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I juni 1951 anlände 
familjen Ahlin från 
Stockholm till Seger-
stad. När de stigit av 
rälsbussen utbrast tre-
årige sonen Per: ”Vad 
himlen är stor här!” 
Han uttalade sig onek-
ligen med blivande 
sakkunskap, i yrkesli-
vet blev Per astronom. 
Pappa var berömde 
författaren Lars Ahlin, 
mamma Gunnel var 
hemmafru men skulle 
1960 debutera med den 
första av sina sex ro-
maner. 
I  Segerstad hade  
Ahlins köpt en stuga 
för 7000 kronor, och 
här tillbringade de i 
fortsättningen sina 
somrar. Gunnel skrev 
efter makens död två 
böcker om hans liv, och 
de många vistelserna 
på Öland nämns ofta 
i den sista: Nu ska vi 
ta pulsen på världen! 
Lars Ahlin 1946-1997 
(utgiven 2005).

I Segerstad fanns i bör-
jan av femtiotalet post, 
järnvägsstation och han-
delsbod. Elektricitet kom 
till byn 1936. Trakten var 
isolerad, radion utgjorde 
enda kontakt med ytter-
världen. Endast en pri-
vatbil fanns, den tillhörde 
lanthandlaren Ekström 
(släkt med socknens sto-
re son, målaren Per Ek-
ström). Den nyinköpta 
stugan mätte 4 gånger 10 
meter, och var så låg att 
man kunde stå rak bara 
under taknocken. Så små-
ningom tillkom ett pri-
mitivt uthus att sitta och 
skriva i. De öländska som-
rarna gav efterlängtad 
ensamhet och inspiration 
åt storstadsborna, och da-
garna fylldes av både ar-
bete och rekreation. Lars 
hade växt upp i Sundsvall 
och Gunnel i Orsa, men de 
blev genast hemmastadda 
på Öland. Sommargäster-
na vandrade på Alvaret, 
badade i Östersjön, gjorde 
med rälsbuss och färja 
dagsutflykter till länsbib-
lioteket i Kalmar. Huset 
behövde förstås ständiga 
målningar och reparatio-
ner, lantliga auktioner 
och fågellokaler var lätt-
are att besöka sedan mo-
peder skaffats.  

Gunnel beskriver de 
första intrycken från 
Horvan, som de kallade 
sin stuga: ”Vi hade blivit 
utslängda direkt på den 
öländska flisan, kalk-
stensgrunden, plan som 
ett balgolv och mönstrad 
av intressanta förstenade 
lämningar från forntiden.” 
Stockholmarna lärde sig 
snart att livsbetingelser 
och värderingar i högsta 
grad avvek från det som 
rådde i huvudstaden. 

När Ahlins cementerat 
uthusgolvet undrade en 
granne oroligt: ”Ni tog 
väl vara på jorden?” Un-
der de många somrarna 
i Segerstad blåste natur-
ligtvis nya vindar fram. 
När järnvägen lades ner 
tvingades man köpa bil, 
och efter brobygget nådde 
moderniseringen även 
detta sommarviste. I ett 
brev från mitten av sjut-
tiotalet rapporterar Lars 
Ahlin belåtet: ”Förresten 
kan jag tala om att vi i 
år för första gången har 
rinnande kallt och varmt 
vatten i huvudstugan. Ef-
ter 25 hinkbärarsomrar 
kostade vi på oss det.”

I sina minnen fram-
håller Gunnel Ahlin det 
paradoxala i att ingen av 
de många somrarna på 
det med tiden välbekanta 
Öland liknade någon an-
nan. Vandringarna med 
iakttagelser av växters 
och djurs liv erbjöd stän-
digt nya upplevelser och 
upptäckter. Det vanliga 
blev unikt: ”Frön kunde 
ligga ogrodda tio år ute 
på Alvaret och sedan när 
vädret blev tjänligt plöts-
ligt uppstå. Underbart 
vackra, rara och sällsynta 
blommor kunde dyka upp 
i överflöd mitt framför 
tårna.” 

Tillvaron på Ölands 
sydöstra kust gav upple-
velser som vore otänkba-
ra i Stockholm. Lars Ahlin 
inbjöds delta i nattlig an-
djakt, fast han aldrig nå-
gonsin avlossat ett skott. 
Hos fyrmästaren kunde 
man köpa rökt ål, ljustrad 
i kvällsmörker med lykta, 
ehuru sådant fiske var 
förbjudet: ”men vem bryd-
de sig, här i utkanten, där 
bara gud såg”. 

RÖSteR eN SommAR
Båda makarna Ahlin 

var ivriga fågelskådare. 
Sommaren 1955 gästades 
de av den kände littera-
turkritikern Bengt Holm-
quist som skrev avslu-
tande artikeln i Dagens 
Nyheters serie författar-
porträtt det året (28 au-
gusti). Den övernattande 
besökaren och hans värd 
tar en kvällspromenad 
bland blommande tok och 
rapphönsungar i buskar-
na. Holmquist imponeras 
av Ahlins kunskaper på 
specialintressets område: 
”Vid en göl namnger han 
fåglarna som kommer och 
dricker; han tycks känna 
dem alla.” Att han stor-
trivs i sitt sommarpara-
dis är uppenbart: ”Ahlin 
säger sig vara hemma på 
Öland och är det.”      

