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Erik Axel Karlfeldt är ju 
känd som Dalarnas skald 
framför alla andra, men 
han kunde också inspire-
ras av andra landskap och 
miljöer. Öland besökte 
han sommaren 1917, och 
ett resultat av den vistel-
sen blev fem dikter i sam-
lingen Flora och Bellona 
följande år. 

Sina första intryck från ön 
beskriver han nyss anländ 
i ett brev daterat ”Bo, Vick-
leby d. 10 juni 1917”. Adres-
sat är hemmavarande hus-
trun Gerda.

Karlfeldt hade tillbringat 
ett dygn i Kalmar där han 
bodde på hotell Witt, i bre-
vet omnämnt som ”gan-
ska hyggligt, gammaldags 
hotell”. Etablissemanget 
finns ju kvar än i dag, men 
är förvisso inte lika ”gam-
maldags” som när Karlfeldt 
var gäst. Kalmar får lovord 
efter en dags sight-seeing, 
staden sägs vara mycket 
vacker och slottet ståtligt. 
Sedan följde en halv tim-
mas kall och blåsig över-
fart till Färjestaden och 
lika lång restid på tåget till 
Vickleby. Väl framme dispo-
nerade Karlfeldt i prästgår-
dens övervåning ”två rum, 
alldeles tysta, svala, vackert 
inredda med antika möbler, 
fulla av blomster etc.” 

I Vickleby prästgård
Kyrkoherden i Vickleby 

hette Carl Ekström och var 
född i Småland, alltså inte 
släkt med den berömde 
ölandsmålaren. Ekström 
beskrivs i stiftets herda-
minnen som ”en blid och 
ödmjuk man”, och mycket 
omtyckt av församlings-
borna stannade han kvar 
i ämbetet ända till sin död 
vid 92 års ålder 1934. Man 
får förmoda att värdfolket 
kände sig hedrat av besö-
ket, Karlfeldt var en verklig 
celebritet, ”kändis” för att 
använda en modern term: 
han hade gett ut fyra lovpri-
sade diktsamlingar, valts 
in i Svenska akademien 
1904 och var dess ständige 
sekreterare sedan 1912. 
Sina måltider intog Karl-
feldt på pensionatet som 
befanns vara ”enkelt men 
bra; fullt upp av ägg, smör, 
mjölk. Ej många gäster, alla 
beskedliga, stillsamma, 
några gamla herrar och 
skolpojkar, som söka väx-
ter, utgöra flertalet”. Pensi-
onatet ägdes sedan 1914 av 
Maja Uddenberg och präs-
tens dotter Gerda Ekström, 
men några år senare köp-
tes den sistnämnda ut och 
Maja drev i fortsättningen 
Bo pensionat på egen hand. 
Under tjugotalet framväxte 
här det som skulle bli den 

kända ”konstnärskolonin i 
Bo”.     

Blommor och växter 
beskrivs med stor sakkun-
skap i Karlfeldts diktning, 
och naturligt nog är han 
nyfiken på vad Öland kan 
erbjuda i den vägen. Redan 
nästa dag ämnar han börja 
”botanisera” tillsammans 
med prästens son som lovat 
visa givande växtställen. 
Karlfeldt hade också en res-
kamrat ”Berg”, en spänstig 
herre som genast gett sig 
ut på långpromenad från 
öns västkust till dess väst-
kust. Denne fotvandrare 
var språkforskaren Ruben 
G:son Berg, som inte var 
inhyst i prästgården utan 
på pensionatet. Han berät-
tar i sin nekrolog att ”Karl-
feldt njöt obeskrivligt av att 
skåda ’Arontorp-rosen’ på 
den ort, som givit den namn, 
och all annan natur”.

Brevet till hustru Gerda 
borde vara av så stort 
intresse för öländska läsare 
att ett längre citat är moti-
verat (texten har mig veter-
ligen bara publicerats en 
gång tidigare, i Karlfeldt-
sällskapets medlemsblad 
1993): ”Det är verkligen 
utomordentligt vackert. 
Här är så frodigt och bör-
digt, som man skulle vara 
i ett varmare land än vårt. 
Torkan har här ingenting 
förstört. Här är den rikaste 
blomstring av syrener och 
allehanda fruktträd, och 
marken har örter som jag 
aldrig sett. Egendomlig 
är för övrigt hela naturen, 
med den leende strand-
remsan och den ofantliga 
heden, Alvaren, därovanför 
med alla sina väderkvarnar 
tätt invid varandra i lång 
rad. Och så den stora, blåa 
sjön åt båda håll. Jag är för-
tjust i det hela.” Till dessa 
sköna vyer för ögat kommer 
till författarens öra hänfö-
rande välljud av ”byns enda 
näktergal”, och ”ljudligare 
fågelinstrument har jag 
aldrig hört”.

