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Per Planhammar (född 1965) debuterade 
1989 och har gett ut åtta romaner, varav 
den senaste handlar om den amerikanske 
författaren Jack Kerouac. Under nittiota-
let var han medlem av live-poesigruppen 
Wunderbaum som gjorde närmare hund-
ra uppläsningar vid framträdanden i Sve-
rige och utomlands. Planhammar är bo-
satt i Göteborg men hans favoritlag i fot-
boll är ändå stockholmska Hammarby.  

Första romanen med öländsk anknyt-
ning är Nåden (1994). Det börjar med be-
rättarens resa till Frankrike, och hem-
kommen till Sverige bearbetar han gamla 
skuldkänslor från barndomen genom att 
skriva om dem. Platsen är noga lokalise-
rad; ett förfallet hus utanför Löttorps 
samhälle med utsikt mot Högby fyr och 
kyrktornet som reser sig ”upp över skogs-
partiet som en svagdrickskagge”. Det 
gamla hemmet står oförändrat och över-
givet, tillsett av grannar.

För Elias som ser tillbaka är Öland för-
knippat med våld och undergång. Öns 
historia är fylld av stormar och skepps-
brott, vid offerbord av sten fick dömda 
brottslingar skallarna krossade. När be-
rättaren reser med buss över bron reflek-
terar han över skillnaderna mellan förr 
och nu. Utvecklingen beskrivs som förö-
dande, in över ön väller en ”väldig orkan-
våg” av fastlänningar som lägger beslag 
på de bästa tomterna och markerna. Poli-
tiker och profitörer är nöjda: ”man plane-
rade att uppföra stora hotell, golfbanor 
och lådbilsland”. 

I den nämnda intervjun framhäver 
Planhammar i skarpa ordalag den kristna 
sekterismens förödande verkningar: 
”Inte minst har jag sett hur frikyrkor som 
Livets ord far fram med människor här på 
Öland. Det finns väldigt många hycklare 
som under religionens täckmantel ut-
nyttjar folk.” Tematiken återkommer i ro-
manen Nåden. En populär evangelist far 
omkring i traktor för att frälsa själar. Det 
blir tältmöten med kringresande predi-
kanter, kollekt och ”lidelsefulla röster”. 
Gudstron är ”fylld med lika delar fruktan 
och dyrkan”. Vistelse i Paradiset utlovas 
åt dem som ”prisar Herren i alla olyckor”. 
Sjuka och lytta knuffas fram att botas av 
charlataner. Elias bevittnar ett tältmöte 
och förundras över dessa ”gapande, 
gungande, blinda människor”. Den religi-
ösa fanatismen framstår som ett hemskt 
och skräckinjagande inslag i berättarens 
minnen från uppväxtåren.  

Framme i barndomens trakter möter 
Elias en döende bygd. Ortsbefolkningens 
gamla stugor står inklämda bland nya fri-
tidshus i grälla färger. Traktorerna rostar 
i skjulen, plogar och andra redskap ligger 
glömda. Brevlådan är borta, i havet är det 
ont om fisk. Den äldste i trakten har förts 
till ålderdomshemmet och hans stuga ri-
vits. Som ett  monument har grunden och 
skorstenen lämnats kvar, ”något för tu-
ristinformatörer att skriva om och för re-
sande att uppleva”.  Den gamle ser sitt liv 
”i ruiner”, och i det avseendet blir han re-
presentativ symbol för en försvinnande 
livsform. Ändå finns en heroism i det livs-

långa slitet för det lilla som jorden ger. Be-
rättaren känner stark ömhet för grannen 
som alltid bott på samma plats och utfört 
tröstlöst ”drängarbete”.

Gemenskap finner Elias i naturen och 
bland djuren, mer än hos människor. 
Landskapet längst i norr formligen hyl-
las: ”Där är mitt land, det som ingen an-
nan kan äga, min ensamhet och evighet.” 
Djuren hälsas som besökande vänner. Rä-
var kommer smygande längs stugväggar-
na, ”vackra och mjuka i mörkret”. Om 
fladdermössen sägs med en överraskan-
de formulering att de ”gnisslar kärleks-
fullt mellan ödetomtens kvarlämnade 
träd”. Landskapet är levande, det finns en 
tröst i den eviga upprepningen där nytt 
liv följer på förruttnelse.

