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”Pan han tar sin pipa... Sin pipa tar Pan” 

Om naturidéer i Fredmanverdenen ud fra Bellmans Djurgårdsepistler 
Af Jennie Nell 

 

 

Som to heraldiske skjolde over Fredmanverdenens berømtre dobbeleksponering står 

Djurgårdsepistlerne, de separate, men dog uadskillelige digtpendanter FE n:o 25 og n:o 50. Deres 

samhørighed understreges af, at samme poetiske element forekommer i begge digte: Tordenen buldrer, 

bølgerne er i bevægelse (svalla, krusa/glittra, gunga, skaka); forekomsten af engle, genfærd, Cupido, 

Neptunus, tritoner, rejsen til/fra Paphos (Djurgården). Og naturligvis hovedpersonen Ulla Winblad. 

Den poetiske spejling forstærkes af, at begge digte akkompagneres af musikstykker, der fungerer som 

musikalske pendanter til hinanden og således yderligere en sammenholdende enhed. Den explicite 

kiasme ”Pan han ta´r sin pibe” i ep. 25 og ”Sin pibe ta´r Pan” fletter digtene sammen på et såvel 

syntaktisk og poetisk som symbolsk plan. Pan signalerer de pastoralpåvirkede indramning i begge 

digte. 

Selvom jeg personligt har svært ved at vælge bare en yndlingsepistel, hører disse to 

(betragtet som en enhed) til dem, der for mig udtrykkeligt vidner om Bellmans virtusitet som digter og 

hans poetiske æstetik. Disse epistler er talende for Bellmans teknik med at parre den klassicistiske 

følelse af tidløshed med det specifike og situationsbestemte. 

Flere af stroferne i Djurgårdspastoralernes mægtige og triumfatoriske skildringer af 

Ulla Winblads korte bådfærd frem og tilbage fra Djurgården udgøres af naturbeskrivelser. I ep. 25 

sammenvæves skildringen af Ulla og hendes selskab med den omgivende natur. I ep. 50 er det første 

halvdel af digtet, der udgør en slags indledning, som helliges naturskildring. Dette er et forholdsvis 

almindeligt kunstgreb i 1700-talspoesien, da indledningen ofte anvendes som forankring i tid og sted 

(argumenta a loco) samt som stemningsskaber. Det bruges inden for den klassiske retorik, men er 

også et typisk træk i eklogens formelle struktur. Alment holdte skildringer af den høje Olympens 

beboere og andre mytiske væsener (Jupiter, Neptunus, Venus, Diana, Pan, Cupido, tritoner) parres 

med detaljer fra en hverdagens svensk, Stockholmsk omgivelse (gøg, krage, vibe, hjort, elg, hest, eg 

og fyr). 

I Bellmans poetiske universum, det være sig Fredmanverdenen eller en anden skildring, 

er naturen og naturbeskrivelsen altid flerbundet og niveaurig, da Bellman sammenstiller topoi fra 

forskellige naturidéer til en forunderlig selvklar enhed. Indflydelsen fra såvel antik ekloge som 

klasssicistisk pastoral sammenvæves enten elegant umærkeligt eller provokerende drastisk med en 

tydelig svensk natur. Midt imellem fyrre, krager og loer spiller Pan på sin fløjte, og Diana drager ud på 

jagt (ep. n:o 25), og i indløbet til Stockholms havne danser Neptunus med sin trefork på bølgerne (ep. 

n:o 50). Bellman skaber på denne måde et svensk locus amoenus, området omkring Djurgården. Som 

så ofte i Fredmanverdenens naturbeskrivende vers betones også her den landlige eskapisme ved, at 

staden føres ind i blikfanget – men på afstand. I naturen, langt væk fra Stockholms stræder, kan 

epistelindbyggerne for en stund glemme hverdagens hårde realiteter i en nærmest overjordisk idyl. I 

Djurgårdsepistlerne fungerer vandet, Mälaren, som grænselandet mellem fantasi og virkelighed, hvor 

to uforenelige verdener (den guddommelige – den verdslige, det højlitterære – det hverdagsskildrende) 

mødes og forenes i unik licentia poetica. Det arkadisk mytiske og den svenske hverdag sameksisterer 

hos Bellman uden modsætning. 

De antikiserande indslag smykker fremstillingen ifølge fransk-klassicistisk  brug og 

bidrager til at forstærke fiktionen (kontrasten mellem det typisk svenske og det klassisk antikke) og til 

at give fremstillingen af det situationsbestemte en air af almengyldighed og tidløshed. Handlingen får 

en en mytisk – og litterær – glans. Samtidig forstærker dobbeltheden det komiske og parodiske. De 

antikke, mytologiske indslag får hermed en dobbelt, modstridende funktion i teksterne: på den ene side 

som fransk-klassicistisk udsmykning, på den anden side som parodi på det samme, da Bellmans brug 

af pastoralpåvirkede og mytologiske indslag i Fredmanverdenen som oftest, næsten programmatisk, 

demonstrerer diskrepansen mellem litterær repræsentation og hverdagens realitet. 


