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och utväxlar människoliv.
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Poesi vid havet

Solens och vindarnas ö har länge varit en plats för kreativitet och skapande. Här 
finns en lång tradition av olika konstnärskap. Några av dem förvaltas av litterära 
sällskap, men Öland är också i högsta grad en levande ö, där många aktiva konst-
närer och författare är verksamma.
 Ett av de författarskap som har sin utgångspunkt på Öland är poeten 
Anna Rydstedts. Anna Rydstedt-sällskapet har de senaste åren planerat en poesi-
festival i Ventlinge med författare som har en stark personlig eller litterär koppling 
till Anna Rydstedt och hennes verk. På grund av pandemin har festivalen dock
tvingats ställa in två år i rad. 
 Även poeten Lennart Sjögren, en av Sveriges mest uppburna författare, 
bor på Öland. Litteraturnod Vimmerby, som har ett regionalt uppdrag att upp-
märksamma länets författare, hade börjat planera ett symposium i hans egen lada 
— den skulle fyllas med vänner, poesi och musik. När han tilldelades årets Tran-
strömerpris kändes det som ett naturligt tillfälle att genomföra detta i sommar.
 Nu har dessa två program lagts ihop till ett gemensamt under namnet 
Poesi på Öland.
 Så, här är vi — i sommarens vackraste tid på en av världens vackraste 
platser. Med två dagar fyllda av poesi som möter oss i olika språkdräkt och ut-
trycksform, genom musik och dans, och med det ständigt närvarande havet som 
andas alldeles intill. 
  Det här är Poesi på Öland. Välkommen.
 

Viktoria Bengtsdotter Katz, 
ordförande Anna Rydstedt-sällskapet

Anna Mellergård, 
litteraturutvecklare och verksamhetsledare, 

Litteraturnod Vimmerby
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Lennart Sjögrens 
diktning om havet

Lennart Sjögrens diktvärld är cirkulär: tiden tecknas med och genom 
återkomsten. I återkomsten finns samtidigt avskedet, rörelsen bort. 
I Havet är denna figur både en förutsättning och klart uttalad, man kunde 
nästan säga att det är bokens oundvikliga och därmed viktigaste motiv. 
Det gäller i alla skalor, på alla nivåer av den verklighet som är Sjögrens 
stoff; betraktad på alla avstånd, men självfallet mest emblematisk i vågen, 
som tecknar en cirkel, teoretiskt sett.
 Alfåglarna flyger varje senvinter mot norr, beger sig söderöver när 
den skandinaviska sommaren är över. Havsdyningen reser sig tills den når 
”den punkt då dess krön är dess död”. De drunknade sargas av havet på 
samma vis i alla tider.
 Cirkulär eller cyklisk, det senare stämmer också — men jag an-
vänder ordet cirkulär för att starkare kontrastera mot det linjära. I den 
linjära tiden finns en början, ett framåt, en utveckling, en stegring mot ett 
hägrande mål. Detta förlopp markeras av olika mer eller mindre påstått 
lagbundna brott, moment, bifurkationer. Det är de stora religionernas 
liksom de stora politiska världstolkningarnas (och önskningarnas) graf — 
samtliga givetvis med människan i centrum.
 Sjögrens människa har trots sin förstörelsekapacitet ingen huvud-
roll, inte betraktat ur den stora, cirkulära tidens perspektiv. Ändå antyds i 
Havet några gånger att havet på något vis uppfattar människan: med sitt 
enda gigantiska öga, genom en sorts inomplanetarisk överenskommelse. 
Och bara genom att diktaren på detta delvis besvärjande vis, i en lång svit, 
talar om havet, försöker förstå det, personifiera det, klä ut det, upprepa 
vårt beroende av det ... bibringas då inte den stora meningslösheten en 
sorts mening? Jag tror det, också om meningen är skrämmande.
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Lennart Sjögrens 
diktning om havet

I en kommentar till ett dikturval från 1982, Men också denna skog, säger 
Sjögren att Havet visserligen också blev hans dittills längsta diktsvit, men 
att ”det är den jag fortfarande känner mig minst färdig med”. Och så är det 
förstås med dessa ämnen som i sig tycks hysa alla andra ämnen, ja kanske 
också alla former.
 I sammanhanget må väl tilläggas att poetens arbetsmiljö varit rätt 
avgörande. Lennart Sjögren bor alltså och har med undantag för några 
år på 50-talet, när han studerade måleri i Göteborg (han är ju, liksom sin 
fru Eva Forsberg-Sjögren, också bildkonstnär) bott på norra Öland, strax 
söder om Byxelkrok. Havet är väl synligt från släktgården, och förresten: 
på Öland är havet aldrig långt borta.

Ur Erik Bergqvists förord i Havet (nyutgåva 2020)

Foto: U
nsplash
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I Havet antyds några gånger att havet på något vis uppfattar människan: med sitt 
enda gigantiska öga. 



