
Lorem ipsum dolor sit amet 

Consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor 
incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure 
dolor in reprehend incididunt ut.

Labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
molestaie cillum. 

Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium 
improb fugiend Neque pecun modut est neque 
nonor et imper ned libidig met, consectetur 
adipiscing elit dolor set ahmet ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse 
nulla pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, 
enim integer commodo consequat duis aute aliquip 
ex aliqua enim minim ad vestibulum volutpat. 

Lorem 

Consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor 
incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in 
reprehend incididunt ut. Tia non ob ea soluad 
incommod quae egen ium improb fugiend. Lorem 
ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, enim 
integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis. 

Tia non ob ea soluad incommod 
quae egen ium improb fugiend. 
Officia deserunt mollit anim 
id est laborum  enim 
integer lorem ipsum dolor sit 

tempor consectetur 
adipiscing elit dolor set ahmet lorem.

Lorem

Ipsum

Dolor
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Ac dolor ac adipiscing amet 
bibendum nullam, massa 
lacus molestie ut libero nec, 
diam et, pharetra sodales e 
montes, tellus lobortis lacus 
amet arcu et lorem ipsum set 
ahmet sodales molestie amet 
bibendum nullam enim 
integer libero nec amet ad 
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Det enda 

Var har du svävat så stilla i natt? 
Av teångor doftar dina vingar, min själ. 
Citron känner min tunga, 
men mörker är än din luft, min själ. 

Dock ser jag människorna, 
kvinnor och män vid borden i Europa. 
Jag också är född och 
vuxen till det enda: 
att vara Anna i världen. 

Längs vägen ner mot Kalmarsund ligger de 
åkrar som tillhörde gården. Där arbetade Anna 
och hennes syster Rut med att gallra 

Bedömning 

Man ser inte genast skillnad 
på småsten och gråsparvar 
i den nysådda åkern. 

Några flyger och sätter sig i nypontörnet 
- de är gråsparvar 

Andra blir kvar och trippar i åkern 
- de är också gråsparvar. 

Andra återigen ligger stilla kvar i åkern 
- de är troligen stenar

Många av Annas dikter har mycket tydlig 
koppling till huset och miljön i Ventlinge, men 
det lokala är en startpunkt, inte en slutpunkt. 

Väl framme vid Kalmarsund finner du dikten 
På havet. Vik sedan av norrut och promenera 
längs vattnet, fram till Maren, en liten udde där 
det ligger några båtar. Här hade Anna och 
Gustaf också en liten plastbåt.  
Anna var inte förtjust i att vara på sundet så det 
var mest Gustaf som fiskade. 

Theo Janssons skulptur ”Annas det enda”

 

Fågelstenar av Marianne Hedelin

Anna Rydstedt- 
stigen 

mot Kalmarsund, 2,5 km tur och retur 
Poeten Anna Rydstedt föddes i Ventlinge 1928.  
Hon växte upp tillsammans med sin mamma  
och syster och ville egentligen bli präst, men 
tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan 
ännu inte tillät kvinnliga präster.  

Anna studerade i Lund och blev en del i den 
litterära krets som kallas Lundaskolan.  Efter 
studierna arbetade hon som folkhögskolelärare  
i bl.a. Eslöv och Stockholm, men återvände  
varje år till hemgården, som hon också 
övertog.  

Det sydöländska landskapet är ofta närvarande  
i hennes dikter där ett vanligt motiv är 
människans existentiella villkor.  
Hon gav ut åtta diktsamlingar. Den första, 
Bannlyst prästinna utkom 1953 och den sista, 
Kore utkom 1994, samma år som hon dog. 
Anna Rydstedt är begravd vid Ventlinge kyrka,     
där litteraturstigen också börjar. 

Anna Rydstedt 1928- 1994 

Anna Rydstedt-sällskapet bildades 2009 och 
ordnar föreläsningar, litteratur-vandringar, 
utgivning av böcker och CD-skivor m.m.  

4 juli varje år håller sällskapet sommarmöte i 
skrivarstugan i Ventlinge. 

      viktoriabengtsdotterkatz@gmail.com 
                     Tel. 070- 757 89 65 

                                                  

                      
                   

www.annarydstedt.se

Hästen 
Gråt inte, lilla hästen min. 
Det skall bli bra. 
Det skall bli bra, 
när vi kommer till de lugna lunder. 

Lilla hästen sova nu. 
Lilla hästen vila sig 
med ett täcke över sig i den svarta      
natten. 
Kära hästen, 
vatten finns och mat finns 
för en liten häst, 
bröd och socker likaså, 
innan Ångest stiger över landen. 

Lilla hästen min,  
i kriget skall du aldrig ut, 
till Polen blir du aldrig såld. 
Där det kan bli krig, 
dit blir du aldrig såld. 

Aldrig i trångt lastrum 
under vattenytan 
över Östersjön skall du 
till de tunga körslor. 
Vi stannar här i de öländska lunder.

