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”Novellen om bron en öländsk prosaklassiker”
Endast 22 år gammal 
debuterade Per Hol-
mer 1973 med roma-
nen Drängen i Klara, 
som skildrar en brev-
bärares upplevelser 
och tankar under en 
arbetsvecka. Följande 
år gav han på Bonniers 
förlag ut en bok med 
titeln Öländska berät-
telser. Han har sedan 
fortsatt som skönlit-
terär författare, men 
under senare år främst 
varit verksam som in-
troduktör och översät-
tare av nederländsk lit-
teratur. Senast utgivna 
bok är den aktuella es-
säsamlingen Vår man 
på Aran (2011).

Författaren är född i 
Södertälje och nu bosatt i 
Stockholm, men har också 
öländsk anknytning. Un-
der femtiotalets semester-
resor brukade föräldrarna 
ta med barnen till ön där 
det fanns släktingar att 
besöka. Morföräldrarna 
var födda i Kalmar och 
bodde en tid i Mörbylånga. 
Mostern Vera Wigforss 
var en på sin tid känd 
person i Kalmar och på 
Öland, utgivare av flera 
läseböcker och läroböcker 
för skolan. Hon författade 
även en biografi över Ce-
cilia Fryxell, en av pionjä-
rerna bakom den svenska 
flickskolan. Vera Wigforss 
var gift med skolmannen 
och matematikern Frits 
Wigforss, yngre bror till 
en av svensk politiks su-
perkändisar, finansminis-
tern och memoarförfatta-
ren Ernst Wigforss.

Vera Wigforss hade ett 
hus på Öland, i Spjutte-
rum nära Runsten. Där 
gjorde Per Holmer åter-
kommande besök, berät-
tar han i brev till mig: 
”Som författare och över-
sättare återvände jag ofta 
till Spjutterum för att få 
arbetsro, några av novel-
lerna är tillkomna eller 
åtm. ’koncipierade’ där.” 
Efter mosterns död i mit-
ten av åttiotalet tillbring-
ade Holmer med sin familj 
flera somrar på annan 
öländsk ort, nära Röhälla. 
Som ”ständig kultplats” 
ända sedan barndomen 
nämner han Kapelludden 
längst i öster.

MänniSKor Kring 
ÖlAnDSBron

Västerbron i Stockholm 
invigdes hösten 1935. Ett 
par veckor tidigare utkom 
Josef Kjellgrens roman 
Människor kring en bro, 
som skönlitterärt skild-
rar tillkomsten av denna 
tekniskt avancerade kon-
struktion. Ämnet krävde 
närmare 400 sidor, arbetet 
med den betydligt längre 
Ölandsbron beskrivs på 6 
sidor i den text som inle-

der Holmers novellsam-
ling. Frånsett omfånget 
finns annars tydliga lik-
heter mellan de båda ar-
betsbeskrivningarna. Det 
handlar om ”människor 
kring en bro”, kollektivet 
mer än enskilda indivi-
der ställs i centrum. Även 
Holmer lyckas i sin kom-
primerade framställning 
”Man spänner en bro” göra 
rättvisa åt de inblandade 
parternas skilda perspek-
tiv och värderingar. Hög-
tidstalande kunglighet 
och landshövding prisar 
företaget i högstämda or-
dalag, berörda ortsbor dä-
remot oroar sig för följder-
na av detta ingrepp i na-
turen och av invaderande 
sommargäster från fast-
landet och Tyskland. Alla 
arbetare får guldklocka 
men en av dem omkom-
mer, vilket överheten av-
färdar som självförvållat: 
”Han ramlade i, han var 
oförsiktig. Han saknade 
kanske hjälm.”

Holmer antyder de tek-
niska moment i arbets-
processen som Kjellgren 
med stor detaljrikedom 
redovisar. Båda broarna 
byggs ut från två stränder 
samtidigt, för att krönas i 
möte på halva vägen. Det 
är frestande att i sam-
manhanget även nämna 
Strindbergs kända berät-
telse om tillkomsten av 
Sankt Gotthardstunneln i 
schweiziska alperna (i Sa-
gor, 1903). Också där tar 
sig arbetslagen mödosamt 
fram från två håll för att 
till slut triumfatoriskt 
mötas, dock inte i höjden 
utan djupt inne i berget.

Märkligt nog ses Hol-
mers namn sällan i 
öländska antologier och 
litterära översikter. Hans 
berättelse om Ölandsbron 
är i sitt lilla format stramt 
komponerad, skickligt 
uppbyggd av korta men 
innehållsladdade me-
ningar. Känslomässigt 
och motiviskt utmärker 
sig texten för påfallande, 
ständigt varierad mång-
fald. Nog vore ”Man spän-
ner en bro” förtjänt av 
status som liten öländsk 
prosaklassiker och åter-
kommande antologinum-
mer.

iS, ElD ocH MorD
Tre av de nio berät-

telserna bygger enligt 
upplysningar i en kort 
efterskrift på ”autentiska 
händelser”. Kort tid efter 
första världskriget have-
rerade ett brittiskt ma-
rinfartyg i stormen utan-
för Segerstad, och alla de 
fjorton besättningsmän-
nen drunknade. För no-
vellen ”Förlisningen” om 
denna tragiska händelse 
har Sjöhistoriska museet 
i Stockholm enligt förfat-
taren bidragit med ”bak-
grundsfakta”.