Dikter som får vardagen att ånga 
av de existentiella frågorna

Poesi kan vara på en gång lokal och global. Den kan vara fästad med 
djupa rötter vid en särskild plats, men trots  —  eller kanske tack vare  — 
just detta ha förmåga att nå läsare överallt. Anna Rydstedts dikter är ett av 
de bästa exemplen på att en poesi genomsyrad av vad som brukar kallas 
platsens ande i själva verket är helt allmängiltig.
 Om Öland har Anna Rydstedt sagt i en intervju: ”Öland blir den 
punkt i världen varifrån jag på olika radier tar mig ut i världen för att se-
dan vända tillbaka från olika riktningar. Öland är ett centrum i mitt liv, ett 
mikrokosmos där de existentiella villkoren rymmer samma faktorer som 
överallt i världen, allt som hör livet till”.
 Anna Rydstedts plats i världen var södra Öland, med födelsebyn 
Ventlinge som centrum, omgiven av de stora hedarna på Alvaret i öster 
och det blågrå Kalmarsund med sina vita vågtoppar i väster. Ventlinge 
var långtifrån det enda ställe Anna bodde på: hon växte upp där, men 
tog studenten och studerade till folkhögskolelärare i Lund, för att sedan 
arbeta i Eslöv, i Danmark och i Stockholm. Öland förblir ändå den själv-
klara grunden för hennes tillvaro. Utan att för ett ögonblick idyllisera den 
jordbruks- och djurhållningsvärld hon var förtrogen med får hon dessa 
enkla omständigheter att framstå som trygga, livgivande men också fulla 
av existentiell och psykologisk dramatik.
 Anna Rydstedt ville ursprungligen bli präst, men tvingades avstå 
eftersom svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster. Hennes de-
butdiktsamling Bannlyst prästinna (1953) skildrar en trotsig kamp mot 
oförståelse och fördomar, och har blivit en viktig bok inom svensk kyrko- 
och kvinnohistoria. I sina följande tre samlingar fann Anna både sitt eget 
språk och sin plats i världen, för att i den tydligt självbiografiska Jag var ett 
barn (1970) återvända till minnen från uppväxten på Öland. Inte minst 
bearbetar hon här det trauma som moderns död fem år tidigare innebar.
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Dikter som får vardagen att ånga 
av de existentiella frågorna

Anna Rydstedt gav sammanlagt ut åtta diktsamlingar och blev en kritiker-
hyllad och mycket läst poet. Hennes dikt har fortsatt att vara angelägen, 
och dess förmåga att uppfordra, trösta och väcka till eftertanke är oför-
minskad. Kanske är detta ett tecken på att den lågmälda men djupt per-
sonliga litteraturen, lika väl som den regionala, i längden har det bredaste 
tilltalet och den djupaste verkan.
 Med sin sista bok, Kore (1994), som utkom samma år som Anna 
Rydstedt dog, återvände hon till de antika myter och personer som hjälpt 
henne att gestalta frustrationen över att inte få studera teologi. Cirkeln var 
sluten, verket fortsätter att leva. Hittills har hennes samlade dikter getts ut 
två gånger, en biografi och en avhandling skrivits, och flera antologier och 
postuma utgåvor visat att Anna Rydstedts osentimentala, jordbundna och 
himmelssträvande poesi hör till den omistliga litteraturen. Hennes full-
ständiga verk och ett par ljudinspelningar där hon själv läser sina dikter 
finns tillgängliga på annarydstedt.se och litteraturbanken.se.
 

Jonas Ellerström
 

Foto: U
r Bonnierförlagsarkiv hos C

entrum
 för N

äringslivshistoria
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Anna Rydstedt 1953.



Frihet och vila som hos djuren
Tove Folkesson möter Lennart Sjögren

Texten är ett utdrag ur en längre intervju publicerad i Tidningen Vi, juli 2022

”Jag är på ett sätt en misslyckad människa”, är det första han säger när vi 
möts. Hur ska jag berätta om den här resan? Hur ska jag berätta om solen 
som sjunker över sundet, gjuter guld över ytan medan bomber faller i 
Europa? Hur ska jag berätta om ljuset när Lennart kommer runt brygg-
husgaveln och hejar på mig med en kram efter all denna coronavinter?
 Hur ska jag berätta om kökets lena slagbord, honungsburken de 
karvar ur till kaffet? Havremjölk och pulverkaffe, mina små snödroppar 
som de sätter omsorgsfullt i glas. Hur ska jag berätta om rullgardinen i 
västerfönstret, som målats till ett mörknat hav. Hur ska jag kunna säga 
något om en diktare som inte har något att säga, ”förr hade jag mycket att 
säga”, men som fortsätter skriva. 
 ”Har du haft perioder när det varit svårt?” frågar jag.
 ”Nej.”
 ”Det som kallas skrivkramp.”
 ”Ja, nu har jag det. Jag skriver inte längre. Det vill säga, jag skrev   
igår. Men det var en korrigering för min egen skull. Jag behöver    
inte skriva längre. Jag är en fri man.”
 Lennart leder mig över gårdsplan och genom en gammal ladu-
gårdsdörr.
 ”Här har jag gått som småbonde, mjölkat kor och slaktat får och så  
är det en slags konsthall.”
 Vi slår upp dörren till en vitmålad lada — inte minsta djur men 
fullt av konst på väggarna. Jag undrar om hans förfäder hade sett det så, 
som ett misslyckande.
 ”Jorden var något heligt förr”, säger han. ”Den som hade en ko och  
några åkrar kunde överleva en svältvinter, de andra dog ju. Jorden fick en 
nästan religiös betydelse.”
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Frihet och vila som hos djuren
Tove Folkesson möter Lennart Sjögren

