
Sällskapsliv i prästgården
GÄRDSLÖSA
Tre författare.
Tre sällskap.
En eftermiddag.

I torsdags arrangerades 
”De öländska litterära 
sällskapens dag” i Gärds-
lösa prästgård.

Många besökare kom 
för att få information om 
de tre sällskapen tillägna-
de Erik Johan Stagnelius, 
Anna Rydstedt och Margit 
Friberg. På plats kunde 
man få information om 
respektive sällskap och 
man kunde köpa böcker 
om och av författarna. 
Dessutom hölls vid två 
tillfällen kortare föredrag 
om författarna, på temat 
”Att höra till”.

Margareta Lilja Svens-
son, vice ordförande i 
Margit Friberg-sällska-
pet, berättade om Mar-
git Friberg och hur hon 
hör hemma på sydvästra 
Öland, i Smedby socken. 
Margareta läste bland 
annat exempel ur ”Vand-
rar-Mari”.

Viktoria Bengtsdotter 
Katz, systerdotter till An-
na Rydstedt och ordföran-
de i sällskapet till hennes 
minne, berättade om hur 
Anna från Ventlinge bli 
präst i Lund men inte till-
läts att bli det. ”Hon skrev 
sig ur krisen” konstate-
rade Viktoria och gav ex-
empel på hur Anna i sin 
senare diktning blev allt 
mer specifik med angi-
vande av orter på Öland, 
men inte blev mindre all-
mängiltig för det.

UTANFÖRSKAP
Torsten Mårtensson, 

ordförande i Sällskapet 
Erik Johan Stagnelii Vän-
ner, talade om skaldens 
utanförskap ur tre per-
spektiv: hans obesvarade 
dröm om kärleken (dikten 
”Amanda”), hans dröm ef-

ter ära på krigsfältet som 
inte infriades (dikten ”Till 
äran”) och slutligen med 
exempel ur dikten ”Till 
förruttnelsen” hur skal-
den kände sig ”förskjuten 
av världen, förskjuten av 
Gud”.

Om Stagnelius under-
stundom kände att han 
inte hörde till, kan man 
lugnt säga att de tre säll-

skapen hör till i hans 
födelsehem, Gärdslösa 
Prästgård.

En alldeles utmärkt 
plats för detta evene-
mang, som arrangerades 
för tredje året i rad.

INSPIRATION
– Vi inspirerar varan-

dra, säger Margit Friberg-
sällskapets ordförande 

Sigrid Fredriksson om 
sällskapens samarbete.

I höst fortsätter det 
med deltagande i gemen-
sam monter på bokmäs-
san i Göteborg. Alla tre 
sällskapen har också ini-
tierat litterära stigar för 
den som vill ta del av de 
miljöer som inspirerade 
författarna: Margit Fri-
bergs Ölands Smedby, 

Anna Rydstedts Ventlinge 
och Erik Johan Stagnelius 
Gärdslösa.

– Man kan känna in 
landskapet, man kan 
känna in platsen, kon-
staterar Margareta Lilja 
Svensson.

KENTH JÖNSSON

Viktoria Bengtsdotter Katz talade om Anna Rydstedt...

Margareta Lilja Svensson berättade om Margit Fribergs författarskap.

...och Torsten Mårtensson om Erik Johan Stagnelius.