Liksom i ett par av sam-

lingens övriga noveller är 
konflikten mellan individ 
och bykollektiv starkt 
framhävd. Den unge fyr-
vaktaren Olin uppfattas 
som apart utböling, och 
möter motvilja när han 
söker båda upp hjälp 
för att bistå männen på 
det fastfrusna fartyget. 
Byborna tänker i första 
hand på sin egen bekväm-
lighet, inte vill man ge sig 
ut på en söndag som ju 
tillika är vilodag. Berät-
telsen tecknar också med 
skissartade streck två ut-
trycksfulla miniatyrpor-
trätt av ungdomar. Den 
ene är Olin själv som är 
fast besluten att snarast 
lämna det förkvävande 
bylivet för att som sjö-
man se världen, exempel-
vis flickorna i Singapore 
varifrån en äldre bror 
skickat spännande brev-
rapporter. Som kontrast 
uppträder den snåle han-
delsmannens dotter. Hon 
lever som instängd i ett 
fängelse utan möjlighet 
att komma ut, och hen-
nes stumma längtan efter 
befrielse är dömd att för-
bli hopplös. Framtiden är 
obevekligt bestämd: ”Hon 
skulle bli en bondkvinna. 
Gå med sin make i kyrkan 
och föda barn.”

I berättelsen ”Vi drar 
elden på oss” förekom-
mer inga ortnamn, endast 
upplysningen att vi befin-
ner oss i en by nära ost-
kusten bestående av tjugo 
gårdar. Frånvaron av geo-
grafisk bestämning beror 
nog på att författaren vill 
framhäva det globala per-
spektivet, att det hand-
lar om något som kunde 
inträffa var som helst på 
jorden. Lador har brun-
nit, masspsykosen växer 
medan en bybo utan be-
vis utpekas som skyldig. 
Den allmängiltiga dimen-
sionen framhävs när de 
självutnämnda domarna 
hetsar upp varandra in-
för det brutala förhör som 
avses framtvinga bekän-
nelse: ”De tycker att hela 
världen samlats i köket”.

Novellen skildrar träff-
säkert den mentalitet som 
slutar i lynchningar och 
pogromer. Syndabocken 
är i det här öländska fal-
let inte sydstatsneger 
eller jude, men avviker 
genom att leva ensam 
med en stor schäferhund 
som enda vän. Provoce-
rande är dessutom att 
han i denna agrara miljö 
öppet framträder som 
socialdemokrat. Inte blir 
omgivningen gynnsam-
mare stämd av att den 
förmente pyromanen i 
avvisande förakt vägrar 
låta sig korsförhöras. Be-
rättartekniskt effektivt är 
onekligen att en femårig 
pojke får vara iakttagare; 
han förstår inte vad de 
vuxna gör men fungerar 
ändå som deras avslöjare. 
Perspektivet erinrar fak-
tiskt om H C Andersens 

mästerliga historia om 
kejsarens nya kläder.

Det slutar med att off-
ret nästan dränks i sin 
egen brunn. Våldsdådet 
kommer av sig i sista 
stund men fullbordas 
med yxmord i novellen 
”Jag reser mitt hus”. En-
ligt efterskriften har för-
fattaren här utgått från 
”ett campingmord i Wales 
sommaren 1971”. Det tra-
giska händelseförloppet 
har försvenskats genom 
överflyttning till ”öns brå-
kigaste ställe” med fylleri 
och midsommarfirande. 
Sannolikt avses camping-
platsen i Köpingsvik. Där 
inträffade ju ett döds-
fall häromåret, men lika 
våldsamt som i Holmers 
engelskinspirerade iscen-
sättning blir det väl ald-
rig i den öländska verk-
ligheten. Förhoppningsvis 
hejdar inte svensk polis 
efter vild jakt med bil och 
helikopter en flyende obe-
väpnad mördare genom 
att skjuta skarpt vid bron 
mot småländska fastlan-
det.