Här vänder stigen tillbaka, följ Sjögatan upp 
till kyrkan igen. Åter vid  kyrkan kan du 
följa den gamla kyrkvägen österut på alvaret.

mailto:viktoriabengtsdotterkatz@gmail.com
http://www.annarydstedt.se/
mailto:viktoriabengtsdotterkatz@gmail.com
http://www.annarydstedt.se/


Maecenas pulvinar sagittis enim 

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor volutpat maecenas lorem 
placerat, enim integer ad 
volutpat.Maecenas aliquam 
maecenas, taciti. Lorem ipsum 
ligula rhoncus tempor placerat. 
Aslu unaffoctor gef cak 
siructiun gill bo cak spiarshoot 
anet cak gur. Lorem ipsum sit 

Lorem Ipsum Dolor Ahmet
Lorem ipsum dolor sit amet 

Anr koop a cupy uf cak vux noaw yerw phuno. 
Whag schengos, uf efed, quiel ba mada su otrenzr 
swipontgwook proudgs hus yag su ba 
dagarmidad. Plasa maku noga wipont trenzsa 
schengos ent kaap zux copy wipont trenz kipg 
naar mixent opher phona. Cak pwico siructiun 
ruos nustap oply tyu cak UCU sisulutiun munit 
yuw uw cak jot scannow. Aslu unaffoctor gef cak 
siructiun gill bo cak spiarshoot anet cak gur. 
Trens roxas eis ti Plokeing quert loppe eis yop 
prexs. Piy opher awers, eit yaggles orn ti 
sumbloat alohe plok. Su havo loasor cakso tgu 
pwuructs tyu, ghu gill nug bo suloly sispunsiblo 
fuw cakiw oply tyu cak sisulutiun salo anr 
ristwibutiun. Hei muk cakso neme eis loppe. 

Treas em wankeing ont sime ploked peish rof 
phen sumbloat syug si phat phey gavet peish ta 
paat ein pheeir sumbloats. Aslu unaffoctor gef 
cak siructiun gill bo cak spiarshoot anet cak gur. 
Ganglo gur pwucossing pwutwam. Ghat dodtos, 
ig pany, gill bo maro tyu ucakw suftgasi pwuructs 
hod yot tyubo rotowminor. Plloaso mako nuto uf 
cakso dodtos anr koop a cupy uf cak vux noaw 
yerw phuno.  Whag schengos, uf efed, quiel ba 
mada su otrenzr swipontgwook proudgs hus yag 
su mako ba dagarmidad. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerc.

Lorem ipsum dolor sit amet 

Kaap zux copy wipont trenz kipg naar mix ent 
phona. Cak pwico siructiun ruos nust apoply tyu 
cak UCU sisulutiun munityuw uw cak jot 
scannow. Trens roxas eis ti Plok eing quert loppe 
eis yop prexs. Aslu unaffoctor gef cak siructiun 
gill bo cak spiarshoot anet cak gur. Piy opher 
hawers, eit yaggles orn ti sumbloat alohe plok. Su 
havo cakso tgu pwuructs tyu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, set eiusmod tempor inci dunt et 
labore et dolore magna aliquam. Aslu unaffoctor 
gef cak siructiun gill bo cak spiarshoot anet cak 
gur. Treas em wankeing ont sime ploked peish rof 
phen sumbloat syug si phat sime consectetur 
ipsum dolor sit amet phey gavet peish ta paat ein 
pheeir sumbloats. Lorem ipsum dolor anr koop a 
cupy uf cak vux noaw yerw phuno whag 
schengos quiel ba mada, su otrenzr sit amet.

Lorem Ipsum Dolor

Eiusmod Mnuit Dodtos

Lorem ••• 125

Ipsum •• 145

Dolor ••• 265

Anna Rydstedts litterära stig 
Börja vandringen med att gå över kyrkogården 
och passera Anna Rydstedts grav söder om 
kyrktornet. Här ligger också hennes man Gustaf 
Dannstedt och i samma rad finns mamma Elins 
grav.  

Gå ner mot landsvägen och korsa den. Vid muren 
till gården där Anna växte upp finns en diktstolpe 
och en skulptur av Ylva Magnusson: Alvardamp 
(öländsk liten häst) 
Miljön är ursprunglig, dagens gårdar och vägar 
återfinns på kartor från 1600-talet och Ventlinge 
kyrka är från 1200- talet.  

Det enda 
Var har du svävat så stilla i natt? 
Av teångor doftar dina vingar, min själ. 
Citron känner min tunga, 
men mörker är än din luft, min själ. 

Dock ser jag människorna, 
kvinnor och män vid borden i Europa. 
Jag också är född och 
vuxen till det enda: 
att vara Anna i världen. 

Längs vägen ner mot Kalmarsund ligger de 
åkrar som tillhörde gården. Här arbetade Anna 
och hennes syster Rut med att gallra socker-
betor och att skörda hö.  

Många av Annas dikter har mycket tydlig 
koppling till huset och miljön i Ventlinge, men 
det lokala är en startpunkt, inte en slutpunkt.  
Om Öland säger hon: ”Öland är ett centrum i 
mitt liv, en mikrokosm där de existentiella  

villkoren rymmer samma faktorer som överallt i 
världen, allt som hör livet till”  
Anna Rydstedts poesi är av existentiell och etisk 
natur. Den är allt annat än hembygdspoesi i 
traditionell bemärkelse, trots att den geografiska 
förankringen är så självklart central och 
avgörande.  

Diktstolpar och skulpturer finns här och var 
utefter vägen. 

          Bedömning 
Man ser inte genast skillnad 
på småsten och gråsparvar 
i den nysådda, svarta åkern. 

Några flyger och sätter sig i nypontörnet 
- de är gråsparvar 

Andra blir kvar och trippar i åkern 
- de är också gråsparvar. 

Andra återigen ligger stilla kvar i åkern 
- de är troligen stenar 

Vid Kalmarsund viker stigen av norrut till Maren, 
en plats vid stranden där Anna och Gustaf hade 
en liten plastbåt. Anna var inte förtjust i att vara 
på sundet så det var mest Gustaf som fiskade.  
Här finns en rastplats med många av Anna 
Rydstedts korta dikter. 

 

Theo Janssons skulptur ”Anna i världen”
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Marianne Hedelins skulpturgrupp ”Fågelstenar”

Följ Sjögatan ner mot havet. Från Theo Jansons 
skulptur  ”Anna i världen” kan du se in i Annas 
trädgård. Där i horvan finns skrivarstugan och det 
stora flyttblocket som hon kallade ”världens 
utsiktspunkt”.


