
HÖSTEN 

 

Hösten har börjat. September är slut. Några vackra, varma dagar. Jag kan sitta ute i skogen 

och läsa eller i parkerna i Stockholm. Just nu läser jag en bok av Niklas Rådström, som han 

skrivit såsom författaren vore Lorenzo Da Ponte, han som skrev libretton till Mozarts operor. 

Han berättar om sitt liv och om sitt samarbete med Mozart. Stilen i boken är mycket njutbar. 

När man läser känns det som att man besöker 1700-talet. 

 

En solig dag satt jag och läste min bok utanför Kungliga Biblioteket. Parken där utanför har 

just fått sin nya staty av författaren Hjalmar Söderberg. Den kände författaren promenerade 

omkring i Stockholm och ”observerade, som ju författarna gjorde i början på 1900-talet. I 

Kungsträdgården finns det ett café, som bär hans namn. Det caféet spelar en stor roll i hans 

roman ”Doktor Glas” Där tog man sig ett glas vatten under sina promenader. Där träffade 

doktor Glas maken till en av sina patienter, en ung vacker kvinna, som inte stod ut med sin 

make, den fule gamle pastorn. Han blandade arsenik i pastorns vattenglas, för att hjälpa sin 

patient. Vad allt kan inte läkare göra, för att bota sina patienter! Hjalmar Söderberg hörde till 

dem, som observerade livet och sin stad Stockholm, som han tyckte mycket om. Jag förstår 

det mycket bra, nu när jag själv promenerar i samma stad. 

 

Jag har nu bott fyra år i Stockholmstrakten. När jag har gått runt i stan har jag lärt känna den 

lite grand, och jag tycker om dess vattenytor och dess vackra husfasader. Jag har funnit en del 

ställen där jag kan sitta och titta på människor, som passerar förbi, eller äta något gott. 

Människor jäktar förbi på Hötorget mitt i stan. Där finns berg av frukt och grönsaker, som ser 

lockande ut att köpa med sig av. Människorna rusar iväg till olika saker de måste göra, eller 

om solen visar sig sitter de på det blåa Konserthusets trappa och njuter av solens värmande 

strålar. 

 

Ibland sitter jag vid Strömmen vid Riksdagshuset och Medeltidsmuseet, där man får en 

intressant bild av hur livet var i Stockholm på den tiden. Att sitta vid vattnet, som snabbt 

flyter fram mitt i Stockholm, medan skymningen faller en varm sommarkväll är en stor 

njutning. Runt mig ser jag Kungliga Slottet, Riksdagshuset, Operan och min kära, röda Jakobs 

kyrka. Jag har besökt många av kyrkorna i Stockholm, för att lyssna på gratiskonserter, Bach, 

César Franck, Händel m.fl. Under hösten ägde det rum flera konserter under namnet ”Vox 

pacis” Jag lyssnade då på musik av samerna (jojk), tibetaner med blåsinstrument, indier som 

spelade trumma och sjöng och dansade. Jag kände hur världen kom till min stad. 

 

I de djupa grottorna under skeppsholmen kan man just nu i höst se en utställning med 

”lersoldaterna” från Kina. Tänk att få promenera bland konstverk som är gjorda för 4000 – 

5000 år sedan på andra sidan jordklotet! Texterna var väldigt innehållsrika då de berättade om 

landets gamla historia och om den första kejsarens liv i riket Qin. Utanför Östasiatiska Museet 

som ligger ovanpå de här grottorna har man en underbar utsikt över Gamla Stan och vattnen 

fulla av båtar, som skiner i det vackra höstvädret. 

 

I Nationalmuseum, som ligger intill, kan jag efter att ha tittat på Konsten i de stora salarna, 

njuta av en underbar chokladbakelse, nästan lika god som på Ryska Museet i S:t Petersburg.  

En mycket duktig guide, Ulf Bagge, ledde oss en eftermiddag genom Bellmans kvarter i 

Gamla Stan. Då bodde de flesta av Stockholms invånare 30 000 i Gamla Stan. De drack tio 

gånger så mycket alkohol – öl- som man gör nu, trots att det säges att vi dricker för mycket 

även idag. Men fortfarande på Bellmans tid var ju vattnet odrickbart på grund av föroreningar. 

Gatorna stank av avskräde. Vilken skillnad som har ägt rum på bara cirka 200 år! Jag fann en 



gammal restaurang i ett 1500-talshus. Den hette Magnus Ladulås efter en av Svearikets första 

kungar. Där smakade det jättegott med stekt strömming! 

Medan sensommarsolen fortfarande värmde reste jag med skärgårdsbåtar ut till små städer 

med vita och gula små trähus, t.ex. Gustavsberg och Vaxholm. Om man tar hjälp av buss kan 

man ta sig ända till Östhammar och Öregrund. På flera ställen hittar man mysiga små 

hembygdsmuseer och små matställen med strömming och annat gott från havet. Lugnet i 

småstäderna gav en bild av att man vandrade runt i 1800-talets småstad, om man inte tittade 

för noggrant på personernas kläder. Det sägs att öarna i skärgården inklusive öarna i stan 

uppgår till cirka 30 000. Det finns många hamnar runt om i Stockholm. När man kommer med 

de stora båtarna från Finnland eller Estland ser man ”Millesgården” där statyerna sträcker sig 

mot himlen. Bäst av alla ser man ”Guds hand”, den kända statyn där människan står i Guds 

hand. Det finns en mängd underbara, vackra saker att titta på mellan vatten och klippor i 

Stockholm. Här har jag bara beskrivit en del av allt jag har tittat på i sommar och höst. 

 

Jag är så tacksam för att jag orkar och förmår att gå och att se, så att jag kan uppleva alla 

dessa underbara saker. 

 

Många varma hälsningar från Kerstin 


