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ÖLAND. De återkommande långa vistelser-
na inleddes på femtiotalet i alvarsbyn 
Ekelunda i Sandby socken. Här bestod 
tydligen gamla livsformer länge, och An-
ders Johansson uppger att ”vallpojkarna 
ännu långt in i vårt sekel gick hela dagar-
na med nakna fötter under de mäktiga 
himlarna”. I en intervju inför åttioårsda-
gen 2005 säger Ulf Trotzig att hans konst-
närskap i hög grad inspirerats av ljuset, 
rymden och den märkvärdiga floran på 
ön. Tre år senare nämner han ännu en an-
ledning till vistelserna på Öland: sin livs-
långa fascination för fåglar. Samlingarna 
i Ulf Trotzigs rum på Vida konstmuseum 
vittnar om Ölands stora betydelse för ho-
nom. Några färgsprakande målningar 
med fåglar och naturmotiv kan också be-
skådas i Hotell Borgholms vackra matsal. 

I hustrun Birgittas författarskap spelar 
inte den öländska miljön samma avgö-
rande roll. Hennes litterära landskap är 
framför allt skånska slättbygden och 
kustlandet nära Kristianstad där hon väx-
te upp. Det hindrar inte att upplevelser av 
den öländska naturen också gett upphov 
till några märkligt känsloladdade och 
suggestiva skildringar, konstnärliga hel-
heter utförda med både sinnlig inlevelse 
och berättarteknisk medvetenhet.          

Birgitta Trotzigs bok Levande och döda 
(1964) innehåller tre berättelser, varav 
den längsta har titeln ”Barbara” efter hu-
vudpersonen. Barbara är tonårig och gra-
vid prästfru, förenad i kärlekslöst äkten-
skap med en änkling som har vuxna barn. 
Fiktionstiden är obestämd, kanske tänks 
händelserna förlagda kring mitten eller 
slutet av 1800-talet. Platsen är Sandby 
kyrka och socken, alltså en miljö som 
Trotzig kände väl sedan många år. Män-
niskosynen är som alltid,  trots eller kan-
ske på grund av författarinnans katoli-
cism, dyster och desillusionerad. Bybor-
na beskrivs sålunda som märkta av hårt 
arbete och ”det enda som kan få deras 
ögon att glänsa är skadeglädje och för-
akt”. Överallt råder illvilja och småaktig-
het; i den spöklika stämningen upplever 
den unga prästfrun sockenbornas ansik-
ten ”som en myllrande grå mur av onda 
andeväsen, hon känner de kalla blickar-
na, de dödande blickarna”.    

Trotzig skriver inte om flödande bloms-
terprakt i naturens muntra fägring, det 
öländska landskapet blir istället hotfullt 
och skräckinjagande. I hennes Skåne och 
Öland är det sällan vår och jublande få-
gelsång men desto oftare höst eller vinter. 
I Trotzigs Skåne täcks slättens marker av 
lera och på himlen skockar sig mörka 
regnmoln. Alvaret på hösten innebär 
väntan på den dödande frosten. Naturen 
skänker inte tröst men Trotzig skriver så 
att det fula blir vackert. Hon målar upp 
scener från det glädjelösa landskapet 
med ett konstfullt och virtuost språk, så 
att en märklig kontrast uppstår mellan 
den sköna stilen och det innehåll som är 
föga intagande. Landskapet är som dess 
människor, detta samband framhävs 
konsekvent genom berättelsen om Bar-
bara. Dimman från havet och tystnaden 
över markerna, kylan och mörkret sänker 
sig kvävande ner i den värnlösa kvinnans 
inre. 

Årstidens växlingar påminner om för-
svinnande hopp och kroppens död. Un-

der snötäcket ligger döda får och halvt 
uppätna kadaver ”fågelrivna, maskgnag-
da”. Det mänskliga förnuftet står makt-
löst inför en existens utan mening, ”i ett 
svart underligt land, krokiga stenstigar 
löpte åt alla håll utan sammanhang”. En 
höjdpunkt i berättelsen är Barbaras en-
samma vandring över alvaret i total öds-
lighet, där vintermarken ”stirrade upp 
mot henne med alla sina svartnade släck-
ta djurögon”. Hon går fram genom snön 
och skymningen i ett ödeland befolkat av 
ingen, medan mörkret vidgas och hennes 
hjärta obevekligt förvandlas till kall död 
sten. Beskrivningen av denna alvarsvan-
ding är mardrömslikt suggestiv men ock-
så iakttagande detaljrealistisk.   