”Du är ju berömd som naturlyriker, upplever du att det är så? Att du är 
nära naturen.”
 ”Jo, jag skulle nog inte ha något emot att bli ett djur.”
 Jag skrattar, för hans nittiotvååriga ansikte förvandlas till ett djurs  
när han säger så. En ung räv kanske, ett nyfiket och kvickt djur. Eller mor-
kulla, ”min barndoms fågel, det var ung björkskog härnere och då kom de 
och knipsade, knips knips knips”.
 ”Mitt förstånd sitter i näsan”, konstaterar han.
 Jag skrattar igen, för han ser så förtjust ut. Lennart Sjögren vill inte 
kallas intellektuell utan säger att han har varit mer inriktad på det anima-
la. Det som är kroppens behov, sinnenas vibration. Att andas att känna att 
sova att vakna.
 ”Det har nog betytt mer för mig.”
 Hans målande händer blir stilla på magen.
 ”Ibland har jag tänkt på om inte djuren står närmre Gud än vad vi   
 människor gör.”
 ”Hur menar du?”
 ”De verkar vila i något. Bortom ont och gott. Vila.”
 Som björklövet i sin egen grönskande båt, långt ute till havs. Lugn 
mjuk andhämtning, som ett djurs.

Tove Folkesson

Foto: Staffan A
rvegård
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Att reducera ett språk och packa 
upp det på nytt

Lennart Sjögren: 

I din diktsamling Presensbarn står dikten ”I hjärtats motvåg”. Den börjar med 
raderna: ”Jag har packat ihop min sommar. / Allt är reducerat / till de dygnsnöd-
vändigaste / böckerna, kläderna”. Dikten slutar med antitesen: ”Så vet jag långsamt 
mitt i hjärtats motvåg, / att livet ännu ej är reducerat. / Jag skall på nytt packa upp 
/ livets gamla koffertar / i nya rum.” 
 Du vistades en tid som svensklärare på Grundtvigs Højskole i Frede-
riksborg, och i skolans årsskrift har du berättat om hur dikten kom till inför din 
avresa från skolan. Vad den återger är alltså en högst konkret händelse: kläder som 
packas ner för att snart på nytt packas upp, den reducering i föremål, som sker 
då man lämnar en plats, och den utfyllnad som sker då man på nytt blir bofast. 
Det är fråga om en reell händelse i en fysisk verklighet. Men när jag först läste 
dikten kände jag inte till den bakgrunden, och därför upplevde jag den mera som 
en symbolisk beskrivning av en psykologisk verklighet. Den upplevelsen kvarstår 
fortfarande, även efter det jag lärt känna den geografiska bakgrunden, samtidigt 
som dikten för mig får en ny dubbelhet. Det finns så mycket i den som kompri-
merat ger en beskrivning av viktiga drag i hela ditt författarskap: att reducera ett 
språk och sen på nytt fylla ut det, och detta att föra med sig ”livets gamla koffer-
tar” men placera dem i ”nya rum”. 
 Det är något sådant jag tycker du gjort i din poesi. Det du för med dig är i 
ideologisk och social mening något som funnits tidigare: en livsuppfattning, som 
starkt färgats av kristna begrepp, en miljöbeskrivning där det gamla bondeland-
skapet, så som det delvis fortfarande finns till på Öland, ofta direkt eller indirekt 
bildar dikternas yttre motiv. Men ”rummet”, ditt språk, där ideologin och bilderna 
packas upp och får sin plats är nytt och format av dig själv. Det är ett klart belyst 
rum, ornamentiken på väggarna är enkel, färgen är övervägande ljust blå. 
 En av konstens viktigaste egenskaper är, tror jag, att den i en sluten form 
kan peka ut mot många riktningar. Det som verkar slutet rymmer i själva verket 
flera öppningar, ”bakom” den enkla och klara ytan finns en stor sammansatthet. 
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Anna Rydstedt: 

Du talar om mitt reducerade språk. Min avsikt med detta är att klarare komma 
fram till att se ett stycke verklighet  —  en erfarenhet som möjligen kan överföras 
till läsaren. För mig är det ofta så, att jag måste skära hårt i ett mångordigt första ut-
kast. Den färdiga dikten är ofta kortare än det första utkastet. Det kan även hända, 
att tyngdpunkten i en dikt förskjuts under denna bearbetning. 
 När jag arbetar med en text vinklar jag in motivet, ser det nära som i 
teleobjektiv, ser det långt ifrån som i en bakvänd kikare. Man måste arbeta närsynt 
men även långspanande. Man måste gå runt omkring motivet och se det i olika 
perspektiv. Så kan det hända, att centrum i en dikt perspektiviskt förändras medan 
jag arbetar på den. 
 Du har lagt märke till den blå färgen, som ofta förekommer i mina dikter. 
Jag tror, att den har med tidiga barndomsupplevelser att göra. Jag såg himlen blå 
i solens sken och Kalmarsund blått i soliga dagar. Det är alltså himlen och havet, 
som givit mig den blå färgen till grundupplevelse. Från himlens och havets blå färg 
såg jag kläderna, t.ex. mammas blåa klänningar och min syster Ruts och mina, som 
jag tyckte mer om än klänningar med annan färg. 
 Flera av mina dikter utgår från en situation. Sedan uttrycker jag om möjligt 
min erfarenhet fram till det glimtande ögonblick jag egentligen vill beskriva men 
bara kan skissera. Detta som du kallar ”det ogenomskinliga” i livet träffas man 
nästan dagligen av. Liksom kroppen är mer än själva kroppsytan, så är livet mer än 
själva den sociala ytans mönster. Man glömmer lätt bort detta. 

