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Sommaren 2002 kom jag och min hustru första gången till 
Öland. Sent påtänkt kan det tyckas, vi hade bara några år 
till pensionen. Desto oftare har vi sedan återkommit, efter-
som det blev kärlek vid första ögonkastet. Till en lyckad 
sommar hör numera vistelse i Borgholm med utflykter i 
olika riktningar.

Öland. Det var inte lätt att hitta belysande skönlitteratur 
om vårt nya resmål, Borgholm äger ingen stor stadsepi-
ker som Örebros Hjalmar Bergman eller Katrineholms 
Kerstin Ekman. Om Öland utanför stadsbebyggelsen 
finns däremot en omfattande litteratur, inte minst tack 
vare Anders Johansson (i fortsättningen används endast 
förnamnet). Han har av Tom Hedlund beskrivits som 
”den genom tiderna mest produktiva Ölandsskildraren”. 
I Anders många böcker kunde okunniga fastlänningar få 
besked om det mesta som gäller ön: invånarna och deras 
historia från hedenhös till nutid, landskap och natur, 
växter och djurliv. Ölands Stora alvar. Mitt i ett världsarv 
kom ut 2006, och är enligt författaren själv hans ”vikti-
gaste bok”. När olika konstarter förenas till samverkan-
de helhet brukar man tala om ”allkonstverk”. Termen är 
högst befogad i samband med Anders böcker, och inte 
minst för Ölands Stora alvar. Där aktualiseras många lit-
terära genrer: det är reseberättelse med självbiografiska 
inslag, korta stycken prosalyrik varvas med presenta-
tion av vetenskapliga rapporter, gamla ortsbor intervju-
as som i en social dokumentärroman. Till detta kommer 
ett unikt växelspel mellan författarens text och hans fo-
tografier. Dessa är inte illustrationer i vanlig mening 
utan ingår i det Lennart Sjögren beskrivit som ”symbios 
mellan ord och bild”.  

Flera iakttagare har observerat Anders metod att låta 
textavsnitt återkomma i nya sammanhang. Hans pro-
duktion kan liknas vid ett kalejdoskop, då röret skakas 
eller vrids uppstår nya kombinationer av de färgade 
glasbitarna. Helt träffande är väl inte bilden, eftersom 
Anders för varje bok också tillför nya inslag till dem som 
återanvänds. Belysande är det stora avsnittet om fattig-
malmarnas folk, de jordlösa i bondesamhällets margi-
nal. När Anders skriver om dem tillkommer hela tiden 
nytt material; brev, fotografier, intervjuer. Vi får följa 
den litterära skapelseprocessen i ”en berättelse som 
ogärna tycks vilja komma till punkt.” Bo Gustavsson har 
i vänboken Införlivad träffande beskrivit Anders  arbets-
sätt: ”skrivandet på en och samma text utifrån den pågå-
ende text som är levandet”.

Allkonstverk och kalejdoskop alltså. Ändå vill jag i 
denna artikel visa på det som förenar disparata delar till 
en konsekvent helhet. Berättelserna från Ölands alvar 
ger uttryck för sin författares livsåskådning, eller na-
turåskådning om man så vill.  Grundläggande är före-
ställningen att allt växande och levande ingår i samma 
skapelse: ”Att inte ha ord för det man ser. Så har jag ofta 
känt mig inför Ölands Stora alvar.” Vi är inte ensamma, 
landskapet vet allt. Upplevelsen är tidlös, vi är i vår egen 
död och världen före och efter människan. Naturen och 
djuren vill säga oss något, men vi har glömt deras språk. 
I denna bok vill Anders söka sig fram till det omöjliga, att 
med människors ord ge en föreställning om vad naturen 
berättar för oss. Två världar hör samman men kan inte 
förenas: ”Men fåglar är inte människor och människor 
är inte fåglar. Vi behöver vingar av annat slag för att för-
vandla vinden till flykt. Orden är våra vingar.” Men ändå; 
kanske kan vi dunkelt ana det ordlösa budskapet. 

