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Sommaren 1958 utkom Birgitta Ahlbergs Gränsbo mot 
Alvaret, enligt recensenternas enhälliga omdöme bättre 
som kulturhistorisk skildring än som skönlitterär berät-
telse. Man lär sig mer om människornas omgivning än om 
dem själva, skrev den kände kritikern Henning Söder-
hjelm. 
Beskrivningarna av miljön och naturen fick desto mer 
beröm. I Barometern ställde Märtha Bexell den uppford-
rande frågan: ”Har det öländska landskapet någonsin fått 
en mera nyanserad skildring än i denna bok?” 

Författarinnan Birgitta Ahlberg (1904-1983) var inte född el-
ler bosatt på Öland. I samband med romandebuten 1942  inter-
vjuades hon i Aftonbladet på sin arbetsplats hos Svenska Tu-
ristföreningen vid Stureplan i Stockholm. Hon beskriver sig som 
”stockholmska, rännstensunge” men upplyser om att hon lärt 
känna svenska landskap på tjänstens vägnar som redaktör och 
författare till en lång rad resehandböcker. Också Öland besökte 
hon, och samma år som den nämnda romanen utkom en liten 
handledning med titeln Vad skall jag se på Öland? 

Det var förstås före brons tillkomst, men kvar fanns den järn-
vägstrafik som nu kan upplevas endast på museum i Borgholm. 
Framställningen är enligt genrens krav sakligt faktarik, men 
kärleken till landskapet bryter fram exempelvis i den livfulla 
beskrivningen av Alvarets växtlighet en försommardag. Även 
befolkningen prisas: ”Ofta möter man på Öland öppna, vakna 
och vänliga människor. Tungsinne och inbundenhet har dålig 
jordmån på en solig och blåsig ö i havet.” Speciellt tycks hon ha 
fäst sig vid Resmo, ”öns förmögnaste bygd”. Dess kyrka karakte-
riseras som ”en av de märkligaste på Öland”. Just till Resmo har 
Ahlberg förlagt en stor del av handlingen i sin bok och där möter 
vi också huvudpersonen, prästdottern Sara Wellin. 

Gränsbo mot Alvaret blev författarinnans femte och sista ro-
man. Debuten Tre konungars drottning  utspelas i södra Sverige 
och Danmark under 1100-talet,  medan de sammanhängande Ar-
vet från Stacke (1949) och Stacke junkrar (1950) skildrar adels-
familjer och bönder i Västergötland under Karl XI:s förmyndar-
regering.  I krinolin (1946) beskriver miljöer i Stockholm under 
mitten av 1800-talet, med utflykter till Bergslagen och norrländ-
ska sågverk. Ett genomgående tema i dessa historiska romaner 
är att patriarkatet råder formellt, men i verkligheten styr de 
livsdugliga kvinnorna genom att äga det praktiska förstånd som 
karlarna saknar. Som huvudperson väljer Ahlberg gärna en ung 
kvinna i kamp för att få gifta sig med den hon älskar, istället 
för att ingå ett påtvingat resonemangsäktenskap. Genomgående 
segrar kärleken till slut, så även i Gränsbo mot Alvaret.  Temat 
är detsamma som i en berömd romanklassiker, norskan Sigrid 
Undsets Kristin Lavransdatter. 

LAndSkAp ocH nAtur 
Språket i romanen är något arkaiserande och mässande men 

blir livfullt i de återkommande naturbeskrivningar som mar-
kerar årstidsväxlingarna och tidens gång. Blommorna är så att 
säga landskapets huvudpersoner, och så här kan det låta: ”Gull-
vivorna har blivit vissna bladrosetter, och solvändorna som vid 
pingst klädde alvaret i guld är bara torrt ris. Nu blommar törnet 
i sommarens solblåst som doftar timjan och hav, men lärksången 
faller ännu lika klar som i maj över vildnad och boskap som nju-
ter det korta men mustiga betet.” September är ”transommar” 
och höstens melodi ”fågelrop och brus av vind”. Under vinterns 
köld och korta dagar är det spårsnö i skogen, slädföre på vägarna 
och is över Kalmarsund. Om våren kommer blommorna tillbaka 
med ”solgula flak i ängarna, där Sankte Pers nycklar står som 
ljus med rödlysande lågor och de graciösa göknycklarna tonar 
i violett, medan johannisnyckeln, gulltoppen, ännu bidar sin 
praktfulla blomning.” Författarinnans botaniska kunskaper är 
imponerande, örter och arter anges med exakta benämningar. 
Den smått linnéanska detaljrikedomen i de hänförda uppräk-
ningarna kulminerar i beskrivningen av den varma årstidens 
rika växtliv: ”Nu blommar vägvårdan och kungsljuset som alla 
somrar förr, och jungfru Marie sänghalm reser sina plymer och 
den vilda moroten spänner upp sitt parasoll, och över den sol-
brända alvarvidden hägrar havet som ljusblå dimma mycket 
längre bort än i Gaxa.”      

