
Selma Lagerlöf och Öland
Vid Vombsjön i Skåne 
inleder Nils Holgers-
son sin underbara resa 
genom Sverige. Efter 
händelserika uppehåll 
i råttkrigets Glimming-
ehus och trandansens 
Kullaberg bär det iväg 
till Blekinge och gub-
ben Rosenblom i Karls-
krona. Sedan lämnar 
vildgåsflocken fast-
landet och flyger över 
till Öland, detta för att 
undkomma den lömske 
Smirre rävs attacker.

Selma Lagerlöf var 
mycket berest och kände 
väl till skilda regioner i 
Sverige, därför var hon 
skickad för uppdraget att 
skildra en lärorik resa ge-
nom hela landet. Sveriges 
geografi skulle ju beskri-
vas roligt och spännande 
för skolbruk. Lundafors-
karen Erland Lagerroth 
nämner i sin avhandling 
om landskap och natur i 
romanerna om Gösta Ber-
ling och Nils Holgersson 
(1958) att författarinnan 
var ”av gammalt mest 
förtrogen med Skåne, 
Visby, Södermanland och 
Stockholm samt givetvis 
Värmland och Dalarna”. 
Däremot säger ledargå-
sen Akka under flygfär-
den ut över havet att på 
Öland har hon och de an-
dra vildgässen aldrig tidi-
gare varit, och den repli-
ken kunde Selma Lagerlöf 
gjort till sin.

När det gällde Öland 
ställdes hon inför uppgif-
ten att skildra natur och 
människor i ett landskap 
som hon aldrig sett med 
egna ögon. 

Lösningen blev att inte 
bara använda den egna 
fantasin, utan också förli-
ta sig till läsintryck. Gås-
flocken med pysslingen 
Nils anländer till södra 
udden, och då kunde för-
fattarinnan för miljöskild-
ringen utnyttja fakta och 

iakttagelser från den upp-
saliensiske ornitologen 
Gustaf Kolthoffs bok Ur 
djurens liv (1899?1901). 
Där ingår lämpligt nog ett 
kapitel med rubriken ”En 
augustidag på Ölands söd-
ra udde” (samma bokverk 
använde även Strindberg 
då han skulle berätta om 
fågellivet på denna plats; 
om detta har jag skrivit i 
Ölandsbladet 31/7 2008). 

Landskapet kring ud-
den och Ottenby beskri-
ver Selma Lagerlöf i rätt 
allmänna och operson-
liga ordalag med hjälp 
av topografisk litteratur, 
exempelvis Öland: dess 
historia, land och folk 
(1903) av den originella 
skriftställarinnan Thekla 
Engström från Torslunda 
nära Färjestaden.

Eftersom inga männis-
kor uppträder i avsnittet 
från södra udden var des-
sa källor tillräckliga. 

Nils möter endast fåg-
lar, men uppehållet på 
denna plats saknar alls 
inte betydelse i hans 
utveckling. Nils lär sig 
vikten av att leva i ge-
menskap och uppoffrande 
solidaritet; den skadade 
grågåsen Dunfin kan han 
inte överge åt sitt öde, 
han vrider hennes ving-
ben rätt så att hon sedan 
kan följa med flocken som 
nyttig medlem och ”för-
trollad prinsessa”. Selma 
Lagerlöfs engagemang för 
djurskydd tar han också 
till sig, och Nils blir upp-
rörd när de anländande 
fåglarna utanför Ölands 
kust möts med gevärs-
eld från båtar: ”Tänk, att 
någon kunde vilja skjuta 
på sådana som Akka 
och Yksi och Kaksi och 
gåskarlen och de andra! 
Människorna hade inte 
något begrepp om vad de 
gjorde.”

EN RESEHaNdBoK
Selma Lagerlöfs älskade 

väninna Valborg Olander 

utgav 1918 en Handbok 
till Nils Holgerssons un-
derbara resa genom Sve-
rige. Man vågar nog utgå 
från att framställningen 
tillkommit med Selmas 
sanktion och överens-
stämmer med hennes eg-
na uppfattningar. Hand-
boken är avsedd för lärare 
som läser romanen med 
sina elever i skolan. Rå-
den kan bli nog så detal-
jerade: ”Jag har tänkt mig 
ungefär följande inpass 
av läraren i sammanhang 
med uppräkningen av 
fåglarna”, och så följer en 
lång, lärorik ornitologisk 
monolog att framföras in-
för de lyssnande barnen. 

Föga överraskande på-
pekas att uppstoppade 
fåglar och en karta över 
Sverige bör finnas att 
beskåda i klassrummet. 
Episoderna från Ölands 
södra udde måste av lära-
ren behandlas ”med hur-
tighet och friskt humör”, 
heter det uppfordrande.