Alvarets örter och blommor hyllas för både skönhet 
och överlevnadskonst. De beskrivs med botanisk sak-
kunskap, de latinska namnen återges alltid. Denna ve-
tenskapliga exakthet förenas med kärleksfulla iakttagel-
ser. Anders iakttar på nära håll för att inte förbigå det 
skenbart obetydliga: ”det lilla rödmiret (Anagallis arven-
sis) som skimrar i olika röda och gula färger när man stu-
derar det på nära håll”.  Sandliljorna beskrivs som ”skim-
rande underverk”, och till ”alvarets egen aster” utnämns 
gullborsten.

Obestridd huvudperson i öns flora är dock ölandssol-
vändan som hedras med ett utarbetat porträtt i helfigur. 
Benämningen ”huvudperson” är befogad eftersom det 

handlar om en märklig individ, en botanisk sinnebild 
för sin miljö. Det unika framhävs ju av att denna art nu-
mera växer endast på Öland. Den har funnits längre på 
jorden än Homo sapiens, dess historia går tillbaka till is-
tiden och det är fråga om ”ett fornminne av mycket hö-
gre ålder än de som rests av människor”.    

Alvarets växter är inte bara vackra, dessutom är de he-
roiska. De lyckas överleva i en ogästvänlig omgivning, 
med både torka och översvämning. Beundrande konsta-
terar Anders: ”Att klara dessa påfrestningar är en presta-
tion av stora mått och sätten att göra det imponerar.” Pa-
rallellen med den mänskliga existensens karga villkor 
under Ölands historia är ju uppenbar, utan att det behö-
ver sägas ut. Livsgivande strategier under vidriga förhål-
landen beskrivs, exempelvis ”den typiska stäppväxten 
ullranunkel som klarar den torra miljön genom att lagra 
näring i rotknölarna, precis som för övrigt knölsmör-
blomman”. I berättelsen om Ölands flora ingår bokens 
mästerliga fotografier. De är skira och stämningsfulla, 
också rent taktila så att man lockas ta på dem och andas 
in vällukten. Botanik förenas med empati.

Innan jag läste Anders bok hade jag aldrig hört talas 
om hästskoräkan. Detta ovanliga lilla kräftdjur har på-
träffats levande i tillfälliga vattensamlingar på Resmo 
alvar. Den påstås vara jordens äldsta nu levande djurart, 
och var med miljoner år innan de första dinosaurierna 
och däggdjuren dök upp. Hästskoräkan är dessutom 
”djurvärldens mästare i överlevnad”, med ägg som är ex-
tremt tåliga mot både torka och kyla. Vid jämförelse 
framstår vi människor som ömtåliga nykomlingar!      

I ord och bilder hyllas djurvärldens skönheter. Ett foto 
på en groda beskrivs förtjust som ”denna underbart 
vackra varelse, troligen en förtrollad prinsessa”. På sam-
ma uppslag visas en själfull bild av kalvar som en som-
markväll dricker sig otörstiga ur en ho av trä. En favorit 
bland insekterna är den på fastlandet utdöda ”rosen-
vingade gräshoppan som skimrar i rosenrött när den lyf-
ter från marken med ett starkt prasslande ljud”.     

Författarens engagemang och solidaritet med djuren 
kulminerar i avsnitten om alvarets fågelliv. Människan 
har inte ensam äganderätt till naturen, bortom byars bo-
sättning är också ”lärkans och ljungpiparens mark”. Bo-
kens sista avsnitt ägnas svarttärnan, ”sagans förtrollade 
fågel”. Flockens flykt över en alvarsjö omtalas som en 
oförglömlig skönhetsupplevelse. I de vackras porträtt-
galleri ingår också tranan och ljungpiparen, ödemarks-
fågeln med ödslig stämma. Tranorna symboliserar den 
öländska hösten och är som termikflygare luftens be-
undransvärda ekvilibrister. 

Människan är i tanklöshet grym mot djuren, men ock-
så bland dem finns marodörer. Rövarband av svarta kor-
par härjar bland de försvarslösa. Anders har sett hur de i 

flock samarbetar för att anfalla nyfödda harpaltar eller 
hacka ut ögonen på lamm. Med haren, detta oförargliga 
och mest jagade av alla djur, känner Anders starkt med-
lidande. Också naturen har sina SS och IS, massmördare 
i svart. ”Få ting är så motbjudande som att skjuta fåglar”, 
skriver djurvännen Anders. Men korpen är alltför grym, 
det vill säga lik människan. Därför kan ett undantag vara 
motiverat.  

