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Johan theorins Öland
Med sina fyra romaner om mord och brotts-
lighet fick Johan Theorin ett exempellöst 
genombrott på den litterära marknaden. 
Aldrig förr har väl böcker med öländsk 
anknytning nått så många läsare inom och 
utanför Sverige. Theorin har lyckats förena 
det välkända med det nydanande, och det 
förklarar till dels  hans och andra bästsäl-
jares framgångar.

Öland. I Theorins fall är förvisso en stor 
del av läsekretsen redan förtrogen med 
genren, den regionala deckaren eller 
thrillern. Där förläggs mordgåtor till om-
tyckta semesterorter: Fjällbacka, Ystad, 
Sandhamn, Gotland osv. Gärna mark-
nadsförs sedan böckerna i samarbete 
med lokala turistmyndigheter. Så har  
förvisso skett också med Theorins böck-
er, även om de på flera sätt avviker från 
den givna mallen. Det invanda böjnings-
mönstret modifieras. Originalitet grun-
dad på både tradition och förnyelse, så 
vill jag karakterisera de fyra romanerna.  

Dessa är mer genomarbetade och om-
fångsrika än vad som är vanligt i genren. 
Dessutom utgör den öländska sviten en 
avslutad helhet som består av fyra delar, 
en för varje årstid. Annars brukar de regi-
onala deckarna komma ut i ett oavbrutet 
flöde, likt vatten ur en ständigt öppen 
kran. Produktionen kan bara upphöra ge-
nom författarens död eller minskat pen-
ningklirr i förlagens kassor. 

Theorins återkommande mordutreda-
re är inte medelålders, poliskommissarie 
med trivsam hobby, utan mer än 80-årige 
skutskepparen Gerlof Danielsson. Han är 
fysiskt svag men det är inget fel på intel-
lektet. Brotten klarar han upp tack vare 
nyfikna frågor och unik lokalkännedom. 
Romanerna utspelas på norra Öland men 
orter som Löttorp, Sandvik och Djupvik 
har döpts om och flyttats på kartan. Be-
rättelsens krav har gått före det geogra-
fiskt exakta. Miljön i Skumtimmen är en-
ligt Theorin ”ett Öland som delvis bara 
existerar i författarens fantasi”. Liknande 
reservationer formuleras också i de övri-
ga romanerna. Därför framstår det som 
något missvisande när turisterna lockas 
med ”resor till Johan Theorins Öland”. 
Till det landskapet kan man bara komma 
genom läsning, inte med buss.  

”Skumtimmen” är den tidpunkt på dyg-
net då man i mörkret berättar kusliga 
spökhistorier. Seden sägs tyvärr vara ut-
död, nu ser vi på tv istället. I sina romaner 
anknyter Theorin till en tradition av 
muntligt berättande, där man tog sig tid 
och allt inte behövde gå så fort. Gerlof 
samlar på spökhistorier men det innebär 
inte att han tror på dem. Det övernaturli-
ga får mestadels sin rationella förklaring, 
det gäller till och med för tydliga knack-
ningar inifrån en kista i öppen  grav. Det 
röda bältet i ett stenblock är stelnad jär-
noxid, en upplysning som onekligen ”tar 
bort magin”.  I majsolen försvinner troll 
och älvor, ”de spricker som såpbubblor” 
och bara människorna blir kvar. Den ve-
tenskapliga världsbilden är dock inte 
nog, fiktionen är fantasi och måste också 
ge plats åt det oförklarliga.  

De ockulta historierna behövs emedan 
de är spännande och underhållande, där-
för infogas de som korta berättelser. 
Dessutom kan varje bok i sviten liknas vid 
en stor spökhistoria. Händelseförloppet 
är även i dem spännande men inte avsett 
att förmedla bokstavlig sanning.  Gerlof 
berättar nostalgiskt om det som varit, 
men för åldringen inger tankarna på det 
förflutna inte bara glädje. Kanske är allt-
sammans en enda jättelik spökhistoria. I 

slutet av den fjärde romanen, Rörgast, är 
det 1999 och det slutande århundradet 
kan globalt endast summeras med uppgi-
ven pessimism: ”Krig och död och elände, 
det är skönt att det snart är slut.”   

