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Geijerstam och Kronofogdens berättelser
Fyra Ölandshistorier

Författaren Gustaf af 
Geijerstam (1858?1909) 
är väl numera känd inte 
för vad han själv skrev 
utan för det hiskliga nid-
porträttet i Strindbergs 
nyckelroman Svarta fanor. 
Där går han under benäm-
ningen Zachris, eller Lille 
Zachris, och Ellen Key kall-
las föga smickrande Hanna 
Paj. Den mer eller mindre 
bortglömde Geijerstam 
var dock högt uppskattad 
under sin livstid. Han bör-
jade sin bana som arg ung 
man och avgjort läsvärd är 
fortfarande den satiriska 
romanen Erik Grane, om 
studentlivet i Uppsala. 
Under sina sista år nådde 
han avsevärda publikfram-
gångar med idylliserande 
skildringar av barn och fa-
miljeliv, framför allt Boken 
om lillebror.

Ett omfattande inslag i Gei-
jerstams produktion utgör 
novellerna om den fattiga all-
mogens liv. Där hämtades stoff 
från miljöer som han kände ef-
ter resor och sommarvistelser: 
Stockholms skärgård, väst-
kusten, och alltså även Öland. 
Redan i debutboken Gråkallt 
(1882) ingår en liten novell 
med titeln ”Från Öland”. För-
äldrarna var egentligen när-
kingar, men flyttade till Kal-
mar där fadern blev folksko-
leinspektör. Som ung student 
i Uppsala kom sonen Gustaf 
på besök och kunde då också 
företa utflykter över till ön.

Kronofogdens berättelser 
(1890) består av fyra histo-
rier, två längre följda av två 
kortare, vilka alla utspelas på 
Öland kring mitten av 1800-

talet. Den första berättelsen, 
”Familjen på Skogerum”, rör 
sig kring gamle bonden Sven 
Ersson, hans hustru samt dot-
ter och yngre son. Denne för-
väntas ta över gården, men 
avskyr arbetet på åkern och 
föredrar att hela dagarna jaga 
hare och sjöfågel. Något av en 
konstnärsnatur är han också, 
spelar handklaver och fabule-
rar ihop fantastiska historier 
som förbluffar åhörarna. Kan-
ske är det ingen tillfällighet 
att han har samma förnamn 
som författaren.

Berättelsens dominerande 
tema är emigrationen. Brev 
kommer från utvandrare och 
lockar dem som inte sett annat 
än skog, alvar och väderkvar-
nar. I vintermörkret avstannar 
ofta arbetet och då väcks den 
”själens krankhet, som blivit 
kallad Amerika-sjuka”. Ers-
sons gravida dotter överges 
av barnafadern, som avviker 
till norra Amerika och aldrig 
mer hörs av. Även unge Ers-
son emigrerar trots att han är 
arvtagare till en rik gård med 
tjänstefolk och god åkermark. 
Det är inte nöden som driver 
utan oron, äventyrslustan. I 
det lyckliga slutet kommer han 
hem efter några år, betydligt 
rikare än då han for. Det var 
socialt och ekonomiskt elände 
som tvingade många svenskar, 
likt Vilhelm Mobergs Kristina 
och Karl-Oskar, att lämna 
hopplösheten i hemlandet. Av 
dessa bistra realiteter märks 
dock inte mycket i Geijer-
stams novell, där emigrationen 
främst tycks bero på behov av 
omväxling.

MORD PÅ ÖLAND
Geijerstam är troligen först 

bland svenska författare att 
förlägga mordhistorier till 

Öland. Till samma tradition 
har ju de senaste åren Johan 
Theorin anslutit sig med suc-
céromanerna Skumtimmen 
och Nattfåk.

I bokens förord avtackas en 
icke namngiven kronofogde, 
som enligt uppgift från annat 
håll lär vara identisk med en 
Johan Henrik Eneman (död i 
Borgholm 1906). Han skulle 
ha försett författaren med ma-
terial för de tre noveller som 
bygger på öländska brottmål. 
För samlingens längsta histo-
ria, ”Fadermord”, har förfat-
taren dock haft tillgång till en 
annan källa. Redan 1934 kom 
litteraturhistorikern Melker 
Johnssons doktorsavhandling 
om Geijerstam (En åttitalist), 
där det framgår att mordskild-
ringen bygger på en verklig 
händelse och mycket nära 
följer de utförliga rättegångs-
protokollen, bevarade i Riks-
arkivet. Bonden Olof Larsson i 
Öfra Bägby mördades vintern 
1844; hustrun Ingrid och hen-
nes älskare Jonas Persson ha-
de uppeggat offrets två äldsta 
söner Erland och Petter samt 
mot betalning drängen Karl 
Axelsson att tillsammans ut-
föra dådet. Geijerstam döljer 
inte de inblandade personerna 
bakom fiktiv identitet, i novel-
len bär de samma namn som i 
domstolshandlingarna.