             Utdrag ur brevintervju publicerad i Vår lösen 8/1972

Foto: Lars Johansson
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En röst om förlust och ljus

Poesi är minst av allt litteratur: det är ett sätt att leva och dö

                                                                                         A.T.

Arsenij Tarkovskij är en poet som står utanför den vanliga epokindelning-
en i den ryska poesin. Han var aldrig en del av den så kallade silverålderns 
poesi eller någon av de poetiska grupperingar som kom senare. Beröm-
melsen kom samtidigt till honom och hans son, filmregissören Andrej 
Tarkovskij. Då var Arsenij redan i 50-årsåldern. Det var Andrej som gav 
rum åt sin fars poesi i sina filmer och det var därifrån som jag, liksom 
många andra barn som föddes i den sena Sovjetunionen, fick höra Arse-
nijs röst för första gången. Den där rösten som talade om förlusten och 
ljuset var den första som berättade för mig att det finns tröst, även i de 
mest hopplösa försök att ge eller ta emot den.

Och regnet, och den särskilt sena timman,
Och dropparna löper längs kalla grenar.

De hejdas varken med ord, eller torkas med näsduk.

Det ljus som passerar genom versens genomskinliga ämnen tar olika 
form. Ibland blir det en färg, ”en sådan färg att det inte ens i solens spek-
trum återfinns”, ibland blir hans liv ”ett ljus, som brann på högtiden”, men 
det är alltid något som lyser bakom en förlust. Förlusten var välkänd för 
honom. Han skrev oändliga rader om döden. Han förlorade sin bror, sin 
kärlek, sina vänner, sin son till döden — alltför mycket att bära för en 
enda människa. I kriget blev han skadad och förlorade en del av sin kropp 
och kanske var det där, i dödens direkta närhet, som han lärde sig att alla 
dör, men ingen är död. Där tog ljuset odödlighetens form.

Maria Safronova Wahlström
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Det finns blott verklighet och ljus,
mörker och död finns inte i denna värld.

Vi står redan alla på havsstranden,
och jag är en av dem som drar upp näten,

när odödligheten kommer i stim.

Foto: Triart
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Likt en spårvagn från hemstaden Göteborg tar TUMULT oss med på en 
skramlande färd i förvirrande riktningar, förbi inrökta restauranger och 
asfaltsdoftande solregn. Ett ljuvligt kaos av dragspelshysteri och klezmer-
eufori snörper till om hjärtat och snurrar det in i dimman och ut i natten.
 TUMULT spelar folkmusik från hela världen. Det började på Hagas 
gata med ett möte mellan Kristoffer, Fredrik och Martin en sommar för ett 
okänt antal år sedan. Mattias anslöt med sin fiol och en vibrerande tenor-
stämma efter en resa till Ljungskile och sedan dess ville Tumult alltid vara 
fyra. Under resans gång har TUMULT bland annat hunnit gestalta Näcken 
bland knott och grönska, spelat på Brännö Brygga, skapat nya drömmar 
med clowner och fått Järntorget att dansa vals i fyrtakt. Det spontana får 
bestämma och låtlistan är ständigt skiftande.

Läs mer på tumultgbg.se

TUMULT  
  världsmusik från Göteborg
 

Foto: Kerstin Ehrnlund
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Jazzakademi 
Södra Öland
Föreningen Jazzakademi Södra Öland grundades 2015 och består av pro-
fessionella musiker och tonsättare. Det första uppdraget var att tonsätta 
texter av okända poeter från världsarvet och resultatet finns samlat på al-
bumet ”Okända diktare från södra Öland”. I arbetet med konserterna kom 
också ”Lilla Jazzfestivalen” till, en tillfällighet som kommit för att stanna. 
 Jazzakademi Södra Öland ger också kurser, bland annat i sångjazz-
teknik, idag ett utvecklat koncept som passar olika åldrar, kunskaper och 
erfarenheter. När det gäller konserter och deltagande band strävar Jazzaka-
demi Södra Öland efter att synliggöra kvinnliga bandledare. Jazzakademi 
Södra Öland har tonsatt tolv dikter av Anna Rydstedt som framförs vid 
konserten i Algutsrums kyrka.

Kontakt: Lisa Lundqvist, jazzsodraoland@gmail.com, 
tel. 070-383 10 04
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13.00   Viktoria Bengtsdotter Katz och Anna Mellergård inleder. Monica Tran-
strömer och Eric Bergqvist presenterar årets Tranströmer-stipendiat Lennart 
Sjögren. Stina Ekblad reciterar dikter från Lennart Sjögrens diktsamling Havet.     
Dikterna läses på kinesiska av Li Li, på grekiska av Vasilis Papageorgiou och på 
arabiska av Ali Thareb (översättning av Jasim Mohamed). Camerata Nordica.