I medföljande sakupp-
lysningar ägnas största 
utrymmet åt att med 
hjälp av Kolthoff beskriva 
de olika fågelarter som 
omnämns i avsnittet. 

När det kommer till 
aktiviteter med mänsk-
lig anknytning åberopas 
Thekla Engström, som får 
bidra med upplysningar 
om exempelvis Ottenby 
kungsladugård, fåravel, 
schäferi, stuteri och land-
borgar. 

Beskrivningen av den 
fruktansvärda ”ölands-
blåsten” bygger nog på 
bister erfarenhet av se-
mestrande besökare från 
fastlandet, om än inte av 
väninnorna Selma och 
Valborg. 

Stormvarning med gil-
tighet även i nutiden ut-
färdas: ”Under sommar-
tiden är på södra Öland 
t.ex. cykelåkning i stark 
motvind omöjlig.”

Selma Lagerlöf efter-
strävade att ge liv och 

konkretion åt den svenska 
kartan. Skånska slätten 
blev ett rutigt tygstycke, 
Blekinge en trappa med 
tre trappsteg, Söderman-
land en skön lustgård och 
Öland en jättelik fjäril 
som fallit ner i havet och 
överkalkats. 

Denna fantasifulla och 
smått genialiska berättel-
se i munnen på en gam-
mal fåraherde får ersätta 
konkreta beskrivningar 
av samtida folkliv och ar-
bete på ön. 

I sitt klassiska arbete 
Den underbara resan. En 
bok om Selma Lagerlöfs 
Nils Holgersson (1942, ny 
pocketupplaga 1958) skri-
ver litteraturhistorikern 
Gunnar Ahlström att den 
magiska fjärilen ”är en 
dikteriskt förstorad fan-
tasi över fossilbildning-
ens process”. Han menar 
att författarinnan här på 
fruktbart vis använt sina 
naturvetenskapliga kun-
skaper från lärarinnese-
minariet för en storslagen 
skapelsemyt, en förening 
av geologiskt grundad 
beskrivning och visionär 
konst dessutom i hand-
fast pedagogisk utform-
ning anpassad för läsande 
skolbarn.

Till en början fanns en-
dast fjärilskroppen utan 
vingar i havet, sedan för-
vandlas den gradvis till 
kalkstensklippa, örter och 
frön faller ner och ger upp-
hov till mager växtlighet i 
ett tunt jordlager. Under 
århundradens långsam-
ma evolution tillkommer 
så kustlandskapet: ”Jo, 
du får komma ihåg, att 
Öland har legat i havet i 
bra många år, och under 
tiden har allt sådant, som 
vräker omkring med vå-
gorna, tång och sand och 
snäckor, samlat sig runt 
om det och blivit liggande. 
Och så har sten och grus 
rasat ner från både östra 
och västra landborgen. På 
det sättet har ön fått bre-
da stränder, där det kan 
växa säd och blommor och 
träd.”

alVaREtS SVåRmod
I sina anvisningar skri-

ver Olander att ”synnerli-
gen störande vore det, om 
läraren dissekerade eller 
analyserade liknelsen om 
den stora fjärilen”. Låt 
istället barnen betrakta 
kartan och själva upp-
täcka det berättigade i 
herdens fantasifulla fun-
deringar. Gubbens slut-
ord påstås ge uttryck åt 
”det djupa svårmod” som 
karakteriserar ölänning-
arna. I fåraherdens sista 
reflexion förenas män-
niskan med landskapet: 
”Jag ville allt veta, om 

någon kan förklara varför 
det bor en sådan längtan 
häroppe på Alvaret. Jag 
har känt den var dag i 
mitt liv, och jag tänker, att 
den tär sig in i bröstet på 
envar, som måste gå här. 
Jag ville veta om ingen 
annan har förstått, att all 
den trånaden kommer sig 
därav, att hela ön är en 
fjäril, som längtar efter 
sina vingar.”

Erland Lagerroth fram-
för hypotesen att Selma 
Lagerlöfs skapelseberät-
telse är litterärt inspire-
rad. Hon skulle haft öns 
store skald Stagnelius i 
tankarna: ”Både herden 
och ön präglas av Stag-
nelius´ svårmod, orsakat 
av bundenhet vid det 
jordiska, vid ´stoftet´, i 
förening med trängtan 
efter det himmelska.” La-
gerroth återger också en 
måhända inte autentisk 
replik av Selma Lagerlöf 
från ett samtal där hon 
skulle ha omnämnt Öland 
som ”romantikens land”. 
Tolkningen får väl sägas 
vara något spekulativ och 
omöjlig att verifiera. La-
gerroth konstaterar själv 
att den yttre likheten inte 
är särskilt påfallande 
mellan romantisk poet 
och ärrad fåraherde.

