Hon 

avslutar boken med följande rader om 
när hon återvänder dit i vuxen ålder: 
”För mig finns det ingen plats i världen 
där minnet och verkligheten ter sig 
så identiska med varandra som Stora 
Skuggan. […] Hågkomst och synin-
tryck fogar sig in i varandra till något 
som är endimensionellt.”

Kanske kan Palme ha känt på ett 
snarlikt sätt när han gästade Johanna 
Ekströms far, författaren Per Wästberg. 
Utanför fanns i alla fall hans barndoms 
landskap väsentligen intakt. Och vem 
vet, kanske berättade han om sina 
skidövningar i Fiskartorpsterrängen på 
andra sidan Laduviken. I minnesboken 
framträder de i alla fall. I ett kapitel 
av Magdalena Ribbing belyses Palmes 
Stockholm, däribland delar som nume-
ra ingår i Nationalstadsparken: 

Han hade en närmast fysisk förtjus
ning till Lilljansskogen, fem minuter 
norr om föräldrahemmet. Ut till denna 
halvvilda stadsskog fördes den femår
ige Olof Palme – han hade varit sjuk 

och behövde frisk luft – och sattes upp 
på en stor sten. Med block och penna 
i hand räknade han kolbilarna som 
for ut till Värtan, skev upp hur dags de 
kom och när de återvände. 

Skrattande klättrade han upp på 
samma sten när han ett halvsekel se
nare berättade episoden från sin barn
dom. 

I Fiskartorpets skidbackar i närhe
ten hade han åkt som barn, börjat i 
minsta backen, Lusguppet kallad, och 
avancerat till Lilla Backen. En enda 
gång åkte han i den farliga backen 
som hette Självmördarn och som se
nare stängdes. Han skulle visa de an
dra barnen att han inte var rädd. Men 
det var han och han mindes ännu hur 
han ”tumlat om som ett litet nystan” i 
backen. 

Lilljansskogen är ett underbart 
landskap, tyckte Olof Palme som hit
tade i alla dess delar. Kring Uggleviks
källan hade han lekt och sprungit 
som barn, och tyckt att det var ”lite 
spännande och läskigt” att dricka ur 
gemensamhetsskoporna som hängde 
ovanför brunnens kopparlock. Senare 
i livet kom han tillbaka till den gamla 
arbetarrörelsemarken med de många 
fantastiska traditionerna, stora tal av 
Hjalmar Branting och mäster August 
Palm. Och tredje Stockholmskretsens 
vårutflykter hit varje år med matsäcks
korgar kände Olof Palme väl till från 
nutiden.

Varför blev då dessa bilder från Palme 
sommarens höjdpunkt för mig? Jo, av 
flera skäl. Dels fann jag dem så ovän-
tat, dels berör de något som jag allt-
mer har kommit att intressera mig för; 
nämligen hur relationer till landskap 
skapas och vad de betyder för oss som 
människor. Men det viktigaste skälet 
var att Palme postumt kom att påtag-
ligt bidra till att stärka sannolikheten 
för att en stenrad som jag häromåret 
fann i Fiskartorpsterrängen hade ut-
gjort avsatsen i en mycket liten hopp-
backe. Jag tänker på ”Lusguppet”. En 
alternativ tolkning är att den hade va-
rit en husgrund, men kartor från 1700-, 
1800- eller 1900-talen ger inget stöd för 
det. Och även annat talar emot den 
tolkningen. Men jag hade alltsedan 
min upptäckt ändå svävat i osäkerhet.  