14.00   Tove Folkesson samtalar med Lennart Sjögren.  

14.45   En röst om förlust och ljus — Maria Safronova Wahlström om Arsenij 
Tarkovskij.  Sång: Tove Folkesson, ”Och om detta drömde jag” av Arsenij Tar-
kovskij. Översättning Per-Arne Bodin, tonsättning Tove Folkesson. 

15.30   Servering/paus  

16.00   Per Helge läser ur Folksånger för levande och döda. Eva Runefelt läser 
nyskriven dikt. Jonas Ellerström läser ur sin diktsamling Framkallning i dagsljus 
(2021). Niels Vonberg läser ”härifrån ö efter ö”. 

17.00   Li Li läser från sin senast utgivna diktsamling Där blicken stannar som 
nominerades till Sveriges Radios lyrikpris. Tove Folkesson avslutar sessionen i 
Sjögrens lada med en musikalisk tolkning av dikten ”Tystnaden efter regnet” ur 
Lennart Sjögrens I grenverket.  

Jazzkonsert, Algutsrums kyrka

19.30   Tonsatta dikter av Anna Rydstedt. Jazzakademi Södra Öland — Anette 
Castell, sång och komposition — Anna Lundqvist sång och komposition — Jens 
Nilsson, sax och komposition — Olof Lövmo, piano - Jonas Castell, kontrabas. 

Tonsatta dikter i programmet: Presensbarn — Jens Nilsson, Den sista kommu-
nikationen — Anette Castell, Tankstrecket — Anette Castell, Ständigt närmare 
nu — Anna Lundqvist, Som strån — Anna Lundqvist, Frukost — Jens Nilsson, 
Solen lyser sent — Anette Castell, Svalor finns ännu — Anette Castell, Mitt hjärta 
— Anna Lundqvist, I mörka rum — Anna Lundqvist, Och jorden far hem — Jens 
Nilsson.

Dikterna finns att läsa på annarydstedt.se och litteraturbanken.se

Program 2 juli  
Sjögrens lada, Byxelkrok
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Ta med egen stol eller filt. Enkel servering. 
I händelse av regn håller vi till i Medborgarhuset i Grönhögen.  

Meddelas på annarydstedt.se och litteraturnodvimmerby.se/poesipaoland

13.00 Inledning, Anna Mellergård, Viktoria Bengtsdotter Katz och Lena Jönsson.

TUMULT och Tove Folkesson öppnar med poesi och musik. 

Lina Ekdahl läser dikter ur Fyrahundrafyrtio år och Du är inte full du är fylld.
Anna Smedberg Bondesson läser ”Grekland i gips” ur Anna själv. 

Paus 

14.30 Ulrika Larsen, dans, tolkning av dikten ”Det enda” av Anna Rydstedt. 
Marte Huke och Jonas Ellerström samtalar om att översätta Anna Rydstedts 
dikter. Översättningar av dikten ”Det enda”. 
Marte Huke läser ”Du er et levende sted” samt några nyskrivna texter. 

Paus 

15.30 Jonas Ellerström läser dikter ur Framkallning i dagsljus. 
Olivia Bergdahl läser Barnet — en sonettkrans. 

Paus

16.30 TUMULT - poetisk världsmusik. Tove Folkesson läser ur Den stora kyrkan. 
Hanna Hallgren läser ur Ensamhetsträning med Majken Johansson. 

Anna Rydstedt-priset delas ut, samtal med pristagare. 

Efteråt finns möjlighet att vandra Anna Rydstedt-stigen (ca 2,5 km ToR) 
till den litterära rastplatsen nere vid Kalmarsund, fin kvällssol och dikter att läsa.

Ta gärna med picknick-korg!
 

Program 3 juli 
Anna Rydstedts Ventlinge
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Camerata Nordica är kända som en av Sveriges ledande kammarorkestrar. 
Den består av både fast anställda och handplockade internationella 
musiker från ensembler och orkestrar runt om i världen. Varje spelår 
erbjuder orkestern mellan sex och åtta produktioner i camerata-format 
 — de spelar stående utan dirigent, vilket skapar energi och ett annat mu-
sikaliskt samspel. Tillsammans med en kreativ programläggning har detta 
blivit en stor del av orkesterns identitet. Därutöver gör de gärna en produk-
tion för hel symfoniorkester per år. 
 Camerata Nordica bildades 1974 som Kalmar Läns Kammarorkes-
ter och har sedan dess varit en självklar del av det professionella musikut-
budet i Kalmar län, hela landet och internationellt. Oavsett om publiken 
finns på The Proms eller på ett äldreboende i Emmaboda står Camerata 
Nordica för nyfikenhet, närvaro och kvalitet. På Poesi på Öland deltar 
Camerata Nordica i kvartettformat.

Läs mer på cameratanordica.com

Kreativa program och stående 
orkester med Camerata Nordica

Dans för alla åldrar i Kalmar län
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Byteatern Kalmar Länsteaters verksamhet riktar sig till alla målgrupper 
med ett särskilt stort ansvar för barn och unga. En stor del av verksam-
heten handlar därför om att turnera för skolelever i alla åldrar. Verksam-
heten rymmer också ett dansfrämjande uppdrag med en dansutvecklare 
och teatern är gästspelscen för dansgästspel. Inom dansutvecklarens upp-
drag ingår att stötta professionella utövare, och på Poesi på Öland repre-
senteras dansen genom Ulrika Larsen.  