Från Resmo syns kvarn vid kvarn. Landskapet är ödsligt en 
halvmil mot norr och öster, till nästa kyrka och by. Mot väster 
däremot ”ligger den kornrika dalen, det fiskrika sundet, män-
niskornas goda värld.”   

Linné nämner i sin Öländska resa att han i juni 1741 övernat-
tat i Resmo prästgård: ”Näktergalen sång härligt om aftonen, 
natten blevom vi över i Resmo hos prosten Wellin.” Denne värd 

liksom dottern Sara förekommer även hos Ahlberg. I själva ver-
ket är alla medlemmar av romanens många prästfamiljer histo-
riska personer, i den meningen att de nämns i Kalmar stifts Her-
daminnen med korta data om levnadsår, yrkeskarriär och släkt-
skapsförhållanden. Prosten Johan Wellin var verksam i Resmo 
1727-1743. Dottern Sara Wellin (1712-1784)  gifte sig i Ahlbergs 
berättelse liksom i verkligheten med kaplanen i Löttorp Erik 
Spinck (1710-1751), under sina sena levnadsår komminister i 
Ljungby på småländska fastlandet. Om dessa människors tan-
kar och inre liv är givetvis inget bekant, där har författarens 
skapande fantasi kunnat verka i full frihet. Med tanke på denna 
personuppsättning var det passande att romanen kom ut på 
Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag (numera nedlagt).

I romanen domineras Saras liv av konflikterna mellan lag och 
evangelium, mellan lydnad och uppror. Pappa prosten har egent-
ligen ett gott hjärta men den oförsonliga doktrinen har gjort 
honom till en sträng Herrans tjänare, en ortodox uttolkare av 
det lutherska ordet. Att ifrågasätta den rätta läran är hädelse, 
kritiska debatter i teologiska frågor kan inte tillåtas. Den för-
samlingsbo som uteblir från läsemöten och katekesförhör be-
straffas obevekligt. Mot statskyrkans auktoritära religion ställs 
pietismen, som Sara dock lär känna endast ryktesvis. Hon anar 
en alternativ och mer kärleksfull kristendom. Det förefaller som 
pietisterna långt borta i Stockholm lever som de lär, för dem är 
kristendomen inre övertygelse och något som ”måste upplevas på 
nytt av var ny människa”.  

Den religiösa motsättningen blir samtidigt en konflikt mellan 
generationerna. Den make som äldre släktingar vill påtvinga 
Sara uppfattar prästämbetet som bekväm födkrok, och den rätta 
läran kan enkelt inhämtas ur sanktionerade böcker. Saras äls-
kade och blivande man Erik Spinck är däremot av annan upp-
fattning, han tillhör inte de bekvämt levande ”brödprästerna”. 
Yttre observans av regler bryr han sig inte om, prästen bör leva 
i fattigdom under ständig kamp och självprövning i Kristi efter-
följd. Mot myndigheterna skall Herrens stridsman förhålla sig 
ståndaktig, inte vara inställsamt lydig.  

Bland romanens historiska personer är också ”konterfejaren” 
Edvard Orm från Algutsrum (o 1670-1734). Han var verksam 
i Småland och på Öland, mest kända bland hans verk är mål-
ningarna för Hakarps kyrka i Huskvarna. Prästporträtt och kyr-
komålningar av honom finns också i Mörbylånga och Runsten.  
Orms besök i Resmo öppnar en ny värld för Sara och väcker hen-
nes önskan att själv skapa något vackert och originellt. Inspire-
rad av målaren börjar hon väva en rya efter egen komposition. 
En stor sorg för Sara är att hon sedan som  prästhustru och mor 
får föga tid att sitta vid väven. Kvinnans vardagsplikter ger inte 
utrymme åt konstnärligt arbete, en bister realitet som den eng-
elska författarinnan Virginia Woolf  långt senare (1929) skulle 
beskriva i sin berömda essäsamling A Room of One’s Own. 