Berättelsens landskap domineras av två 
storheter, alvaret och havet. Upptakten 
förebådar vad som skall komma: ”över 
havet tätnade den kalla vinterskymning-
en”. Prästgården, människans skapelse 
och boning, tycks i detta väldiga perspek-
tiv försvinna som en liten eka på hjälplös 
drift. Det vidsträckta havet öppnar sig 
mot öster till synes utan slut. När Barbara 
ser ut genom fönstret från sin kammare 
möter hennes öga en vy med uppenbart 
symboliskt budskap: ”Och bortom stod 
havet stilla som döden, utan färg som 
tystnaden i ett rum där någon just upp-
hört att andas.” Det mörknande havet 
står svart som bly bortom ängsmarkerna, 
men den kroppsliga döden uppfattas 
ändå inte entydigt som alltings obönhör-
liga slut. I naturskildringen anas en vag 
förhoppning som trevar sig förbi det för-
gängliga jordelivets begränsning. Kanske 
uppstår ur förruttnelse nytt liv. Närheten 
till havet förnims av ”kall tånglukt i köl-
den och närheten till något stort, något 
aldrig upphörande”. Under sommarnat-
ten hörs ”strandpiparens skärande sprö-
da långa lockrop tvärs genom hav och 
himmel som fanns det något på andra si-
dan, något ofattligt levande smärtfullt 
ljuvt”.  

Och allt är ändå inte elände och mör-
ker, någon gång kan naturen också skän-
ka odelad glädje: ”Men över alvaret kom 
till hans befrielse en lätt varm örtdoftan-
de havsbris nerifrån sundet.” 

En berättelse från kusten (1961) är en 
historisk roman från 1490-talets Åhus. 
Denna skånska kuststad hade sin ekono-
miska storhetstid under medeltiden men 
i romanen skildras en period av begyn-
nande tillbakagång för ortens handel och 
sjöfart. Handlingen är förlagd till Åhus 
och dess omnejd, med undantag för ett 
kort mellanspel på Öland (s. 23-26). Stän-
digt svältande och undernärda trängs 
Åhus fattiga och elända i en hopplös 
slum, och i denna misär växer den puck-
elryggiga flickan Merete upp. Modern 
hoppas finna bot för dotterns lyte genom 
vallfärd till ”Guds moders källa” i Källa på 
Öland.    

En sådan resa innebar på den tiden gi-
vetvis oerhörda strapatser. Mor och dot-
ter strävar till fots genom Småland tills de 
äntligen når fram till Kalmarsund: ”Åt 
norr och söder  syntes inget land. Men 
mittemot dem skymtade en flack landlin-
je genom det gråa salttöcknet, den sträck-
te sig långt åt sydost och försvann, där 
vidtog åter vida havet”. Under den nattli-

ga överresan blir det storm. Resenärerna 
kryper ihop vid relingen, havet verkar be-
rett att glupskt sluka dem och åt alla håll 
syns blott ”levande berg av mörkt vatten, 
levande berg av klart mörker, namnlöst 
djup”. Ett jättelikt djur tycks leka med de 
värnlösa människorna, tugga på dem och 
med de väldiga tassarna slunga kroppar-
na hit och dit. Överresans inferno tjänar 
som profetia om död och eviga straff, som 
dessa framställs i de medeltida kyrkornas 
skräckinjagande väggmålningar.    

Sjöfärden följs av barfota vandring över 
hed med nysnö. De båda kvinnorna är i 
följe med en skara pilgrimer i liknande 
ärenden och når mot kvällen fram till öns 
östra sida. ”Det var likt hemma och ändå 
inte, markerna var så nakna och hemlig-
hetsfulla.” Så reagerar Merete och hennes 
mor, kanske också Trotzig själv som ju var 
hemmastadd på södra Öland. Det livsfi-
entliga landskapet beskrivs som utsatt 
och vindpinat, får och hästar kan endast 
med möda skrapa fram närande mossa. 
Att Trotzig gjort givande och ingående 
miljöstudier på platsen framgår av de ex-
akta topografiska beskrivningarna. 

