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Den vanliga gräslöken har en sällsynt och fridlyst släkting i 
klipplöken, Allium strictum/lineare. Denna finns i Sverige 
endast på Öland och växer i kalksprickor på Stora Alvaret. 
Ett exemplar insamlades redan 1946 av den besökande 
stockholmaren Sten Selander (1891–1957). Ibland 
gjorde botanisten noteringar om sina fyndplatser, exem-
pelvis: ”Öland, Färjestaden, hamnen vid svampig göl juni 
1949”.  

Öland. Strindberg beskrev sig själv som en man av 
många konster, och detsamma kunde sägas om Selan-
der. Han var docent i växtbiologi efter en avhandling om 
floran i Lule lappmark. Vidare var han en av de 18 i 
Svenska Akademien och vice ordförande i Penklubben. 
Som ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen kriti-
serade han kortsiktiga vinstintressens förödande inver-
kan på det svenska landskapet. Selanders stora antologi 
Levande svensk dikt från fem sekel kom ut i flera uppla-
gor och var länge populär gåva vid skolavslutningar och 
studentexamen.  
Hos Selander förenades motsatser. Han var både natur-
vetare och humanist, storstadsbo och naturvän. 

Sten Selander var som litteraturkritiker i flera år en av 
de mest betydande genom sina recensioner i radion 
samt i de ledande huvudstadstidningarna, först Dagens 
Nyheter och sedan Svenska Dagbladet. Värderingarna 
var klart traditionalistiska. Inför ny normbrytande dikt-
ning kunde den ambivalente Selander förhålla sig nog så 
kritisk samtidigt som han också skrev berömmande om 
Ekelöf och andra unga modernister. Två utmärkta böck-
er om Selanders liv och verk är Martin Kylhammars Den 
okände Sten Selander. En borgerlig intellektuell  (1990) 
och Bengt Landgrens Sten Selander. Lyrik och litteratur-
kritik 1916–1957 (2009).  

Selander var även verksam som poet och ett par av 
hans dikter var en gång självklara inslag i lyrikantolo-
gier. ”En bondestudent” hyllar kunskapssökande flit i 
heroiskt buren fattigdom. Studenten i luggslitna kläder 
blir en av många i en lång rad: ”Du känner ej honom. 
Hans namn är kanhända / Linnæus eller Tegnér.” I dik-
ten ”Spela kula” skäms jaget över att som barn ha trium-
ferat över ”en fattig folkskolegosse”, men nu är för sent 
att ställa till rätta: ”Man kan inte lämna kulor igen / och 
trösta pojkar, som stelnat till män”.   

Selanders bok Det levande landskapet i Sverige (1955) 
är en av svensk naturforsknings klassiker. Kylhammar 
beskriver verket som ”summan av Selanders kunskaper 
och erfarenheter av svensk natur och naturvetenskap”. 
Omfånget är imponerande: 490 stora sidor med text i 
dubbla spalter. Här beskrivs ingående olika landskaps-
typer från norr till söder som fjällvärld, sjöar och vatten-
drag, myrar, uppodlad slättbygd osv. Det kronologiska 
perspektivet sträcker sig tillbaka till istiden. Också oro 
inför framtiden kommer till tydliga uttryck. Selander 
har självironiskt beskrivit sig som ”en ökänd natur-
skyddsfanatiker”. Hans inställning kan belysas med 
hjälp av ett mer allvarsamt citat från essäsamlingen 
Svensk mark (1934): ”Naturen kräver vördnad för sig 
och sitt väsen, också när det är vårt som mest olikt; nekar 
vi henne den, har hon ingenting att säga oss.”  Mer aktu-
ellt än någonsin.

Med tanke på Selanders bakgrund kan hans utveck-
ling till ”naturskyddsfanatiker” tyckas överraskande. 
Han växte upp på Regeringsgatan i Stockholm som barn 
i en förmögen akademikerfamilj med umgänge i huvud-
stadens vetenskapliga och konstnärliga elit. Som elev i 
ett ”fint” läroverk fostrades han i konservativ och foster-
ländsk anda. Som student i Uppsala kom han i nära kon-
takt med aggressiv högernationalism. 