Maktutövningen från fastlandet drabbar de rättslösa ölän-
ningarna med ständiga påbud och förbud: ”ingenting gott har 
nånsin kommit över sundet, bara lagar och skattläggning och 
den sjufalt förbannade djurgårdsinrättningen.”  Hjortar betar 
på åkrarna och får inte störas, de är avsedda som jaktbyte för 
besökande överhet. De djärva dristar sig ändå att med bloss 
och skramlor skrämma bort högviltet från brodden. 1730-talets 
Öland framstår som koloniserat territorium, där krypskyttar och 
skogstjuvar får status som upproriska hjältar.  

I romanen förtigs inte att de egendomslösas tillvaro är fylld 
av hårt arbete, men samtidigt försonas fattigdomen av ett idyl-
liserande skimmer. ”Slit och svett men också glädje!” Änkans 
fallfärdiga koja är en usel men trivsam bostad. Också stånds-
personer får klara sig utan komfort; hos nämndemannen lever 
människorna inomhus tillsammans med höns och gäss. Det går 
glatt till på söndagarna efter gudstjänsten, då byborna samlas 
för att skämta och berätta dråpliga sagor. Den verbala fantasin 
flödar och ölänningarna framstår som homeriska rapsoder från 
den egeiska arkipelagen.   

Birgitta Ahlberg, ”rännstensungen” från Stockholm, uppvisar 
häpnadsväckande kunskaper om öländska förhållanden. Om 
dialekten i Löttorp kan hon ge ingående besked:  ”norrleingarna 
slutar nästan alla ord på o eller ja, och det är inte nog med att 
de seglar e skuto ätte norrinja (kompassen) å byt sej jän å kon fö 
steni, de har också sitt eget uttal, kort och snabbt.” 

ArBete ocH feSt
Gunnar Ekelöf recenserade Ahlbergs debutroman i BLM, och 

beskrev då boken som ”ett museum av antikviteter”. Något lik-
nande kunde sägas om Gränsbo mot Alvaret. Med bedövande ut-
förlighet och sakkunskap berättas om forna tiders seder och bruk 
på Öland. Författarinnan visar hur arbetsuppgifterna  i präst-
gårdarna skiftar allt efter årstidernas växlingar. Om hösten skall 

får klippas, korn mältas, vinterkläder sys, ål saltas och rökas. 
Julfirandets förberedelser får stort utrymme, och sedan följer 
helgen med lekar, grötrim och julotta. På det nya året tar var-
dagen vid med arbete kring söm och väv, notbindning och slöjd. 
Och så fortsätter det året runt. Under skörden hörs drängarnas 
slagor från logen redan klockan fyra på morgonen.  

Psalmer sjungs under arbetet i Resmo prästgård. Självhushåll 
råder, man framställer på gården det som behövs utom sådant 
som måste köpas i Kalmar: specerier, salt, humle. Allt tas till 
vara, av slitet linne kan man tvinna ljusvekar. Vid slakt kan till 
och med klövfettet sparas, det ”blir en utmärkt smörja för lås och 
spinnrockar”. Konsten att krydda mjöd är väl bortglömd numera, 
men Ahlberg vet att man bör tillsätta blommor av gullviva sedan 
allt det gröna rensats bort.      

Ofta beskrivs gillen och gästabud i öländska prästgårdar. Tre 
julkalas hålls i prästgården: ”ett käringagille, ett gubbagille, ett 
gille för ståndspersonerna i gället och grannsocknarna.” Roma-
nen beskriver förstås noga hur det går till vid dessa festligheter, 
vad som äts och dricks. På hösten levereras tionde till prästgår-
den, då blir det kalas och bönderna bjuds på fläsk och kroppkakor 
med starkt öl och glasklart brännvin.     

Naturen kan vara nog så ogästvänlig, men mänsklig gemen-
skap ger tröst och glädje: ”På Öland klarnar  rymden efter fåk. 
Dalen är vit, vägarna rågade med snö så att folk får ta väg ut-
omkring gärdesgårdarna. Man ovan landborgen ligger alvaret 
barfruset och isvind slipar synranden till kniv. Gott är det med 
värme och välkomst i Resmo prästgård.” 

conny Svensson

Roman från öländskt 1700-tal

Omslaget till Birgitta Ahlbergs bok, som gavs ut 1958.

Prästgården i Resmo, på ett gammalt vykort.