Hit kommer en brokig skara av sjuka 
och krymplingar, i hopp att botas av den 
helbrägdagörande källan under asparna 
med ”Guds moders böners vatten”. Kyr-
kan har ännu inte blivit ödekyrka och pil-
grimerna inhyses över natten på loftet, 
genom trossbottnen hör de mässan 
sjungas där nere. I texten noteras sakkun-
nigt ”det enastående” med kyrkloftet, att 
det är delat i två våningar. Och så ska Me-
rete botas, hon doppas i det kalla vattnet 
till sång av vittnen med bloss i händerna. 
Men inget mirakel inträffar. Puckeln 
brast inte, ryggen rätades inte ut. Denna 
intensiva skildring av medeltida folkliv 
och en pilgrimsfärd till Källa kan bara ka-
rakteriseras som ett litterärt mästerverk, 
med sina tidstypiska detaljer så illuso-
riskt övertygande att läsaren tycker sig 
vara fysiskt närvarande i en främmande 
tid och miljö.

Det kan tilläggas att den undergörande 
källan i Källa aktualiseras än en gång i ro-
manen, då en hustruplågare i Åhus av 

klostrets prior ålägges att söka bot där, i 
”en vallfartsort belägen norrut och bort-
om ett sund, brett som ett hav”. Ordvalet 
är belysande; dagens ölandsturist uppfat-
tar självklart Kalmarsund som ett sund 
(med bro), men för medeltidens männis-
kor var det snarast ett vidsträckt hav.

I Sandby-Gårdby hembygdsförenings 
årsskrift 1977 publicerade Birgitta Trot-
zig en artikel med rubriken ”Vi bor i sta-
den och på landet” (omtryckt i antologin 
Öland i litteraturen från forntid till nutid, 
1996). Texten inleds med den inlednings-
vis citerade karakteristiken av makarna 
Trotzig som halvtidsölänningar.    

Som framgår av rubriken ställs stad och 
land mot varandra. Staden innebär sken-
bar civilisation och myter om framåtskri-
dandet, trafikkaos och anhopningar av 
människor. Staden bygger på artificiellt 
material; ”stål, plast, glas, asfalt, sten-
grus, cementmjöl”. Chaplins Moderna ti-
der får exemplifiera den livsfientliga ur-
baniseringen, hur ansikten av kött och 
blod blir ”inpressade i en maskin, en in-
vecklad tvångsapparat”. Sammanfatt-
ningsvis hävdas att ”stadens materia an-
das inte på våra kroppars sätt, de lyder 
andra organlagar, vi lever oundvikligen i 
krigstillstånd med den - behärska eller 
krossas.” Makarna Trotzig bodde under 
sina sena år mestadels i Lund när de inte 
vistades på Öland, och beskrivningen av 
stadslivets vedervärdigheter stämmer 
knappast in på den skånska universitets-
staden. Snarare bygger de polemiskt till-
spetsade formuleringarna nog på erfa-
renheter från utländska metropoler.     

Som positivt motalternativ framställs 
lantlivet. Trotzig återkallar hur det kan 
vara att stiga ur bilen i Ekelunda, exem-
pelvis en kväll i februari: ”Det blåser: en 
väldig brusande natt omger oss, runt om-
kring ligger alvaret med sina hemlighe-
ter.” Allt är annorlunda mot staden; mör-
ker istället för neonljus, ljud från hav, 
bäck och vindar men ingen själsdödande 
skräpmusik. Att komma till ölandsbyn är 
att möta det tidlösa där allt lever och an-
das och dör i ett evigt kretslopp. Husen är 
av trä och träet andas. Döda ting liknas 
vid särartade individer: ”Stenarna i mu-
ren har alla olika färg, olika uttryck - som 
ansiktsuttryck, de skiftar som ansikten.” 

Trotzig beskriver visionärt hur ”stads-
bildningarnas artificiella ljuskärnor” 
egentligen är isolerade konglomerat om-
givna av land och natur. Största delen av 
jordens befolkning bor fortfarande ”på 
landet”, runt de isolerade stadsbildning-
arna ligger landet och naturen kvar ”med 
sin tidlöshet, sina minnen, sin historia”. 
På alvaret möter människospår från det 
förflutna; gåtfulla flisor, gravkullar, sten-
korset i marken på Sandby kyrkogård. 
Man ser och hör med de bortgångnas 
ögon och öron. Det förflutna hör också till 
samtiden: ”Levande av historia och sam-
tid ligger ön här ute i havsmörkret och 
tidlösheten. Det är här ute i gränsmarker-
na tätt intill naturen och havsursprunget 
som det vanliga livet, det vanliga männis-
kolivets historia fortsätter.”   

     

CONNY SVENSSON 

Birgitta Trotzig (1929-2011) beskrev en gång sig själv och maken, Ulf som 
”inte sommarölänningar, utan halvtidsölänningar”. 

Birgitta Trotzig, halvtidsölänning
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