Mångsysslaren hade ett gott öga till Öland. Ett längre 
avsnitt i Det levande landskapet ägnas alvarområdena. 
Enligt Selander är dessa så unika att de ”måste behand-
las mer ingående än deras obetydliga storlek eljest skulle 
motivera”. Författaren har vandrat omkring där alla års-
tider, iakttagande och antecknande. Han berättar om 
florans märkvärdigheter med hjälp av specialistens ter-
minologi, men är inte bara botanist utan också poet. 
Fackmannens exakta beskrivningar får färg och glöd ge-

nom att förmälas med den lyriska inspirationens ord-
glädje.

Selander skriver om naturen men inte om människor-
na. Ön är för honom intressantare än dess invånare. De 
egna erfarenheterna däremot infogas i berättelsen. Se-
lander har upplevt vinterstorm och snö, känt hur det 
klafsar och gungar under fötterna efter snösmältningen, 
mött grönska och blomning följt av högsommarens het-
ta. Beskrivningen av Alvarets säregna natur är förvisso 
vetenskaplig men ändå kärleksfull, eftersom det rör sig 
om ett av de två landskap som Selander satte allra högst: 
”Oföränderlig är bara känslan av vidd och omätlig frihet, 
som inte möter en lika stark någonstans nedanför fjäll-
heden.” Lappmarken och Alvaret framstod för honom 
som asyl, en möjlig flykt undan ett alltför teknologiskt 
och kommersialiserat samhälle.    

Selander frågar sig när stämningen är starkast på Alva-
ret, och svarar först: ”Kanske en tidig morgon på senvå-
ren”. Men genast presenterar sig ett annat alternativ: 
”Eller kanske en sommardag vid middagstiden, när den 
ständiga blåsten för en stund hämtar andan.” Det går 
inte att välja mellan alla de möjliga svaren, Selander 
konstaterar därför att detta landskap är ”vackert vid alla 
årstider och i alla väder.” 

Selanders historia om alvarnaturen tar sin början mer 
än tiotusen år tillbaka i tiden, då södra Öland hade höjt 
sig ur havet. Växter typiska för fjällvärlden och den sibi-
riska stäppen invandrade och blev bofasta. Mycket i den 
lärorika skildringen är fascinerande för mig som inte 
ens är botanisk amatör. Till exempel att solvändan vid 
slutet av istiden var utbredd över stora delar av Mellan-
europa, men numera finns kvar endast på Öland. Enligt 
Selanders sammanfattande slutsats är alvarfloran av 
mycket hög ålder, ”troligen till stor del ett levande istids-
minne, en sista kvarleva av en vegetationstyp som en 
gång hade vidsträckt utbredning, men nu är tillintet-
gjord nästan överallt”.

Han ser pessimistiskt på framtiden och befarar att det 
unika landskapet ska utplånas när skogen vandrar ut på 
alvarvidden. Den olycksprofetian har ju kommit på 
skam, eftersom Södra Ölands odlingslandskap 2010 
skrevs in på Unescos världsarvslista. Den glädjande ut-
vecklingen kunde Selander inte gärna föreställa sig på 
femtiotalet. 

Självklart var Selander stor beundrare av Linné, som 
ägnas ett par engagerade essäer i samlingen Den gröna 
jorden utgiven 1941, alltså jämnt 200 år efter att bloms-
terkungen gjorde sin öländska resa. I ”Linnés Öland och 
vårt” jämförs förr och nu. Läsaren påminns också om att 
åtskilligt har förändrats sedan 1941. Selander nämner 
att Linné av vädermakterna tvingades ändra respro-
grammet och stanna en vecka i Böda. Apropå denna ort 
får vi veta att ”järnväg fick man inte förrän 1907; och i 
denna dag är norra Öland alltjämt inte elektrifierat”.  

Linné påträffade första gången i Sverige martornen, 
Eryngium maritimum, ”på samma ställe vid Byrumsvi-
ken där den alltjämt växer”. I ett tillägg inom parentes 
ondgör sig Selander över badgäster som inte vet att väx-
ten är fridlyst, ej heller känner de till att den ofelbart dör 

vid försök till inplantering i trädgårdarna.