Romanen skildrar en desillusionerad 
generation, som inte tror på utopier och 
ideologier. De stora ordens tid är förbi. 
Boken är inte harmoniskt utformad efter-
som världen inte är harmonisk. Kronolo-
gin bryts ständigt upp och fragmentise-
ras. En möjlighet till frigörelse finns ändå 
i kärleken, och där finner Elias den nåd 
som romantiteln anspelar på. Boken slu-
tar med att han med sin älskade lämnar 
Öland. Motiveringen är pessimistisk: 
”Detta tillhör de döda och de gamla. Inte 
oss. Här väntar inga mirakel.”

I Nattbarnet (1995) upprepas och varie-
ras tematiken från Nåden. Man känner 
igen personer och situationer, även om 
perspektiven förskjutits. Berättaren som 
återvänder till Öland heter nu Lukas. Det 
förflutna uppdagas glimtvis i uppdykan-
de minnen, varvat med upplevelser i 
nuet. Relationen till fadern är även här 
problematisk. Modern är i båda romaner-
na död eller frånvarande. I Nattbarnet är 
barndomen ett inferno, fadern miss-
handlar sonen och tvingar sig på foster-
dottern sexuellt. Någon frigörelse i kärle-
kens tecken blir det inte, och berättarens 
skuldkänslor gäller denna fostersyster 
som begått självmord. Det förfallna huset 
figurerar åter, med spindelväv och brän-
nässlor. Platsen är densamma i båda ro-
manerna, med vyn mot Högby kyrka, pir 
och fyr.

Ett gemensamt inslag är också förbitt-

ringen över religiöst hyckleri. Fadern och 
hans groteska älskarinna, båda gravt al-
koholiserade, åkallar Herren medan de 
utövar sitt sadistiska våldsregemente. 
Statskyrkan har få besökare, desto fler 
kommer till andra tempel: ”Sion upp i 
Böda, Filadelfia, Saron eller Missionshu-
set”. Predikanterna var många, ”oftast 
smålänningar” heter det. Bygdens 
mänskliga samvaro bygger antingen på 
frälsningen eller spriten. Också inom 
statskyrkan råder intoleransen; den präst 
som predikar det normala i homosexuali-
tet har kastats ut från stiftet.

Som barn tyckte sig Lukas bevakad: 
”Nästan alla kände till varandra, det gick 
inte att komma undan”. Han uppfattades 
som utböling och ingick inte i den sociala 
gemenskapen. I skolan vankades aga och 
mobbning. Det har inte blivit bättre se-
dan dess, och främlingskapet består. Vid 
återkomsten befinnes traktens männis-
kor vara sig lika. En lång uppräkning slu-
tar med ”pigor och drängjävlar och bydå-
rar och präster. Stackars ledbrutna satar 
allihop, och det finns ingen romantik i 
det”. De som far förbi i sina bilar ser blott 
idyll med stugor i grönska och hissade 
flaggor, men i själva verket är allt stelnat i 
oföränderligt mönster. Jorden brukas 
inte längre, ”en plog stod med bladen ner-
körda i jorden.” 

Bilder från djurlivet får symbolisera 
den totala stagnationen. Här ses ”inavel-
skatter med små huvuden och yviga svan-
sar”, och på saftglasens kanter sitter slöa 
getingar som inte orkar röra sig. En duv-
hök sväljer ”en hjälplöst sprattlande 
snok”. Inte mycket finns att göra för invå-
narna, annat än dricka filmjölk i bersåer-
na eller köra runt på knattrande mope-
der. Det finns inget att se fram mot. Som-
margästerna har ännu inte kommit, men 
om en månad är det i alla fall vattengym-
nastik och årsmöte i Tomtägareförening-
en. 

En skillnad gentemot den föregående 
romanen är att beskrivningar av djur och 
växter får större utrymme. Naturens liv 
tycks rikare än människornas. Författa-
ren är botaniskt exakt och intresserad så 
att man onekligen erinrar sig själve Lin-
nés reseberättelse. På våren gläds berät-
taren åt hassel, vild hagtorn, svalört, vit-
sippor, ängsviol och fetknopp. Bland dju-
ren är det liv och rörelse: ”En sandödla ki-
lar snabbt in under ekan. Det är de 
kvickas och tystas värld här. Alla andra 
torkar ut och förbleknar.” Kultur och na-
tur existerar sida vid sida; på marken 
konservburkar och plastdunk, men också 
murken träbit med ”den uråldriga dof-
ten”.