Nå, kanske ni tänker, är detta så 
viktigt att veta? Nej, men det är ro-
ligt att veta det, då Lusguppet är en 

Stenen där Olof Palme som femåring satt och räknade kolbilar finns kvar än i dag. Foto ur 
”Boken om Olof Palme. Hans liv, hans gärning, hans död”.
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så symboliskt laddad pusselbit i både 
idrotts- och friluftshistorien. Den utgör 
nämligen en materiell markör för inled-
ningen av en historieskrivning som så 
småningom landar i både utvecklingen 
av Friluftsfrämjandet och de olympiska 
spelen i Stockholm år 1912. Här spelar 
nämligen Fiskartorpets tillblivelse en 
roll. Mer om det kan man läsa i ett ka-
pitel av undertecknad i boken Frilufts
historia: från ”härdande friluftslif” till 
ekoturism och miljöpedagogik: teman i 
det svenska friluftslivets historia. 

Rubriken lockar nu till att fortsätta 
med ett citat ur Olof Palmes farfar Sven 
Palmes riksdagsmotion 1906 när Södra 
Djurgården steg för steg började upp-
låtas som villatomter: ”…så har den 
farhågan flerstädes vunnit insteg, att 
större eller mindre delar av Djurgården 
måhända komma att genom bebyg-
gande förvandlas till ett slags modern 
villastad från att vara en av de härli-
gaste parker, en prydnad för Sveriges 
huvudstad, en källa till uppfriskande 
glädje och trevnad för såväl dess in-
vånare som besökande icke-stockhol-
mare.” 

Motionen föranledde inhämtande 
av upplysningar från Riksmarskalkäm-
betet till riksdagen, och de formule-
rades med uppenbart syfte att mildra 
Sven Palmes och andras oro. Motionen 

avslogs, men minst en reservation före-
kom, och den fick stöd av bland andra 
Hjalmar Branting. I det sammanhanget 
lyfts parkens stora betydelse ”särskilt 
för Stockholms arbetarebefolkning” 
fram. Om detta kan man läsa i Betän
kande angående Djurgårdens beva
rande såsom park från 1917.

Sven Palme kände väl till skillna-
den mellan en villastad och en öppen 
park. Han hade varit bosatt i Villa Kal-
lio på Djursholm, hans halvbror Hen-
rik Palmes skapelse som trädgårdsstad, 
med spridningseffekter till Stocksund. 
En kritiskt sinnad person kan möjligen 
undra om Sven Palme bara hade ädla 
motiv för sin riksdagsmotion. Eller var 
det så att hans halvbror genom Djurs-
holms AB vid samma tid fortfarande 
sålde tomter i Djursholm, och därmed 
möjligen kan ha tyckt att det var be-
svärande om kungen på Djurgården 
samtidigt skapade snarlika och mer 
stadsnära betingelser för denna typ av 
friluftsboende? Kanske ska denna und-
ran blott ses som ett uttryck för hur vår 
egen tids byggintressen styr politiken 
genom mer eller mindre lömska, och 
för medborgarnas osynliga påverkans-
sätt. Konsekvensen av Henrik Palmes 
trädgårdsstad i Djursholm blev i alla 
fall att man idag kan vandra längs Nor-
ra Djurgårdens stränder från Husarvi-

ken upp mot Ekhagen och glädjas över 
en obruten horisontlinje norröver. Så 
nog finns det kopplingar mellan Palme 
och parken. 

Peter Schantz är professor i idrotts
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Den Gröna  
Promenadstaden bör 
leda till Haga!

Haga-Brunnsvikens vänner har i ytt-
rande över Länsstyrelsens samråds-
handling Den Gröna Promenadstaden 
(drn 2010-05924-31) den 17 oktober 
2012 fört fram önskemål om bättre 
skyltning och planterade promenad-
stråk som ska göra det lättare att hitta 
och promenera till Hagaparken. Svea-
vägen och Valhallavägen bör marke-
ras som viktiga leder mot parken och 
sambandet mellan Karlbergs slott och 
Stallmästaregården via den nya Ha-
gastaden bör återskapas. Entréerna till 
parken bör också tydliggöras.

Paviljongen vid Ugglevikskällan. En populär rastplats, men några skopor att dricka källvatten med finns inte längre. 
Till höger: Fiskartorpet med det stora hopptornet sett från Stora Skuggan.
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