Regionaldeckarna tillämpar oftast en 
enkel berättarteknik, där händelserna 
återges kronologiskt. Så ej hos Theorin. 
Han växlar skickligt mellan två tidsplan, 
nu och då. Dessutom flyttas fokus mellan 
personerna så att olika versioner av ske-
endet uppstår. I Theorins böcker avslöjas 
gradvis ett gåtfullt förflutet. Tack vare 
tillbakablickarna ligger läsaren hela ti-
den före de agerande, ända tills det för-
gångna kommer ifatt och de parallella 
tidsperspektiven sammanfaller. I Skum-
timmen vet vi från början vem mördaren 
är, men inte hur och varför.  I Nattfåk  dä-
remot gäller mysteriet ända till slutet den 
skyldiges identitet. 

En fördel med Theorins rätt raffinerade 
berättarteknik är att tempot hålls uppe 
även när yttre dramatik saknas. De täta 
växlingarna kronologiskt, liksom det för-
hållandet att olika personer får komma 
till tals i korta inlägg, garanterar omväx-
ling. Författaren kan ge sig tid att dröja 
vid Gerlofs nya hörapparat och dess fi-
nesser.    

Fiktionens kronologi är mest utsträckt 
i svitens första och sista del. I Skumtim-
men äger brottet rum i början av sjuttiota-
let. Detta beskrivs i en prolog, och insla-
gen om barnamördarens liv börjar sedan 
på trettiotalet för att slutligen  nå fram till 
berättelsens nuplan fyrtiotalet år senare. 
Världshistorisk anknytning ger en episod 
där den blivande mördaren våren 1945 
avrättar två tyska desertörer från Kur-
land. Miljön är mestadels norra Öland, 
men ett avsnitt är förlagt till Centralame-
rika.

I Rörgast hamnar ett par ölänningar i 
Sovjetunionen under Stalins skräckväl-
de, som visar sig alls inte motsvara revo-
lutionsromantiska önskedrömmar. Här 
täcker romanen en period av närmare 
sjuttio år. Skildringen av slavarbete och 
terror är gjord efter historisk facklittera-
tur som författaren redovisar. Materialet 
är skickligt utnyttjat till skakande och 
kuslig rapport från ett jordiskt inferno. 
De sibiriska skogarnas köld och hunger 
ställs i effektfull kontrast mot sommarsol 
och värme på öländska västkusten. Både 
slavarbete och turism alltså. De interna-
tionella motsättningarna når även Öland 
på trettiotalet. Både kommunister och 
nazister håller sommarmöten på ön, och 
dessa evenemang leder inte sällan till 
rena slagsmål.      

Romanen beskriver Öland under 
1900-talets sista år, men manar också 
fram en svunnen tid med hårt arbete och 
stor fattigdom. Till och med hushållspap-
per måste torkas och användas fler gång-
er. Ölänningarna har brutit sten i århund-
raden, men på sextiotalet upphörde verk-
samheten. Produktionens sista höjd-
punkt var väl under andra världskriget, 
då stenen måste fram till skutorna och se-
dan ut bland de dödliga minfälten. 

Okunniga fastlänningar ser bara ”char-
miga stenhögar”, men Gerlof vet besked 
om hur det var en gång. Under ett arbets-
liv hackar en man loss mer än 50.000 me-
ter kantsten, till priset av utsliten kropp 
med ständig värk. Alls inte förvånande 
sörjer gamla stenarbetare över att de inte 
i ungdomen emigrerade till Amerika. 
Tungt och livsfarligt arbete var det också 
i sjöfarten, oavsett om man smugglade 
sprit eller höll sig till lagliga transporter. I 

Borgholms allt lugnare hamn är det tyd-
ligt att handelssjöfarten liksom stenindu-
strin går starkt tillbaka under sextiotalet. 
Om jordbrukets minskade betydelse vitt-
nar en tom och övergiven mjölkpall vid 
landsvägen, fläckad av vit mossa.

De som försörjde sig på landbacken lev-
de knapert närmast i självhushåll, kanske 
med ”ett halvdussin mjölkkor, några po-
tatisåkrar och en halmtäckt stenlada med 
en liten skock höns”. Den som inte hade 
egen gård fick klara sig på tillfälliga arbe-
ten i jordbruket eller bland traktens vä-
derkvarnar. Det innebär inte att beskriv-
ningen av forna tiders Öland blir en elän-
deskatalog. Stenvik (Djupvik) hade en 
gång 300 boende året om. Här fanns nyk-
terhetsförening och missionshus och ra-
der av kvarnar. Valborg, ”andarnas och 
demonernas tid”, firades med att tjärtun-
nor travade på varandra antändes till jät-
telika brasor som syntes till fastlandet. 
Men för Gerlof var det bästa med de svun-
na tiderna något som gått förlorat: tyst-
naden och lugnet. 