I Tims bok (2001) är fadern jagberättare 
och skriver för sin lille son Tim, bland an-
nat om varför han och pojkens mor inte 
kunde leva tillsammans. Platsen är ”ett 
sommarhus på nordöstra Öland”, och fik-
tionens nutid anges exakt till dagarna 
före jul 1999.  

Hemkänslan i det öländska landskapet 
har i denna roman förstärkts ytterligare. 
”Det finns ingen vackrare plats än den-

na”, skriver berättaren om sitt viste. I en 
förälskad beskrivning av den öländska 
midsommaren räknas de hänförande 
blomstren upp med linneansk ordglädje: 
”Allt var fortfarande lika hisnande vack-
ert som jag mindes det från min barn-
dom.” Samtidigt finns ett vemod i natur-
beskrivningen, en oro för framtiden i 
”detta medeltida landskap, förr så bety-
delsefullt, en Östersjöns knutpunkt, nu 
mörknande och nästan avfolkat, ett som-
marens nöjesfält”. En socialistiskt sinnad 
moster på besök hävdar att snart är idyl-
len borta och ”kapitalisterna” har tagit 
över. I beskrivningen av Ölands förflutna 
är det inte längre nöd och elände som do-
minerar. En nostalgisk gubbe i undan-
tagsstuga berättar om hur man i hans 
ungdom brukade breda ut morgondagg 
på lakan över gräset. Daggen fick sedan 
brödet att jäsa, men ingen bakar längre på 
det viset. Också denne gamling klagar; 
det var bättre förr, nu köper tyskar och 
stockholmare upp hela ön. 

Förhållandet till ortsbefolkningen har 
blivit mer harmoniskt än i de föregående 
romanerna. Berättaren känner sig hem-
ma i ljuset över Öland men också bland 
människorna. Stämningen är inte längre 
klaustrofobisk, och instängdheten avlö-
ses av nyfiken upptäckarglädje. Far och 
son lämnar sommarhuset och passerar i 
bil Morells restaurang i Löttorp (med lo-
kala specialiteterna flundra och kroppka-
kor). Sedan genom Alvedsjö och förbi hu-
set där norsk-danske författaren Sande-
mose bodde ett år under andra världskri-
get. Vid norra udden häpnar de över 
fågellivet, miljoner måsar hörs skräna 
från alla håll. Därefter hem utmed sundet 
och genom Byxelkrok. ”Vi passerade blå-
eld och vallmo”.

I de tidigare romanerna är Borgholm en 
ort att så fort som möjligt passera på vä-
gen hem. I Nåden nämns ”campingplat-
ser, hysterin i Borgholm och turister”. Ett 
ljust minne är i alla fall julbord hos Karin 
Fransson på Hotell Borgholm i samband 
med bröllop. I Tims bok skildras i förson-
liga ordalag ett besök i ”den rätt fula lilla 
stan” som har smyckats inför julen. Böck-
er inköps i bokhandeln, och i kyrkan är 
det liksom i den borgholmska verklighe-
ten gudstjänst med kvinnlig präst. Berät-
taren och hans nyfunna kärlek, samt två 
barn, återvänder norrut vid gott lynne 
och med fullastad bil. Romanen nämner i 
förbigående ett kuriöst inslag i gatubil-
den som vore otänkbart idag. Utanför 
systembolaget står en man och försöker 
sälja tidningen Proletären; stalinistisk re-
volutionsromantik torde numera inte 
ingå i Ölands ideologiska utbud.   

Romantrilogins sista del slutar med att 
berättaren får framtidstro tack vare en ny 
kärlek, med en kvinna i grannskapet. 
Böckerna går alltså från lyckligt slut över 
tragisk upplösning till ny lycka. Gente-
mot den öländska omvärlden gestaltas en 
utveckling från främlingskap till gemen-
skap. Till slut bekräftas alltså de gamla 
visdomsorden: ”Störst av allt är kärle-
ken.” 

CONNY SVENSSON

”Men den här platsen förlöste mig som författare”. Så säger Per Planhammar i en intervju 1997 
om sina vistelser under olika årstider i Hagaby, nära Löttorp. Han beskriver vad som känneteck-
nar denna miljö som ursprungligen var farföräldrarnas: ”Landskapet på Öland är dessutom så 
speciellt. Alla livsöden blottläggs så tydligt, det finns ingenstans att gömma sig. Sikten är så fri 
hela tiden.” 

Från främlingskap till gemenskap –  
Per Planhammars öländska romantrilogi

Per Planhammar har skrivit flera romaner 
med motiv från Öland. Foto: KentH JÖnSSon