Ölandslegend
Flora var vegetationsgu-

dinna och Bellona krigs-
gudinna i den romerska 
mytologin. Diktsamlingens 
titel framhäver motsatser 
som fred och växande liv å 
ena sidan, våld och krigsfa-
sor å den andra. Eftersom 
Karlfeldt så starkt upp-
levde den öländska natu-
rens skönhet är det föga 
överraskande att hans fem 
dikter från ön kommit till i 
Floras livsbejakande anda. 
Bellona uppträder inte här 
men väl i andra dikter. Då 
kan det låta nog så mar-
tialiskt: ”Gläds, o Bellona! 
Stridsvagnarna bullra som 
aldrig de bullrat. Aldrig så 

kvävande tät en rökelse 
pyrt dig till mötes.” 

Längst av de fem dikterna 
är ”Ölandslegend”, med 64 
rader rimmad vers fördelad 
på sju strofer. Huvudper-
son är Stagnelius, även om 
namnet inte förekommer i 
texten. För säkerhets skull 
får fastlandets okunniga 
läsare i ”noter till ölands-
diktningen” upplysningen 
att ”skalden Stagnelius var 
född och uppväxt på Öland”. 
Familjen Stagnelius flyt-
tade från Gärdslösa till Kal-
mar 1810 då den blivande 
poeten var sjutton år gam-
mal. Den yngling som i dik-
tens inledande strof ger sig 
ut på öländsk vårvandring 
har alltså inte ännu gjort sig 
känd som diktare. ”Land-
borgsmuren” nämns och 
”alvargrimmen”, annars är 
Karlfeldt påfallande spar-
sam med konkreta detal-
jer ur det existerande land-
skapet. Vad som beskrivs är 
inte naturen som den ser ut 
i verkligheten utan som den 
ter sig i Stagnelius dikter. 

Därav följer i dikten ett 
formligt uppbåd av figurer 
ur den antika mytologin. 
Dessa utreds i ett par artik-
lar av nestorn inom Karl-
feldt-forskningen Jöran 
Mjöberg (1913-2006). För 
den som inte har artiklarna 
till hands går det bra med 
ett uppslagsverk eller Inter-
net. Det rör sig om  mytolo-
giska gestalter, som alla fick 
ett våldsamt slut. Västan-
vinden Zephyr jagar Chlo-
ris som förvandlas till Flora. 
Växtlighetsguden Adonis 
älskas av jaktgudinnan 
Diana men dödas under 
jakt på vildsvin. Filomela 
våldtogs av sin svåger som 
skar av hennes tunga för att 
hon inte skulle berätta om 
illdådet, vilket hon istället 
gjorde genom att framställa 
händelsen i en konstrik väv-
nad. Dessa och andra myto-
logiska referenser tenderar 
onekligen att dränka poesin 
i religionshistorisk rekvi-
sita. Man instämmer utan 
vidare i Mjöbergs omdöme 
att ”Ölandslegend” är krä-
vande läsning. 

Dikten är ett dubbelpor-
trätt av skalderna Stag-
nelius och Karlfeldt. Den 
sistnämnde förhåller sig 
enligt Mjöberg både distan-
serat och vördnadsfullt till 
föregångaren. När havet 
suckar och trånar, då är 
ordvalet kännetecknande 
för Stagnelius, Slutstro-
fens ”Saronsliljor” anspelar 
på boktiteln Liljor i Saron 
, och myten om Amor och 
Psyke blir en god illustra-
tion till samme diktares 
föreställning om själen 
som längtar till idéernas 
urhem. Den ångande violen 

från ”Näcken” återkommer 
också hos Karlfeldt. I den 
sista strofen av ”Ölandsle-
gend” kallar den lockande 
fågelkören till ”Eden, upp 
mot Eden”. Dit längtade nog 
inte mystikern Stagnelius 
men väl den på allmogevis 
naivistiskt fromme Karl-
feldt. I dikten ”Eden” i ”Dal-
målningar på rim” skildras 
lustgårdens syndafall med 
burlesk men även respekt-
full komik: ” Eva står skam-
sen i lackröd sol, tummar 
sin stadiga fikonlövskjol. 
Adam, i gröna kalsonger, 
grinar av knip och ånger.”

Diktens titel är värd 
en kommentar. Det latin-
ska ordet ”legend” bety-
der något som ”bör läsas”, 
av moraliska eller religi-
ösa skäl. Ursprungligen 
användes termen om hel-
gonlegender, alltså lärorika 
berättelser med fromt bud-
skap. Titeln ”Ölandslegend” 
framhäver väl att texten 
inte gör anspråk på att vara 
realistisk skildring, men 
snarare just en ”legend” om 
Öland. Verkligheten sätts 
in i ett högre sammanhang, 
och Karlfeldts dikt leder ju i 
slutstrofen från det jordiska 
alvaret till det utomjordiska 
paradiset. 