tEKNiK ocH flit
I Nils Holgerssons un-

derbara resa genom Sve-
rige möts sagan och även-
tyret, nyttiga insikter 
förmedlas i spännande 
form. Bokverket kom ut i 
två band 1906 och 1907, 
alltså omedelbart efter 
upplösningen av svensk-
norska unionen och före 
de rösträttsreformer som 
innebar demokratins ge-
nombrott. Sverige befann 
sig sedan länge i den pro-
cess som skulle förvandla 
det agrara landet till ett 
modernt industrisam-
hälle. Selma Lagerlöf var 
ingen nostalgiker utan be-
jakade moderniteten och 
romanen om Nils Holgers-
son ger starkt uttryck för 
hennes ljust optimistiska 
tro på framtiden. Flitig 
företagsamhet och patrio-
tism i förening skulle ska-
pa ett bättre Sverige för 
alla dess invånare, brister 
avhjälpas i samförstånd 
utan konflikter. Strind-
berg och andra kritiskt 
sinnade iakttagare upp-
märksammade förvisso 
vid denna tid sociala pro-
blem och orättvisor; fat-
tigdom, klassklyftor, su-
peri. Av detta märks inte 
mycket i Selma Lagerlöfs 
läsebok för folkets barn, 
som manas till nationell 
uppslutning för gemen-
sam framtid.

Industrialism och idogt 

arbete framhävs genom-
gående. Författarinnan 
beskriver med entusiasm 
gruvdrift i Bergslagen, 
pråmar och ångbåtar 
kring Stockholm, Norr-
land med dess skogar och 
timmerflottning och såg-
verk. ”Det är också glada 
och lyckliga människor 
som verkar i detta det 
goda arbetets land”, skri-
ver Ahlström träffande. 
När vildgässen kommer 
flygande in över Vätterns 
sydspets lägger de genast 
märke till tändsticksfabri-
ken i Jönköping och Hus-
kvarnas verkstäder och 
fabriker, arbetarbostäder 
med trädgårdstäppor.

JäGaRE, målaRE  
ocH BadGäStER

Öland passade inte in i 
denna bild av ett Sverige i 
febril teknisk och industri-
ell utveckling. Där fanns 
inga slamrande fabriker 
och dånande sågverk att 
glädjas över. I sin berät-
telse om fjärilen nämner 
herden kortfattat män-
niskorna som lever och 
verkar på ön: ”bönderna, 
som bor i de kringbyggda 
gårdarna nere under land-
borgarna, eller fiskarna, 
som tar opp strömmingen 
ur havet, eller köpmän-
nen i Borgholm eller bad-
gästerna, som far hit var 
sommar, eller de resande, 
som vandrar omkring i 
Borgholms slottsruin, el-
ler jägarna, som om hös-
ten kommer hit och jagar 
rapphöns, eller målarna, 
som sitter här på Alvaret 
och målar av fåren och 
väderkvarnarna”. Det 
remarkabla med denna 
uppräkning är ju att det 
mer handlar om tillfälliga 
besökare än om de bo-
fasta, Öland tycks främst 
fylla uppgiften att som 
turistreservat erbjuda 
välförtjänt rekreation åt 

gäster från det välstånds-
producerande fastlandet. 
Om samtidens sociala och 
ekonomiska realiteter på 
ön iakttar Selma Lager-
löf tystnad, inget sägs om 
den stora fattigdomen och 
avfolkningen genom om-
fattande emigration.

Valborg Olanders kom-
mentarer omtalar slotts-
ruinen i Borgholm, ”stor-
artad ännu i sitt förfall”. 
Endast en form av ekono-
miskt inbringande verk-
samhet nämner hon, och 
den pågår tack vare de 
tillresande besökare som 
lockas av baden och vat-
tenkurerna i Borgholm. 
Öland passar helt enkelt 
inte in i den helhetsbild av 
fosterlandet som tecknas, 
däremot får ön av Olan-
der beröm för sin ”milda, 
starkt ozonhaltiga luft, 
som är riksbekant”.

GEVäRSEld  
ocH StoRm

Avskedet från Öland 
blir stormigt. Vildgässen 
flyger mot fastlandet efter 
att ha tillbringat natten 
på norra udden, men i ett 
fruktansvärt oväder drivs 
de ur kurs och hamnar 
så småningom på Lilla 
Karlsön. Stämningen är 
hemsk, Ragnarök råder 
med tydlig anspelning på 
apokalypsen i den fornis-
ländska eddadikten Vo-
luspá: ”Det var, som om 
himmel och jord hölle på 
att störta samman.” Vid 
ankomsten till Öland möt-
tes gåsflocken och pyss-
lingen av gevärseld, under 
avfärden blev det våld-
sam storm och hotande 
undergång. I berättelsen 
om Nils Holgerssons un-
derbara resa får vistelsen 
på den för Selma Lagerlöf 
okända ön onekligen dra-
matisk inramning.
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Selma Lagerlöf likande Öland vid en underbar fjäril.
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