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Ivar Lo Johansson på Öland
”En sommar under kriget hade Ragnar Holmström och 
jag ett par veckor gjort en cykelfärd längs kusten av 
södra Sverige. Vi började i Strömstad och vår färd följde 
sträckan Göteborg, Malmö, Ystad och upp till Kalmar var-
efter vi tog över till Öland.” Så skriver Ivar Lo-Johans-
son i minnesboken Frihet (1985). Med kriget avses andra 
världskriget. Medresenären Ragnar Holmström är väl nu-
mera bortglömd, men var på sin tid känd och uppskattad 
främst för sina realistiska skildringar från sjömanslivet.

De båda författarnas vistelse på Öland varade elva dagar i juli 
1944. Året därpå fyllde Holmström femtio och hyllades med en di-
ger Vännernas bok som innehåller drygt hundra bidrag. Volymen 
gavs ut som numrerad bibliofilupplaga och är inte en tryckt bok 
utan består av handskrivna texter eller reproducerade teckning-
ar. Ivar Lo svarar för en sida rubricerad ”Ragnar Holmströms 
Öländska resa” där han berättar inte bara i ord utan även med 
skämtsamma bilder. De elva teckningarna är rätt dråpliga med 
komiskt förvrängda proportioner, åtföljda av korta humoristiska 
textkommentarer. Ivar Lo porträtterar här inte sig själv, medan 
jubilaren däremot förekommer på alla bilderna.

Sålunda visas hur ”Ragnar går in på Badrestaurangen, Borg-
holm, kl. 10 på morgonen med fickflaska i handen och blir utvi-
sad”. På populära Pensionat Paradiset vid Norra Långgatan var 
det svårt att tränga sig fram till smörgårdsbordet, men i gengäld 
kunde man bakifrån få betrakta ”Ölands brunaste ben”. Under 
ett svårt åskväder håller sig Holmström inomhus ”och blir lig-
gande på sängen i Ivar Anderssons rum, Tullgatan 18”. (Mina 
läsare minns säkert som jag dundernatten 21-22 juli i fjol) De 
två cyklisterna tar sig ända till Byxelkrok, där en förskräckt ser-
veringsflicka från Växjö får höra norrlänningen Holmström pre-
sentera sig som en för fylleri avsatt präst från hennes hemstad. 
Teckningarna återger också mödosamma cykelturer på Alvaret, 
med uråldriga väderkvarnar och ilsket attackerande gumse som 
särskilt minnesvärda inslag.

Under dagarna i Borgholm besökte Ivar Lo och Holmström 
Sjöstugan, där de antecknade sig i en gästbok som tyvärr tycks 
vara förkommen. Hit kom gärna författare och konstnärer från 
fastlandet. Nils Ferlin vistades här flera somrar, som framgår av 
fotografier och tidningsurklipp på kaféets väggar.

TILL ÖLand FÖR andRa GånGEn
Sommaren 1957 återkom Ivar Lo till Öland, då tillsammans 

med författarkollegan Sara Lidman. Av prästen Manne Lundh 
hyrde paret två stugor vid Alvedsjö bodar, nära Löttorp. Sara 
Lidman skrev på romanen Regnspiran, och Ivar Lo berättade 
senare i romanen Blå Jungfrun om deras öländska sommar. Ma-
nuskriptet påträffades efter författarens död i bankfack och gavs 
ut postumt 1992. Att i detalj kontrollera framställningens san-
ningshalt är förstås omöjligt, men enligt allmän mening bland 
litteraturforskarna torde det litterära händelseförloppet i stora 
drag stämma med verkligheten. Det hindrar inte att författaren 
ibland tillåter sig överdriva och fabulera. I romanen bär det skri-
vande paret andra namn än i verkligheten, de heter Karl Hatt 
(!) och Rakel varmed ju framhävs att berättelsen inte kan vara 
helt dokumentär.

Några böcker från senare år innehåller kortfattade beskriv-
ningar av sommaren: Birgitta Holms Sara - i liv och text, Ola 
Holmgrens Ivar Lo-Johansson - Frihetens väg samt Margareta 
Wersälls Ivar Lo-Johansson och kärleken. Ortsborna, som figure-
rar lätt maskerade i romanen, identifieras och får komma till tals 
i Ulf Wickboms och Walter Frylestams Lyckliga somrar. Förfat-
tarliv kring Horns udde.