Novellens inledande mening 
tecknar en bild av förledande 
normalitet: ”På den stora går-
den, vilken efter öländsk sed 
var inbyggd, så att bonings-
huset stod mitt emot inkörs-
porten och uthusen i fyrkant 
omkring, låg högt med snö, 
och stora ispiggar hängde ned 
omkring takskäggen.” Här bor 
dock inte en normal familj. 
Denna nyårshelg är hustrun 
Ingrid som så många gånger 

förr borta på erotiska äventyr, 
och de två äldsta sönerna far 
från det ena brännvinskalaset 
till det andra. Den sävlige bon-
den Olof Larsson kokar gröt 
åt de minsta barnen, bland 
obäddade sängar och sopor. 
Hemkommen tycks hustrun 
uppsluppen och glad, men på 
ett sätt som skrämmer man-
nen. Med all rätt, eftersom hon 
gör ett misslyckat försök att ta 
livet av honom med förgiftat 
kaffe. De återvända sönerna 
är utmattade efter flera da-
gars supande och ligger mest 
och sover på dagarna.

PSyKOLOGi
I fortsättningen ger novellen 

prov på inlevelsefull kriminal-
psykologi, där personerna bil-
dar ett formligt galleri av va-
rierade förbrytartyper. För Ing-
rid är hatet mot maken en allt 
dominerande drift och lidelse, 
som inte behöver motiveras 
rationellt: ”Skulle hon också 
brinna i helvetets förtärande 
eld, skulle det dock skänka 
henne lugn att veta detta dåd 
fullgjort.” Hennes egoistiska 
replik vid budskapet om det 
lyckligt genomförda mordet 
är betecknande: ”Vore jag 
inte bara så gammal!” Ingrid 
framstår som litterär motsva-
righet till Laura i Strindbergs 
Fadren; gemensamt har de för-
mågan att manipulera och du-
pera männen i sin omgivning. 
Särskilt tydlig blir parallellen 
då Ingrid för att övervinna Er-
lands betänkligheter inbillar 
honom att Olof Larsson alls 
inte är hans biologiske far.

Sönerna mördar fadern som 
med tjat och förmaningar hin-
drar dem att ”ha roligt”. Minst 
förhärdad är den äldre, som 
efter dådet tycker sig se den 
dödes blodiga huvud i hallu-
cinatoriska skräckscener. Den 
yngre brodern framställs som 
född till brottsling, och hans 
fysionomi uppvisar de känne-
tecken som då ansågs utmär-
ka förbrytaren; framför allt de 
breda och mörka ögonbrynen 
som växt ihop i en vass vinkel. 
Med modern upprepar han 
morddetaljerna ”med samma 
njutning, som när kannibaler 
kring en lägerplats berätta 
bragderna om mördade och 
uppätna fiender”. Dödsstraff 
utmäts och den ångerfulle Er-
land erkänner förkrossad inför 
avrättningen, medan Petter 
går i döden ”med oböjt sinne”.

Älskaren Jonas Persson är 
prästgårdsarrendator i Gärds-
lösa, där han har utarbetad 
hustru och fyra barn. Han öns-
kar Larsson döden, för att se-
dan få änkan för sig själv. Dock 
”tål han inte se blod” och kan 
därför endast medverka till att 
skaffa undan liket. Den vilje-
löse drängen Karl Axelsson är 
enfaldig och knappt läskun-
nig, i ständig penningnöd och 
med brännvinet som främsta 
intresse. Om lagar och moral-
bud har han ingen aning, i lik-
het med de övriga förövarna är 
han snarast en vilde som lever 
opåverkad av civilisationen. 
Samhällets lag och ordning re-
presenteras av en idealiserad 
kronofogde som skickligt ut-
reder mordhistorien: ”en ung, 
rask karl med örnnäsa och 
ett på samma gång skarpt och 
godlynt utseende”. Som kon-
trast är folkmassan primitivt 
blodtörstig, rena lynchstäm-
ningen uppstår som dock myn-
digt stoppas av kronofogden.

Det mest gripande inslaget 
i denna berättelse är skild-
ringen av Olof Larssons totala 
ensamhet. Ingen har han att 
tala med, på väg till prästen 
ångrar han sig och vänder 
hem. Det finns ju inga bevis, 
att hustru och barn skulle pla-
nera att mörda honom verkar 
alltför orimligt: ”Han såg att 
han gick med öppna ögon in i 

något ont, men han kunde ej 
undvika det.”