Läs mer på Byteatern.se

Dans för alla åldrar i Kalmar län

Dans i gränsöverskridande 
samarbeten

Ulrika Larsen är danskonstnär med ena foten fast förankrad i östindisk 
klassisk dans, Odissi, och den andra i samtida scenkonst och dans. Genom 
Odissi Dansproduktion undersöker hon den indiska klassiska dansens
estetik och gestik i dagens samhälle och hon fortsätter hela tiden utveckla 
ett eget scenkonstspråk, ofta i gränsöverskridande samarbeten med dansa-
re, musiker och konstnärer från olika traditioner och genrer. 
 Ulrika har skapat en mängd föreställningar och platsspecifika verk 
för både barn och vuxna och har turnerat i hela Sverige samt i Indien och 
Ukraina. Hon arbetar också sedan länge för ett utökat utbyte mellan dansa-
re och koreografer i Indien och Europa under paraplyet Movement in exile 
och dansfestivalen Nava Gati.
 
Läs mer på www.odissi.se
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Ali Thareb är poet och scenkonstnär från Irak, 
sedan 2020 fristadsförfattare i Jönköping. Diktsam-
lingen En ömsint man från knivarnas rike är hans 
femte bok. Den kom ut i svensk översättning av 
Jasim Mohamed 2021.

Anna Lundqvist är jazzsångerska och kompositör. 
I två decennier har hon varit en av de mest pro-
duktiva på den svenska jazzscenen, med skiv- och 
bokutgivningar och turnéer. Hon leder banden 
ALQ, Anna Lundqvist & Jonas André och Anna 
Lundqvist Lisboa Cinco i Portugal, där hon också 
är verksam. 

Anna Smedberg Bondesson är litteraturvetare, 
författare och poet, bosatt i Lund. Hon är biträ-
dande professor i litteraturvetenskap och hennes 
avhandling, Anna i världen (Ellerströms 2004), 
handlar om Anna Rydstedts diktkonst. Hon de-
buterade som poet 2019 med Anna själv (Palaver 
Press). 

Anette Castell är jazzsångerska och driver olika 
musikaliska projekt samt komponerar musik. Hon 
har undervisat i sång under många år, för närva-
rande på St Sigfrids Folkhögskolas jazzlinje samt på 
musikgymnasiet Academy of Music and Business 
och arbetar även bl.a. med sånginstudering i mu-
sikteatersammanhang. 

Medverkande 
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Erik Bergqvist debuterade år 2000 med Nedfrys-
ningens konst (Edition Edda/Ruin). Han har har 
gett ut ett tiotal böcker, mest poesi. Han är verksam 
som kritiker och översättare och är jurymedlem 
för Tranströmer-priset. Han är också sångare och 
låtskrivare i popgruppen Scatter.

Eva Runefelt debuterade 1975 och har sedan dess 
publicerat romaner, noveller och framför allt poesi. 
Hennes senaste diktsamling är Ur världen (2020). 
Hon har skrivit om konst i SvD och UNT samt 
översatt scenpjäser för Stockholms Stadsteater och 
samarbetat med musiker.

Hanna Hallgren är bosatt i Näsby på södra Öland 
och verksam som poet, forskare och lärare. Hon 
har skrivit ett tiotal böcker. År 2021 utkom Ensam-
hetsträning med Majken Johansson (Ellerströms), 
som handlar om poeten Majken Johansson, om en 
hund med samma namn och om ett liv format av 
Frälsningsarmén. Utsågs till vinnare av  Sveriges 
radios lyrikpris 2022.

Jens Nilsson, saxofon och flöjt, är en mycket och 
ofta anlitad musiker i många band inom jazzen. 
Hög kvalitet och musikalisk säkerhet är betecknan-
de för honom.
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Jonas Castell är en flitigt anlitad frilansbasist som 
med sin sjungande bas bjuder på såväl stabilt sväng 
som finstämt solospel i många olika stilar. Jonas 
undervisar också på St Sigfrids Folkhögskolas 
jazzlinje.

Jonas Ellerström är författare, översättare och för-
läggare. Hans senaste diktsamling är Framkallning 
i dagsljus (2021). Han har deltagit i SVTs program 
Helt lyriskt och har varit redaktör för böckerna 
Anna i Lund (2018) och Anna på Öland (2021), 
med dikter och prosa från Anna Rydstedts liv i 
Lund respektive Ventlinge.  
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Lina Ekdahl är poet och dramatiker. Sedan debuten 
1984 har hon läst sina dikter inför publik, både i och 
utanför Sverige. I mars 2022 kom hennes senaste dikt-
samling, Du är inte full du är fylld (Teg publishing). 
Hon har belönats med utmärkelser och priser från 
bland annat Svenska Akademien, Västra Götalands-
regionen, Samfundet De Nio och Sveriges Radio.

Li Li är poet, översättare och fotograf. Han flyttade till 
Sverige 1988 och har hittills skrivit sju diktsamlingar 
på svenska, senast Där blicken stannar (2021). Han har 
också introducerat och översatt en rad nordiska poeter 
till kinesiska, däribland samlade verk av Edith Söder-
gran och Nobelpristagaren Tomas Tranströmer.  