Den mest kärleksfulla beskrivningen ägnas nog häs-
ten, människans trogna vän och tåliga arbetskamrat i 
bondesamhället. I boken återges rörande berättelser om 
denna samhörighet mellan människa och djur, och hur 
sorgligt det var att till slut tvingas skicka den fyrbente 
vännen till slakt. Man kunde i alla fall undvika onödigt 
lidande, som en bondmora i Sandby uttrycker det när 
hon  fördömer industriell köttproduktion: ”Men man 
borde i alla fall se till att djuren har det så bra som möjligt 
medan de lever.” 

I det öländska landskapet möts natur och kultur, det 
opåverkade och det av människor skapade. Anders 
framhäver starkt att det framför allt är bönder och fattig-
folk som i arbete tillsammans med sina husdjur format 
miljön. Denna process har pågått i många generationer 
och efterlämnat minnesmärken som fornminnen, lador, 
husgrunder och stenmurar. De sistnämnda lägger varje 
besökare på alvaret märke till. Stenmurarna blev nöd-
vändiga efter 1801 för att skilja ägorna åt när kungliga 
djurgårdsinrättningen upphört. Anders återger en upp-
tecknad berättelse om hur en sådan stenmur byggdes på 
traditionellt vis i början av 1900-talet, med hjälp av häst 
och stensläpa och med järnstång och järnspett som enda 
verktyg.

Ett stort avsnitt handlar om det förfärliga armodet på 
de öländska malmarna under 1800-talet och en bra bit 
in på följande sekel. Källorna har varit  lokalhistorisk lit-
teratur samt uppteckningar gjorda med gamla ortsbor 
av Anders och andra före honom. Med denna gripande 
dokumentation räddas unikt material till eftervärlden.       

Malmarnas folk bodde i små stugor med torvtak, nu-
mera eftersökta av sommargäster som kan betala för sig. 
De flesta arbetade som daglönare i jordbruket eller var 
hantverkare, fiskare eller sjömän. ”Min pappa pratade 
inte mycket om sin barndom, det var inte roligt:” Så be-
rättar en av Anders sagesmän om sin far, som sedan blev 
ensam med fem barn. Han gick upp före morgonen vid 
tretiden för att vittja nät och ge barnen något att äta.

Nöden var stor som i Afrikas eller Indiens fattiga byar. 
Befolkningen samlade ris och kospillning till bränsle. 
Kvinnorna fick livet att gå vidare, medan männen var 
frånvarande i sjöfarten eller förföll i dryckenskap. Det 
förekom till och med att ölänningar för att finna arbete 
gick till fots ända till Stockholm. Vanlig utväg var förstås 
emigrationen, att som dräng eller piga slita ihop till 
amerikabiljetten. Detta under förutsättning att man inte 
blev invalid för livet av att som fjortonåring bära säckar 
vid tröskningen.

Världen var grym. Det fanns inga curlingföräldrar som 
skjutsade barnen till fotbollsträning och balettlektioner. 
Föräldralösa barn behandlades hjärtlöst. När fadern dör 
tidigt måste trettonåriga dottern ut och tjäna; modern är 
lika glad för det, då kan hon gifta om sig. Sängliggande 
fattighjon misshandlas, tiggare vandrar längs vägarna. 
Lungsoten härjar i kojorna.

Ändå går livet vidare i misären, barn föds och nya ge-
nerationer kommer till. Berättelsen om malmarnas folk 
är ett äreminne över dem som uthärdade eländet utan 
att ge upp. Ölands människor har varit mästare i heroisk  
överlevnadskonst liksom solvändan och hästskoräkan. 
Genom denna och andra böcker vill Anders besvara na-
turens frågor till oss. Uttryckt med människors ord är 
kanske budskapet: allt som växer och lever ingår i något  
större än vi själva. Vi är alla likvärdiga individer i berät-
telsen om vår gemensamma jord, människan är inte 
bättre eller viktigare än andra. Eller med författarens 
kärnfulla slutsats: ”Livet är kort, Stora alvaret är det 
inte.”

conny svensson 

Allkonstverk och kalejdoskop 
Anders johansson och ölands Stora alvar

”I Anders Johanssons många böcker kunde okunniga fastlän-
ningar få besked om det mesta som gäller ön”, skriver Conny 
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