Den tydligaste avvikelsen från verkligheten utgör nog beskriv-
ningen av Karl Hatts litterära ideologi. Liksom Ivar Lo har han 
varit social författare, men drömmer nu om att skapa en har-
moniskt ren och skön konst obesudlad av det fula och brutala i 
tillvaron. I den mån gamle reportern och statarskildraren Ivar 
Lo verkligen frestats av dylik idealbildning visar romanen hur en 
diktare botas och kommer till insikt om att konst och litteratur 
måste utgå från iakttagelser i den omgivande verkligheten. Ro-
mantikern blir alltså realist. Karl Hatts livsförnekande estetik 
har sin parallell i hans och Rakels beslut att under sommaren le-
va i celibat för att ägna alla krafter åt litterärt arbete. De tycker 
sig därmed ha konverterat till konstens religion, men berättelsen 
slutar i ett sexuellt syndafall som också innebär uppvaknande. 
Innebörden sammanfattas i en efterskrift: ”Vad de når fram till 
är att de dödar både sig själva och konsten. De finner att konsten 
bara kan skapas av livet självt med alla dess brister.”

PLaTSEn ocH MännISKoRna
Till en början ser inte Karl Hatt Öland och ölänningarna, det 

är ju inte för deras skull han kommit. Under första dagens cy-
keltur lägger han märke till väderkvarnarna, kommer att tänka 
på Rembrandt och drömmer om sitt stora Konstverk. Han vill 
avbilda men inser ännu inte att för de bosatta är problemet ett 
annat, att kunna bevara väderkvarnarna i sinnevärlden och för 
eftervärlden. En betande fårskock på morgonen uppfattar Karl 
Hatt som symbol för Skönheten, de utgör ”det religiösa Konstver-

ket”. Samtidigt är de ju verkliga får med ben och huvuden, som 
knuffar varandra i split och kiv. För byns fiskare är samma djur 
snarast till skada, eftersom de bökar och ställer till oreda bland 
redskapen. Under besök i Gärdslösa iakttar Karl Hatt en pojke 
som vid Näckens bäck skriver ivrigt i en liten anteckningsbok, 
men tyvärr är han inte som besökaren gärna vill tro en sentida 
efterföljare till Stagnelius. Pojken är inte det minsta intresserad 
av dikter, han skriver upp bilmärken och bilnummer: ”Jag har 
fått sjuttiåtta på två timmar, sa han stolt. Det är det mesta jag 
fått ihop på en dag.” I dessa episoder anläggs ett dubbelt per-
spektiv som ställer dröm mot verklighet, och därigenom ironiskt 
vederlägger Karl Hatts illusioner.

Platsen vid Alvedsjö bodar har 1957 storhetstiden bakom sig. 
Snickaren som gjorde likkistor har dött 92 år gammal. Båtförbin-
delsen med fastlandet har upphört, piren är raserad, hotell och 
marknad borta. Till en början vill Karl Hatt inte höra berättelser 
om bygdens historia; det är bara nöd och elände utan intresse 
för en skönhetsdyrkare. Ändå växer nyfikenheten så småningom 
på den närmaste omgivningen; han avstår från att skriva för 
att lyssna och fråga tillsammans med en ortsbo som varit ute 
i stora världen: ”Här är udden med Berget, enda industrin här, 
sa han. Arbetarna har ackord och förtjänar förti kronor per dag. 
I Amerika skulle de förtjäna det femdubbla.” Olika tidsepoker 
är närvarande samtidigt. I tidningarna skrivs det om rymdåret, 
det geofysiska året. Karl Hatt cyklar förbi bondstället där man 
kör med oxar, medan raketfärder ut i stratosfären och till månen 
planeras. Den besökande författaren inser att han befinner sig 
på en märklig plats, väl värd att lära känna och berätta om. Karl 
Hatt lär sig lyssna till andras bekymmer: ”Han fick inte vara så 
egoistisk att han blev snål om sin tid.”

Den dansk-norske författaren Aksel Sandemose tillbringa-
de sommaren 1943 på samma plats (se min artikel i ÖB 13/9 i 
fjol). Ivar Los och Sara Lidmans umgänge med sommargäster-
nas intelligentia var till stor del detsamma. Lundensaren Olle 
Holmberg, Sandemoses hyresvärd, går i Blå jungfrun under be-
nämningen Litteraturprofessorn. Också konstnärsparet Sven 
Ljungberg och Ann-Margret Ljungberg-Dahlquist förekommer i 
sammanhanget. Dessa beskrivs som en social värld för sig, till 
deras bjudningar inviteras de gästande författarna men inga re-
presentanter för den bofasta lokalbefolkningen. I själva verket 
lär Holmberg gärna ha umgåtts med sina grannar, men det är en 
annan historia.