Zephyrs serenad och 
Ölandsmelodier

I dikten ”Zephyrs serenad 
till Ölands solvända” är gen-
rebeteckningen en annan. 
Det som avses är egentligen 
ett musikstycke som efter 
mörkrets inbrott framförs 
utanför en tillbedd kvin-
nas fönster. Den dyrkade 
är alltså i detta fall Ölands 
landskapsblomma, och för 
hyllningen svarar västan-
vinden Zephyr som tilltalar 
solvändan. De två utgör ett 
kärlekspar. Dikten börjar 
med förälskade tonfall då 
Zephyr på kvällen sjunker 
ner till blommans ”läger 
på ön”, och slutar med sol-
vändans bråda död, ”förfru-
sen du står och förbränd”. 
Kvar är blott tomhet och 
”fåken i snö dansar fram 
på din grav.” Blomman viss-
nar och dör till slut liksom 
människan men har för-
denskull inte levat förgä-
ves. Under förgängelsens 
korta stund har hon vid sin 
tillvaros höjdpunkt lämnat 
minnen som inte kan dö, 
”skyn skall gå dräktig av 
solvändans ånga och pris”. 
Solen ingår ju i blommans 
namn och är med som följe-
slagare genom hela dikten. 
Inledningsraden lyder: ”Sol-
vända! Solbrända hällarna 
svalka sin kalk”. I sista 
strofen tar vi så obönhör-
ligt avsked av ”Solglödens, 
soldödens blomma”, men 
solen på himlen förgås inte 

när solvändan på jorden är 
borta.    

I den folkviseliknande 
”Vid Färjestaden” är det ”en 
öländsk lättmatros” som för 
ordet. Karlfeldt vill i denne 
sjöman se en typisk repre-
sentant för de sjöfarande 
ölänningarna. Han är i land 
blott på tillfälligt besök, 
havet är hans rätta hem. 
Fädernesgården står tom, 
åkrarna växer igen. Nu sit-
ter han med ölkruset på ett 
värdshus, men snart bär det 
iväg. Detta liv utan familj 
och fast bostad kan tyckas 
dystert, men i diktens idyl-
lisering framstår lättmat-
rosen som glad och nöjd. 
Det framgår inte minst av 
hans efternamn, Nyter. Det 
kan nämnas att texten flera 
gånger tonsatts.   

I den korta dikten 
”Arken” liknas Öland vid 
en skuta som stävar ut i 
Kalmarsund och sedan på 
världshaven. Bildspråket 
är praktfullt, briggen löper 
som en vigg genom storm 
och vatten. I slutraderna 
förklaras diktens titel: ”Här 
seglar Noaks nya ark mot 
klangfull ocean.” 

Ombord på Noaks ark 
fanns ju alla kända växter 
och djur, och tanken är väl 
att även den öländska arken 
är så rikt lastad att inga till-
skott utifrån är behövliga. 
De öländska arterna utgör 
en egen och tillräcklig värld, 
därtill finns ”muntra män 
ombord”.

Vykort med slottsruinen
På ett vykort med Borg-

holms slottsruin har Karl-
feldt skrivit: ”Kom i dag 
(söndag) hit till Borgholm 
kl. 10. Skall nu upp och se 
på slottsruinen, som ligger 
en bit från staden. I morgon 
bitti mellan 8 och 9 far jag 
med ångbåten ’Södern’ till 

Stockholm.” Kortet är oda-
terat, ofrankerat och utan 
adressat. Förmodligen har 
det aldrig avsänts. Men till 
slottsruinen kom Karlfeldt, 
och inspirerades till dik-
ten ”På Borgholm”. I de tre 
fyrradiga stroferna talar 
slottsherren, den blivande 
Karl X Gustav. I första stro-
fen lyssnar han till vindens 
sus, i den andra undrar han 
oroligt om fiendeskepp nal-
kas över vattnet. Allra sist 
tilltalas den förälskade 
”Lasse Lind”. Den perso-
nen kunde gärna ha iden-
tifierats i de förklarande 
noter som Karlfeldt lät 
åtfölja sina öländska dik-
ter. Lorentz von der Linde 
(1610-70) var förtrolig vän 
till Karl X Gustav redan 
innan denne blev kung, stod 
också högt i gunst hos drott-
ning Kristina. Han deltog i 
överläggningarna om hen-
nes abdikation.

Dessa tre kortdikter  har 
den övergripande rubriken 
”Ölandsmelodier” och är 
dedicerade till ”minnet av 
A Th Gellerstedt” (som dog 
1914). 

Han var både lyriker och 
bildkonstnär, som ingenjör 
och arkitekt var han upp-
hovsman till bland annat 
Kapelluddens fyr. 

Målningar av honom kan 
bland mycket annat beskå-
das på stadsmuseet i Borg-
holm. 

Jag och min hustru för-
summar aldrig att gå dit 
under våra årliga sommar-
vistelser. Fler borde följa det 
exemplet! 

CONNY SVENSSON
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