Från lAnD ocH StAD
Knappast i någon av no-

vellerna har handlingen 
förlagts till norra Öland, 
den delen av ön har Hol-
mer enligt egen uppgift 
lärt känna först under det 
senaste årtiondet. Detta 
sagt med reservation för 
att texten inte alltid ger 
topografiskt exakta be-
sked. I ”Hollywood” åter-
ges träffsäkert pojkars 
jargong kring älsklings-
ämnena filmstjärnor och 
mopeder. Upplysningar 
som ”stora vägen, som 
skär rakt över ön” och 
”nere vid östra havssi-
dan står små träddungar 
planterade” skulle kunna 
stämma in på Spjutterum 
eller Runsten. Monologen 
i ”Gasen i botten, Tommy!” 
framförs under en öländsk 
biltur som inte låter sig 
beskrivas geografiskt. 
Som rumsliga markörer 
fungerar antydningsvis 
en avtagsväg ner mot Kal-
marsund och våradonisen, 
öns fridlysta blomma. I 
berättelsen ”Förruttnel-
se” hamnar den i bil am-
bulerande journalisten 
från Stockholm tveklöst 
i Gärdslösa, även om ort-
namnet inte är utsagt i 
texten. Inne i den vackra 
kyrkan anställer huvud-
personen lokalhistoriska 
reflexioner: ”På de trånga 
bänkarna har generatio-
ner av tysta bondhustrur 
setat. De uppfostrade sina 
döttrar till rekorderliga 
och handfasta fruntim-
mer. Om deras män var 
betrodda och redliga kom 
de med i bystyret, själva 
dog de oomnämnda och 
fick dela grav med ma-
ken.”

I novellen ”Benjamin” 
handlar det om ungdo-

mens vantrivsel i händel-
selös småstadstristess. 
Efter misslyckade uni-
versitetsstudier kommer 
huvudpersonen som förlo-
rare hem för en deprime-
rande sommar i Borgholm. 
Ingen tidsfördrivande sys-
selsättning bjuds utöver 
att i egenskap av famil-
jens svarta får gräla med 
de missnöjda föräldrarna, 
söka upp en märkbart 
ointresserad före detta 
flickvän, eller med världs-
vana förvärvad i det aka-
demiska Lund försöka 
imponera på småpojkarna 
kring korvkiosken på tor-
get. Den som vill muntra 
upp tillvaron med hasch 
får bege sig in till Kalmar, 
men det är alldeles för 
långt och besvärligt. 
Kyrkan vid torget har av 
litterära besökare beskri-
vits på de mest skilda sätt 
och med hjälp av mer eller 
mindre bisarrt bildspråk. 
Novellens iakttagare me-
nar att byggnaden när-
mast liknar ”ett engelskt 
rådhus”. På knattrande 
moped far jagberättaren 
omkring under påspädd 
vinberusning till kända 
lokaliteter som blott inger 
leda och motvilja: ”Jag 

äter snabbt min tjockska-
liga korv och fortsätter ge-
nom parken till badhotel-
let. Nedsuttna raggaråk 
står i rad vid kiosken. Det 
är väl bron som har fört 
dem hit.” Vid piren skri-
ande måsar och en ensam 
fiskare med sprattlande 
mörtar i liten plasthink. 
Inte blir det roligare att 
komma upp till slottsrui-
nen under begynnande 
turistsäsong: ”Mitt på den 
gräsbevuxna borggården 
går en nedtrampad stig. 
Här stannar guiden upp 
och amerikanarna med 
blommiga skjortor och 
kameror ser sig förvåna-
de omkring.” Tröst i bit-
terheten är att det finns 
en värld utanför både 
Verona och Borgholm: 
”Vänta bara till somma-
ren, era inkrökta lantisar. 
Då kommer stora stygga 
stockholmare och visar er 
vad livet är för något.”

EPilog oM  
MorFÖrälDrAr

Den avslutande novel-
len ”Ingrid Maria” återger 
i lakoniska notiser viktiga 
data och händelser i mor-
föräldrarnas liv, med både 

exakthet och ömhet. Av 
morfar minns berättaren 
bara ”vitt hår och skep-
parmössa”, och att mor-
mor födde tio barn: ”Och 
genom henne känner jag 
historien.” Berättaren 
cyklar omkring för att 
söka upp det förgångnas 
miljöer, de finns delvis 
kvar om än förändrade. 
Holmers bok förverkligar 
den önskan som han låter 
morfadern formulera: ”Du 
får ordna till det här. Jag 
vet inte hur man uttryck-
er sig . . .”

Den inledande berät-
telsens första mening för 
rätt in i det pågående 
brobygget: ”Cementbilar 
kommer från blandarna 
på fastlandet.” Bokens 
sista mening återvänder 
till dessa bilar, samtidigt 
som författaren själviro-
niskt jämför sig med Don 
Quijote, han som storma-
de fram mot spanska (inte 
öländska) väderkvarnar: 
”Cementbilarna dirigeras 
om och jag sticker min 
lans i väderkvarnen.” 
Cirkeln är sluten, den 
öländska resan i tid och 
rum är fullbordad.

conny Svensson

Omslagsbilden till novellsamlingen tog författaren själv. 