”Undantagsgumman” hand-
lar om en institution, som lär 
ha levt kvar längre på Öland 
än i andra delar av landet. I 
undantagsstugorna väntar 
gamlingarna på döden, medan 
de allt otåligare barnen hoppas 
snarast bli av med de kostna-
der som föräldrarnas lagstad-
gade underhåll innebär. I no-
vellen får gamla Greta det allt 
svårare som ”inhyseshjon hos 
sina egna barn”. Sonen skuld-
sätter sig genom inköp av dyra 
jordbruksmaskiner, och Greta 
får till slut varken sin ved el-
ler potatis. Som andra i samma 
situation ger hon sig ut på al-
varen med korg för att plocka 
torkad kospillning till bränsle. 
Anmärkningsvärt nog fram-
står det i novellen aldrig som 
särskilt upprörande att barn 
önskar livet ur sina föräldrar. 
Det är tvärtom en naturlig 
följd av fattigdomen, och Greta 
själv betedde sig på samma vis 
i sin krafts dagar. Livsvillko-
ren gör människorna hårda, 
samhörigheten mellan genera-
tionerna upplöses.

Efter sonens konkurs blir 
det auktion och ny ägare till 
gården, men Greta har fortfa-
rande sitt undantag. Hennes 
närvaro är förstås inte önsk-
värd, trakasserierna kulmi-
nerar i ett misslyckat mord-
försök. Som en ironisk triumf 
förunnas Greta sedan leva 
länge i sin undantagsstuga: 
”Men ändå kom inte döden. 
Ännu i många år fick Greta se 
den gamla linden knoppas och 
dess blad falla av. Och hon fick 
själv läsa i tidningen, hur det 
stod, att hon blivit så fasligt 
gammal.”

LivFULL ScEN
Novellen ”En förolyckad” 

börjar med en livfull scen då 
den lilla ångbåten från Kal-
mar lägger till vid Färjesta-
den. Passagerarna går i land: 
bönder, drängar, pigor, också 
en gammal prost och en tysk 
handelsresande. Sedan blir 
det betydligt dystrare. Bland 
de anlända från fastlandet är 
den unge Erik Boman, sedan 
länge arbetslös. Han söker för-
gäves lyckan på Öland, tiggan-
de mat och arbete i gårdarna; 
ibland får han en brödbit men 
ofta lägger han sig hungrig i 
sjöbod eller lada för att väckas 
av sparkar. Av motgångarna 
väcks hat mot dem som har det 
bra, men också självförakt och 
självmordstankar.

Den hemska stämningen för-
stärks genom att skogsbon Erik 
Boman upplever slättlandska-

pet som så skrämmande: ”Han 
saknade det vyssjande ljud, 
som susar i träden, och detta 
vidsträckta fält, vilket låg så 
platt som ett stelnat hav, göt 
oro i hans blod och kom honom 
att oupphörligt vända sig om, 
som om han varit förföljd av en 
osynlig fiende.” I ett plötsligt 
och meningslöst raseriutbrott 
slår han nattetid ihjäl en gam-
mal gumma, som lever ensam 
med sina höns i en förfallen 
stuga. Våldshandlingen är 
kanske omedveten hämnd där 
den mördade får representera 
både ett obarmhärtigt sam-
hälle och dess offer. Mordet är 
samtidigt självmord, att döma 
av den rasande Bomans skrik 
till den värnlösa gumman: ”Du 
ska dö. Följa mig i eländet. 
Varken du eller jag ska gå här 
längre och slita för att kunna 
leva.” Följande dag erkänner 
han gärningen hos traktens 
kronofogde, men ”varför han 
mördat, visste han icke”.

Scenen är mångtydig, som 
Melker Johnsson framhåller 
sannolikt inspirerad av liknan-
de skildringar av irrationella 
brott i Dostojevskijs romaner. 
På sätt och vis är det även 
mödramord, alldeles före dådet 
känner Boman sig ”så liten och 
ensam, som om han varit ett 
barn, vilket oförvarande kom-
mit bort från sin mor”. I den 
olycklige landstrykarens mot-
gångar har Geijerstam kanske 
också gestaltat egna känslor 
av hopplöshet och självmedli-
dande.

Det har invänts att Geijer-
stam förtalar ölänningarna 
och genom sina brutala brott-
målsskildringar gjort dem 
sämre än de är. Enligt föror-
det är ”Öland hjälten i dessa 
berättelser”, men det gäller 
nog snarast naturen ”vilken är 
något alldeles för sig själv, olik 
allt annat i världen”. Öns be-
folkning däremot får tjäna som 
belysande moralexempel, ölän-
ningarna är också svenskarna 
och mänskligheten.

I ett allmänt resonemang 
kring begreppet brottslighet 
liknar sig författaren vid en 
yrkesman som arbetar på höga 
höjder. Denne måste övervinna 
sina känslor av svindel, och på 
liknande vis förhåller det sig 
med den som upptäcker av-
grunderna i människans själ. 
En författare måste ”vänja sitt 
öga vid att se ned i dessa av-
grunder för att upptäcka, vad 
där verkligen finns, utan att 
hisna inför det skrämmande 
mörkret”. Denna inre resa har 
Geijerstam företagit i Krono-
fogdens berättelser, och vägen 
har gått över Öland.

conny Svensson

Gustaf af Geijerstam

Omslaget till Geijerstam berättelser från Öland.