Karl Hatts föreställningar om Öland påverkas också av de fyra 
böcker han inköper under besök i Borgholm. Detta är hans litte-
rära husapotek: Linnés Öländska resa, Atterboms Lycksalighe-
tens ö, Stagnelius dikter samt Tegnérs Nattvardsbarnen. Bland 
författarna fördelas rollerna som öns informativa beskrivare: 
”Linné fick släppa till urberget, Atterbom den sceniska struk-
turen, Stagnelius som öns son drömmen och Tegnér var den of-
ficiella högtidstalaren.”

Ön ocH LandSKaPET
Vid ankomsten i taxi tycker sig Karl Hatt och Rakel hamnat i 

”Paradiset” eller ”Lycksalighetens ö”. Blomsterprakten och träd-
gården med dess fladdrande fåglar liknas vid avbildningen på en 
japansk sidenskärm. Det är uppenbart att landskapet omtolkas 
utifrån konstintryck och paradisdrömmar. Under sina cykeltu-
rer upptäcker de sedan den öländska naturen direkt som teck-
en för social och ekonomisk realitet: ”En lastbil med släpvagn 
fylld av flera ton tunga kalkstensblock körde förbi. Det var de 
transporterna som förde bort öns berggrund och befordrade den 
till städerna på fastlandet där den förvandlades till trappor och 
tamburgolv i husbyggena.” Cikorian vid vägkanten ser de ock-

så, den hör inte hemma 
på japansk sidenskärm 
utan i den öländska verk-
ligheten, blommorna på 
stängeln upp mot toppen 
påminner om något så 
vardagligt som en tele-
fonarbetare klättrande 
uppför en stolpe.

I romanen om Nils Hol-
gersson hade Selma La-
gerlöf liknat Öland vid en 
fjärilskropp. Kanske är 
det i tävlan med henne 
som Ivar Lo utarbetar en 
annan bild. På en karta 
tycks honom ön se ut både 
som en himmelsstege och 
som en kanot. Stängerna 
bildas av huvudvägarna 
från söder till norr och 
mellan dem tvärvägar 
som stegpinnar att klätt-
ra på. Öns kontur är som 
en vackert formad kanot: 
”De såg ena gången bil-
den av himmelsstegen 
som rests för deras skull, 
den andra, den smäckra farkosten som skulle föra dem bägge ut 
över havet.” Beskrivningen uttrycker en påtaglig hemkänsla i 
landskapet, och en liknande stämning återkommer då romanen 
skildrar huvudpersonens tågresa ner till Borgholm. Resenären 
finner allt vackert: tågets form, vagnarnas inredning, spåret över 
Alvarmarken, åkrarna och gärdsgårdarna av sten. Även med 
människorna upplever han total gemenskap: ”Medpassagerarnas 
ansikten, himlens stackmoln, alltsammans flöt ihop till en råge 
av skönhet och glädje.”

Karl Hatt är ju själv sommargäst, mer skapande än badande 
dock. Han känner starkt främlingskap inför invaderande turister 
från fastlandet på Borgholms gator. Den depressiva stämningen 
förstärks av att det regnar, alla ser ut att ha tråkigt. Denna form 
av semesterfirande tycks obegriplig, ja föraktlig: ”Regnet syntes 
dem idiotiskt. De ansåg sommarn vara till uteslutande för deras 
idiotiska badande och solande.”

BLå JunGFRun
I enlighet med romanens titel nämns ofta Blå jungfrun. Ön 

avtecknar sig som en vilande val ute i havet, som visionär symbol 
för Karl Hatts romantiska längtan bort från den trista verklig-
heten. Som alltid finns också en annan sanning, en gubbe minns 
platsen från stenbrytningens tid som fästning och Helvetesö. ”En 
roman om diktens födelse” har Ivar Lo kallat sin bok i dess un-
dertitel. Blå jungfrun står för det som gör den kompromisslöst 
sanna dikten omöjlig, liksom celibatet och de överspända litte-
rära idealen. Karl Hatt kommer aldrig till Blå jungfrun och just 
därför finner han vägen till författarskapet - i samhällsskildra-
ren Ivar Los anda om man så vill.

conny Svensson

I festskriften till Ragnar Holmström bidrar Ivar Lo med en helsida text och bilder. Här ett exempel.

Ivar Lo Johansson fotograferad på 
Öland 1957.