Maria Safronova Wahlström är rysk konstnär, 
numera bosatt i Sverige, som jobbar med skulptur, 
text, grafik och illustration. Hon har ställt ut på 
bland annat Göteborgs Konsthall, Contemporary 
Art Centre Vilnius, Tbilisi History Museum och 
Gallery Jean-Pierre Gros i Paris.

Marte Huke, bosatt i Trondheim, har sedan 2002 
gett ut fem diktsamlingar och en roman. Marte 
har översatt Anna Rydstedts diktsamling Jag var 
ett barn till norska, Jeg var et barn (2016). Hennes 
senaste diktsamling är Du er et levende sted (2019). 
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Monica Tranströmer, ”när det gäller presentation 
så är den enkel — att jag levt med Tomas från 1958 
och fram till hans bortgång 2015.”

Niels Vonberg är poet och litteraturvetare. Han 
är uppvuxen i Nederländerna och bosatt i Sverige 
sedan 2017. År 2022 är han Kalmar läns deltagare 
i det konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta 
Syd för blivande författare. Han bor på Öland och 
arbetar på ett museum för samtidskonst.



Olivia Bergdahl blev svensk mästare i Poetry Slam 
17 år gammal år 2007. Hon har skrivit diktsam-
lingen Demo samt, tillsammans med stråkkvartet-
ten Olivias Poesiorkester, gett ut skivan Eldorado. 
År 2019 kom Barnet — en sonettkrans. Hon har 
också skrivit två romaner varav den senaste, Vård 
& omsorg (Ordfront förlag 2022), handlar om att 
som lyckligt gravid kastas in i det mörker som en 
cancerdiagnos är, och överleva.

Olof Lövmo är pianist i Jazzakademi Södra Öland. 
Han är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg 
och Conservatorio di Musica i Perugia, Italien, och 
är verksam som lärare vid Oskarshamns folkhög-
skola. Olof har även skrivit egen jazzmusik som 
getts ut på album. 

Per Helge är bosatt i Västerbykil i norra Västman-
land. Sedan debuten med Träffpunkter 1974 har 
han publicerat tjugofem böcker, senast Folksånger 
(2020). Dikter om platser och gestalter som nyss 
var levande, om människor som gått före, röster 
som  ger oss en starkare hemmahörighet i våra 
egna liv. Lennart Sjögren skriver om Folksånger i 
årets Kalender från Samfundet De Nio.

Tove Folkesson är en svensk författare och sång-
erska. Hon har fått flera priser för den trilogi som 
inleddes med debutverket Kalmars jägarinnor 
(2014). Hennes senaste bok är Den stora kyrkan 
(Albert Bonniers 2021). Tove framträder under 
Poesi på Öland även tillsammans med TUMULT.
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Vasilis Papageorgiou är författare och översättare, 
docent i litteraturvetenskap och professor i kreativt 
skrivande vid Linnéuniversitetet. Han har översatt 
främst poesi från grekiska och engelska till svens-
ka, och från svenska och engelska till grekiska, 
bland annat Tomas Tranströmers samlade verk.  

TUMULT spelar folkmusik från hela världen.
Fredrik Brändström —  dragspel
Kristoffer Alehed —  trombon och gitarr 
Martin Nurmi — altsaxofon 
Mattias Bäckman — fiol



Anna Rydstedt-sällskapet, som bildades 2009, har till syfte att verka för 
ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Sällskapet ger ut och 
distribuerar skrifter av och om Anna Rydstedt (1928–1994) och ordnar 
olika slags aktiviteter för att skapa gemenskap kring hennes författarskap. 
Sällskapet samlas varje år till sommarmöte i Ventlinge, byn på sydvästra 
Öland som var den fasta punkten i Anna Rydstedts liv. Mötena äger nästan 
alltid rum den 4 juli, mitt i sommaren.  Vi brukar samlas i det som en gång 
var Annas skrivarstuga i trädgården vid hennes barndomshem. 
 Under sällskapets snart femton år långa verksamhetstid har Anna 
Rydstedts samlade dikter kommit ut i en ny, mer komplett utgåva, tre 
antologier med texter om hennes liv och författarskap har utgivits och två 
samlingar med hennes egna dikter och prosatexter från studiestaden Lund 
och hennes älskade Öland har tryckts. Många texter i dessa två volymer 
har inte förut funnits i bokform. 
 Anna Rydstedt-sällskapet har ordnat många föredrag och sam-
mankomster kring Annas liv och dikter, däribland den uppmärksammade 
tonsättningen för kör av diktvkeret Kore och dansföreställningarna med 
utgångspunkt i debutboken Bannlyst prästinna. Sällskapet har stått värd 
för konserter, uppläsningar och utställningar samt även medverkat till att 
den poetiska dokumentärfilmen Ventlinge i världen producerats. 
  
Läs mer på annarydstedt.se

Anna Rydstedt-sällskapet
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Anna Rydstedt gav ut åtta diktsamlingar mellan 1953 och 1994. 