Theorins romaner är inte bara deckare 
utan också samhällsskildring. Här skild-
ras karikatyriskt ett Öland som under nit-
tiotalet domineras av turismen. Temat 
utvecklas framför allt i Rörgast. Fiskelä-
gena på västkusten har blivit semesterby-
ar, sjöbodarna har inretts till gillestugor, 
bron är till för att ölänningarna ska kun-
na ta sig från ön och fastlänningarna 
komma dit. Sommartid lockar stugbyn 
”Ölandic Resort” med golfbana, camping 
och nattklubb med öronbedövande dis-
codunk. Anläggningen skyddas från obe-
höriga av reception, vägbom och över-
vakningskamera. På stränderna ”badla-
kan och sommarkroppar. Barn, bikinis 
och bilringar överallt. Stanken av sololja 
var värre än någonsin.”      

Norra Öland liknar höst och vinter 
norrländsk glesbygd. Byarna lever upp 
eruptivt under en hektisk säsong, annars 
ligger de öde. Sommarstugorna står då 
tomma, de lockar bara inbrottstjuvar. Sjö-
bodarna liknar kulisser för en sommarte-
ater. För de bofasta vid kusten innebär li-
vet efter badsäsongens slut ”nio månader 
med mörker, blåst, långa leriga vägar, 
våta kläder och ständigt frusna fötter”. 
Barnen är förstås sedan länge utflugna, 
bor på fastlandet som konsumenter och 
tv-tittare. I oktober är Borgholms trottoa-
rer lika folktomma som landsvägarna. 

Flickan som arbetar i konditoriet på Stor-
gatan tänker flytta till Kalmar.  

Den kommersiella verksamhetens för-
utsättning är fastlänningarna, ofta omta-
lade som ”stockholmare”. I Theorins ro-
maner framstår de som ett rätt tvivelak-
tigt släkte. De solar sig en kort tid under 
semestern men är resten av året bara ute 
efter att tjäna pengar, på hederligt eller 
gärna ohederligt vis. De äger massor av 
prylar som de inte bryr sig om. De nöjes-
lystna kan vara ”rikemansbarn med egen 
sportbil och pappas kreditkort”. Bland 
gästerna finns också knarkare, porrdirek-
törer och skattefifflare.   

Gerlof frågar sig om något blivit bättre 
på Öland under de senaste hundra åren, 
och medger att nu är ”ingen svält och 
bättre vägar”. Men roligare har det inte 
blivit. Han konstaterar dock i sista roma-
nens avslutning att det ju i all anspråks-
löshet är möjligt glädja sig åt det man för-
skonats från. Det enda som finns i över-
flöd på Öland är ”sol och sten och sega ör-
ter”. Men å andra sidan, det har heller 
inte funnits krig och despotiska envålds-
härskare som skickat oskyldiga männis-
kor till slavarbete eller avrättning. Den 
fruktansvärda verkligheten skildras ju i 
de tillbakablickande texterna i Rörgast. 

Pessimismen är förklarlig i Gerlofs fall, 
han är ju en åldring med många krämpor. 
Annars vittnar romanerna om författa-
rens djupa kärlek till den öländska natu-
ren, som i romansviten kan följas genom 
de fyra årstiderna. Dessa bilder är samti-
digt sakkunniga och exakta, som denna 
vårstämning: ”I solnedgången syntes att 
alvaret hade börjat blomma. Den gulbru-
na marken hade sugit upp vattnet och fått 
en mörkblå nyans från axveronika, back-
timjan och fältsippa, med enstaka mask-
rosor som knallgula prickar. Vackert.” Ja, 
visst är det vackert! 

 Mordgåtorna bidrar till att nå en stor 
läsekrets. Men som framgått är romaner-
na mycket mer än regionaldeckare. De 
beskriver Öland förr och nu och tar vid 
där Margit Friberg slutade. Hennes histo-
riska romaner sträcker sig från medeltid 
till tidigt 1900-tal. Johan Theorin och 
Margit Friberg kompletterar varandra 
också geografiskt, eftersom hon framför 
allt skildrat södra delen av ön. Tillsam-
mans har de skapat en stor berättelse om 
Öland, både underhållande och lärorik.   
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Johan Theorin med några av sina böcker, på svenska och i översättning. Foto: kenth jönsson