Både Gunnel och Lars 
Ahlin har skildrat öländs-
ka miljöer skönlitterärt. 
Gunnels förstlingsverk 
Röster en sommar kom ut 
hos Bonniers, som också 
var makens förlag. På ba-
kre omslagstexten presen-
teras romandebutanten 

som ”hemmafru i Äppel-
viken”, men det nämns 
inte vem hon är gift med. 
Handlingen utspelas un-
der en sommar, närmast i 
Segerstad vågar man nog 
påstå även om ortnamnet 
inte förekommer. Texten i 
den komprimerade berät-
telsen består till största 
delen av dialoger, som 
gradvis uppdagar ett för-
flutet med skuldkänslor 
och komplicerade relatio-
ner.

Det öländska landska-
pets rikedom på blommor 
prisas, men än mer omta-
las det överdådiga fågelli-
vet. Redan på första sidan 
nämns makarna Ahlins 
favorit skärfläckan, med 
den långa uppåtböjda 
näbben. De ständigt när-
varande fåglarna fyller 
en symbolisk funktion och 
får ge positiva motbilder 
till mänskligt beteende. 
Det gäller exempelvis 
råkorna: ”De ser precis 
vad som händer runt om-
kring och var de bör slå 
ner för sin vinnings skull. 
Så olikt människorna 
som du jämför dem med. 
Människorna, de slår till 
aningslöst och i blindo. 
Ibland ens utan avsikt att 
slå.” Också de små blåme-
sarna inbjuder till identi-
fikation; de är stridbara, 
ettriga, nyfikna.

Romanen anlägger väx-
lande tidsperspektiv, och 
fåglarna representerar en 
livsform som är betydligt 
äldre än människornas. 
Civilisationens tidiga 
historia aktualiseras ge-
nom en hemvändande 
arkeolog som är verksam 
vid utgrävningar av en 
forntidsborg. I romanens 
nutid uppträder byborna. 
De kan likt fiskargub-
ben som hänger upp sina 
”eviga” garn tillhöra ett 
utdöende släkte, medan 
moderniteten tar sig ut-
tryck i att lagårdar byggs 
om till garage och svinhus 
till lekstugor. Den senaste 
tekniken har kommit till 
trakten genom en jättelik 
vinsch som används för 
att lyfta upp skrot från 
andra världskrigets min-
sprängda fartyg. Också 
detta kan ju beskrivas 
som en form av arkeologi 
även om de sökta skatter-
na är av betydligt senare 
märke än Borgen. Roma-
nens arkeolog konstaterar 
desillusionerat att den 
som gräver i det förflutna 
bör gå långt tillbaka i ti-
den. ”Mina högar är så 
gamla så stanken har gått 
ur dem.”

Dialogerna framförs i 
ett landskap så vackert 
att det inger känslor av 
andakt: ”Ute på Alvaret 
blir vi så genomdränkta 
av ljus så vi glömmer 
hur dyrbart det är.” Ändå 
kan inte människan  leva 
av skönhet allena, för-
fattarinnan vet att den 
öländska naturen också 

är ogästvänlig och kärv: 
”Vattenträngtan. Vi bär 
på det arvet. Ackumule-
rat under generationer-
nas fåfänga, seniga kamp 
på liv och död med den 
stenhårda, torra, urblåsta 
jorden.”

FåRVAktAReN 
ocH SkäRFLäckAN
I Vaktpojkens eld (1986) 

valde Ahlin ut fjorton ti-
diga noveller som varit 
publicerade i veckopres-
sen. En av dem, ”Får-
vaktaren”, är förlagd till 
Öland utan att ort eller 
tid preciseras. I upptak-
ten beskrivs en sommar-
morgon på Alvaret: ”Så 
måste jorden ha tett sig 
någon av skapelsedagar-
na.” Fåraherden Simon 
lever ensam med en sjuk 
pojke i sin enkla hydda, 
han är förvisad från ge-
menskapen och hör inte 
hemma i ”byns ordning”. 
Hans tankar på det för-
flutna väcker känslor av 
skuld och svek, endast 
ute på Alvaret upplever 
han befrielse. 

Djuren blir viktigare 
än de människor herden 
sporadiskt träffar. Alvar-
grimmen kallar han ”min 
fågel” och ”min röst”, han 
gläds åt att se flocken 
kretsa uppe i himlen i 
konstrikt formade halv-
bågar. 