Anna Rydstedt-sällskapet
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Anna Rydstedt-stigen 

Anna Rydstedt ligger begravd på Ventlinge kyrkogård, på östra sidan av 
kustvägen, mitt emot barndomshemmet. Den litterära stigen börjar vid 
Anna Ventlinge kyrka, passerar hennes gård och skrivarstuga och fortsätter 
ner till en rastplats med picknickbord vid stranden av Kalmarsund. Längs 
stigen finns dikter och konstverk. Det är en vacker och lätt promenad på 2,5 
km tur och retur. Vid startplatsen finns foldrar med karta och information. 

Fågelstenar av Marianne Hedelin. Ett av konstverken längs Anna Rydstedt-stigen. 
Dikten ”Bedömning” av Anna Rydstedt gav inspiration.

Anna Rydstedt gav ut åtta diktsamlingar mellan 1953 och 1994. 



Den myllrande kreativiteten i Småland har bidragit till stora och viktiga 
delar av det svenska kulturarvet. De författarskap som har sitt ursprung 
här räknas som några av de allra största. Litteraturnod Vimmerby arbetar 
för att lyfta aktiva litterära aktörer i länet och ge en plattform för författare 
att bredda sina nätverk. Vi samarbetar med litterära sällskap, bibliotek 
och andra kulturinstitutioner för att synliggöra litteratur som konstform. 
 Från trakterna kring Vimmerby kom inspirationen till många 
av Astrid Lindgrens berättelser. Därför finns ett särskilt arv att förvalta i 
Kalmar län. Vi samverkar med andra aktörer som arbetar med att förvalta 
Astrid Lindgrens kulturskatt, såväl nationellt som internationellt.
 Projektet Regionförfattarna startade år 2020. Två antologier har 
skapats, med texter av kända och okända skribenter med anknytning till 
länet. Satsningen på regionförfattare kommer att ge författare i Kalmar län 
möjlighet till stipendier och prestigefyllda uppdrag.
 Tillsammans med litteraturutvecklare i sydregionerna driver vi det 
konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd för blivande författare. 
Niels Vonberg, som är årets deltagare från Kalmar län, medverkar på 
Poesi på Öland.

Litteratur som konstform 
   ny satsning i Kalmar län

Tove Folkesson, Anna Winberg Sääf och Ami Andersson 
har delat på uppdraget som regionförfattare i Kalmar län 
under åren 2020–2021. 

Foto: C
arolina K

lintefelt
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Litteraturnod Vimmerby arrangerar också litteraturfestivalen Vimmer-
by berättar. Festivalen hade premiär 2019. Året därpå ställdes den om 
till några olika digitala event på grund av restriktionerna, och förra året 
ställdes den in helt. Men i år är den tillbaka och genomförs som en hel-
dag den 15 oktober kl 10.00–22.00 i Vimmerby. 
 Bland programpunkterna finns ett samtal med Jimmy Alm, kom-
munpoet i Tranemo som uppmärksammades mycket förra hösten, med 
rubriken ”Klarar vi oss utan kommunpoeter?” Det blir också bokbord 
för länets författare, samtal med regionförfattarna, poesiuppläsningar, 
teater och mycket mer.

Läs mer på litteraturnodvimmerby.se

Antologierna Körverk för 136 röster och Bara för en stund 
har skapats av regionförfattarna tillsammans med skriben-
ter från Kalmar län.

Foto: A
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Sjögrens lada
Hagets väg 44-63, Haget, Byxelkrok. Färdbeskrivning från Borgholm: Ta väg 136 
mot Löttorp. I Löttorp ta vänster till väg 990 Byrumsvägen genom Binnerbäck. 
Efter Skäftekärr hotell och konferens ta den andra vägen till vänster, Blocklinjen. 
Ta till höger på Hagskogsvägen. Till höger vid Sjögrens lada, se skylt om park-

ering vid ladan.

Algutsrums kyrka
Törnbottenvägen 18, Färjestaden. Parkering vid kyrkan. 

Anna Rydstedts Ventlinge
Ventlinge 112. Parkering vid Ventlinge kyrka. 

Se skyltar för vidare information.

Biljetter
Biljetter köps via webbshop på Tickster.com, sök Poesi på Öland. Pris 200 kr för 
Sjögrens lada respektive Anna Rydstedts Ventlinge, 150 kr för Tonsatta dikter av 
Anna Rydstedt i Algutsrums kyrka. Paketpris 475 kr för alla tre tillfällena. Det 
går också att köpa biljetter på plats vid respektive tillfälle, betalas med Swish. 

Fika
Sjögrens lada: Enklare servering, betalas med Swish. 

Det går bra att ta med egen fikakorg.
Anna Rydstedts Ventlinge: Enklare servering, betalas med Swish. 

Ta med egen filt eller stol och gärna fikakorg. 

Bokbord 
Böcker från medverkande författare kommer att finnas till försäljning, 

betalas med Swish.

ARRANGÖRER: 

Anna Rydstedt-sällskapet

Region Kalmar län samt Mörbylånga och Borgholms kommuner

www.litteraturnodvimmerby.se/poesipaoland

Praktisk information

Med stöd av Kulturrådet, Svenska Akademien, 
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Region Kalmar län samt Mörbylånga och Borgholms kommuner

Praktisk information

Jag också är född och 
vuxen till det enda:

att vara Anna i världen.

Anna Rydstedt
Ur Min punkt (1960)

Grafisk form: Anna Winberg Sääf www.annawinberg.com
Omslagsfoto: Pawel Czerwinski/Unsplash