Största förändringen sedan Linnés tid är att flygsanden 
försvunnit, efter att den bundits genom skogsplante-
ring. Annars löper som en refräng genom texten Selan-
ders klagan över att det öländska landskapet förfulats 
sedan sjuttonhundratalet. Den gamla naturskogen har 
ersatts med kulturskog efter avverkning. Linné beskrev 
jättelika ekar som nu är borta, medan Selander konstate-
rar att ön blivit fattig på gamla träd. Det har gått så långt 
att ”man numera så gott som överallt på Öland förgäves 
söker träd av högre ålder än ett sekel eller något mer”.  
Efter riksdagsbeslut 1821 såldes kronoskogarna till bön-
der som raskt avverkade i ”rovhuggning”. 

Inte nog med det. Linné tjusades av gröna ängar som 
sedan dess lagts under plogen. Orkidéerna har blivit be-
tydligt ovanligare, liksom de linneanska skogslundarna. 
Linné gladde sig över lövängarna, men de finns enligt 
Selander kvar blott som enstaka relikter. 

I essän ”Med Linné på Alvaret” skriver Selander att 
Linné knappast var mottaglig för alvarlandskapets skön-
het. Där fanns inget som var praktiskt användbart, var-
ken porslinslera eller medicinalväxter. Selander hävdar 
att först på 1870-talet upptäcktes landskapets skönhet.  
De som lärde oss se på nytt sätt var framför allt målaren 
Per Ekström och poeten A.Th. Gellerstedt. Och den mo-
derna människan har särskild anledning värdesätta det-
ta landskap, eftersom dess ytterligheter i väder och kli-
mat ”har en lockelse för den vars tillvaro mestadels för-
flyter i en värmeledningsvånings vältempererade 
skydd”.   

Vattenbristen nämns av Selander som Ölands stora pro-
blem.  
Den nutida sommargästen från fastlandet lägger märke 
till att vattningsförbud inte är ovanligt. Sådana svårig-
heter omtalas inte av Linné, och landskapet var tydligen 
fuktigare och frodigare på den tiden. Linné beskriver 
också så kallade ”mossar”, kärr och grunda alvarsjöar 
som sedan dess försvunnit genom utdikning. Selander 
kritiserar skarpt vad han kallar ”utdikningsraseriet på 
Öland”. Visserligen har på så vis ny åkermark vunnits 
men på bekostnad av sinande brunnar och sänkt grund-
vatten. Att fortsätta torrläggningen är enligt Selanders 
drastiska uttryck ”som att söka bota blodbrist med ide-
liga åderlåtningar”. 

Poeten Selander ägde i högsta grad sinne för Alvarets 
skönhet. Kort tid efter hans död utkom postumt Avsked. 
Efterlämnade dikter. Här ingår en dikt med titeln 
”Helgsmål på Alvaret”, som enligt Landgren möjligen 
går tillbaka på intryck från en månads vistelse som kon-
valescent i Vickleby. I ett brev berättar Selander om lju-
set över det landskapet: ”tack vare en månads sjukper-
mission får jag nu ligga här nere på Öland ända till den 
15:e, alltså under den allra vackraste tiden, när cham-
pinjonerna frodas och sensommarklarheten lyser över 
Alvaret.”   

Dikten består av sex strofer. I den första beskrivs av-
lägsen klockklang och tranornas trumpetliknande rop. 
Texten handlar sedan om det öländska landskapet men 
också om diktaren själv. Landgrens analys (som jag här 
följer) associerar tranflockens flykt med årens och ti-
dens obönhörligt snabba flykt. Den karga växtligheten 
på den torra slätten blir en bild för den egna, sena dikt-
ningen. Allt är sent i en kväll på väg mot höst. Landska-
pet förmedlar en visshet om dödens och förintelsens 
närhet. 

I skymningen står diktaren med en ”bukett av döds-
dömd blom”, med anspelning på den gamla bilden av 
poesins blomma. På ett märkligt vis förenar Selander i 
dikten förintelseperspektivet med geografisk och bota-
nisk exakthet. Vi befinner oss på Ölands Alvar, på sam-
ma gång som tid och rum upphör. Slutstrofen mynnar ut 
i oändligheten: ”Du vet, att alltet, det mångtusenmila, / 
skall engång sprängas i ditt ögas lins / och sjunka i en 
ocean av vila / där ocean och vila inte finns.”
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Två Ölandsbesökare. Aftonbladet 19/9 1937. Teckning åter-
given i Martin Kylhammars bok.