En tidig morgon lyss-
nar Simon betagen till 
fåglarnas sång, i vördnad 
faller han på knä medan 
gränsen mellan män-
niska och djur upphävs 
tillfälligt. Alvargrimmens 
toner bekräftar att her-
den hör hemma här, livet 
är ett mirakel, domar och 
straff förnekas i fågelkon-
sertens skönhet: ”Steg 
för steg kom jag fram, ty 

alvargrimmen fortsatte 
att vissla fram sin beja-
kelse av sanningens öd-
mjukt livsstarka tonbild. 
Ja, den ljöd i mig och jag 
tonade med i mitt inner-
sta.” 

Novellen slutar med att 
fårvaktaren hör grimmen 
”flöjta varningstonen till 
den sommarunga flocken 
av sitt släkte”, allt medan 
Simon manar fåren att 
skynda hemåt. Det kan 
nämnas att alvargrim-
men, som tillhör ljung-
piparsläktet, på Öland 
också är känd som ”al-
vargremlan”. Fåglarna 
representerar skönheten, 
medan fåren påminner 
om oroliga människor. De 
andas kort och mödosamt, 
de trampar ängsligt och 
oroligt. De tycks likna ”al-
la dessa flyende och smy-
gande gestalter som från 
urminnes tider till i dag 
hade sökt sig bort från 
sina gärningar och från 
nästans domar.” Alla har 
förstås inte dåligt sam-
vete, de finns också som 
muntert rymmer lockade 
av dofter från kryddväx-
ter.      

Året före sin död, 1996, 
gav Ahlin ut boken Bre-
viarium som till största 
delen består av brev till 
olika adressater. Dess-
utom ingår ovanligt nog 
en diktsvit – Ahlin är ju 
annars känd enbart som 
prosaförfattare. ”Fråga 
fåglarna” är titeln, som 
följs av dedikationen ”Till 
Per”. Sonen Per delade i 
högsta grad föräldrarnas 
intresse för skärfläckan 
och gjorde till och med 
en film om denna fågel. 
På omslaget till Breviari-
um ses ett skärfläckspar 
vackert fotograferade i 
svartvitt.

I dikten står fågeln för 
det tidlösa, ”urtidens ske-
ende” medan fyren är den 
”mänskogjorda, mitt släk-
tes prestation och verk”. 
Genom hela sviten hyl-
las skärfläckan, ”hon som 
öppnade mig för en stor 
glädje”. Hon är det utom-
mänskliga som diktens 
iakttagare söker nå fram 
till, han vill utplåna grän-
ser och bli delaktig av 
fåglarnas gruppriter: ”Jag 
önskar jag kunde se deras 
ögon, blickarna”. Männis-
kan kan bara drömma om 
en omöjlig insikt, hon står 
ohjälpligt frågande inför 
skärfläckornas ”myste-
riekult” där de tycks buga 
för varandra. Och en av-
görande skillnad ligger 
i människans skräck för 
tiden, men fåglarna ”kän-
ner ingen tid”. 

BReVeN FRåN ÖLANd
Flera brev i Breviarium 

är skrivna på Öland. Ah-
lin inleder gärna epist-
larna med glimtar från 
livet i sitt sommarparadis 
som utan tvivel fungera-
de verbalt inspirerande. 
Blomsterprakt och få-
gelliv beskrivs i hänfört 
lyriska ordalag: ”Det är 
svindlande underbart här 
i den oerhörda himlen, de 
öppna vyerna över alvar, 
sjöängar, hav, den fräscha 
våren - mandelblomman 
står så tätt runtom att de 
i skymningen lyser som 
snöfält, deras rikedom i år 
överträffar allt vi minns, 
och fåglarna – göken gal 
oavbrutet, i detta öppna 
landskap inte bara hörs 
göken, man ser den också 
och fler på en och samma 
gång.” 

Ahlin tycker sig formli-
gen dricka hälsa ur land-
skapet, han blir upprymd 

när de stadiga kalkstens-
murarna av vinden tycks 
röra sig i seglats utan 
roder. Ett osvikligt medel 
att bota storstadsbrons 
trötthet finns utanför stu-
gan, ”långa vandringar 
över Alvaret och längs 
Östersjöängarna var dag, 
och kroppsarbete.” Land-
skapet framstår som all-
deles unikt, ”vi bor på en 
utlöpare av ryska stäppen 
och ligger i den regnskug-
ga som Småländska hög-
landet kastar.”

Stugan i Segerstad 
blev ett ”läkande som-
marhem”, som Gunnel 
uttrycker sig. Hon häv-
dar att vistelserna där 
rentav bidrog till makens 
”överlevnad”. Från Gun-
nels sista bok citerar jag 
en inspirerad hyllning till 
naturens ständigt uppre-
pade under: ”Men varje år 
i juni månad breder Ska-
paren ett tjockt lager gult 
smör på Alvarets hårda 
knäckebröd, det är när 
ölandssolvändan blom-
mar!” Vackrare kan det 
väl inte uttryckas! 

 
conny Svensson   

Somrar i Segerstad för Ahlins

Gunnel och Lars Ahlin, 1947.
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Omslagsbilden till Breva-
rium, med skärfläckan.


