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Sommaren 1930 

Gerlof Davidsson är 14 år. Han minns den sista arbetsdagen som dödgrävare, när storbonden Edvard 

Kross fick begravas två gånger. På grund av knackningar som hörde från kistan. Sönerna Gilbert och 

Sigfrid hjälpte till. Liksom en mager pojke Aron Fredh. 

Gerlof skulle lämna Stenvik och sin stränge far.  

Gilbert får slaget, dör och dråsar ner i sin fars grav. 

Tillsammans med sin styvfar Sven ska Aron åka till Amerika.  

När Edvard låg klämd under den nedfallande väggen tvingade Sven Aron att krypa in och ta 

plånboken. Då vaknade Edvard till liv, Aron fick panik, höjde Edvards snusdosa och slog ihjäl sin egen 

far med den.  

 

Det nya landet, sommaren 1931 

På väg mot Amerika, lämnar Öland. De åker med S/S Kastelholm.  

http://www.faktaomfartyg.se/kastelholm_1929.htm 

Sven blir sjösjuk och spyr hela resan. De blir välkomnade och får inrikespass.  

De jobbar hårt för att bygga en kanal i USA. Träffar en gruvingenjör från Finland, från Esbo, han visar 

dem hur man kan spränga bort sten.  

Men de är inte i Amerika dit Aron längtat utan i Sovjetunionen "arbetarnas paradis" som Sven 

predikar. 

 

Det nya landet, oktober 1934 

Sven förklarar för Aron att de är i Hibina, i norra Ryssland, vid ett berg som heter Hibinogorsk. I en 

gruvstad. (Maria Ekströms berättelse http://www.levandehistoria.se/kirunasvenskarna/mary-

ekstroms-berattelse eller här: http://sverigeforintelsen.se/node/1784) 

Allt är eländigt i "paradiset" även Sven känner sig lurad. Nu vill han hem. Men det är inte så enkelt. 

Hans pass dras in. I stället blir det båda deporterade, som konspiratörer.  

I Sibirien får de arbeta med att fälla träd. Sven ordnar en olycka. En sprint lossnar, en ryss, Vladimir 

omkommer. Aron blir skadad. Sven ser till att Aron byter kläder och  identitet med Vladimir. Aron 

hamnar på sjukhus, blir väl behandlad och har fått ny identitet, Vladimir Jegerov. Som ryss kan han få 

utresetillstånd.  

Men nu är Sven försvunnen.  

Tack vare sin goda skjutskicklighet och sin totala likgiltighet för andras liv vinner Aron 

lägerkommendantens uppskattning och Aron blir en del av vaktstyrkan. Han får ett gevär som start.  

Han får det relativt bra, med inrikespass och partibok. Aron är borta. Nu är han Vlad. Han har skjutit 7 

fångar stängslet. Kommendant Polynov ger honom hundra rubel som bonus.  

En ny vicekommendant Fajgin varnar för den nya fienden trotskister, intellektuella, fanatiska. 

Aron - Vlad blir befordrad och förflyttas till Leningrad - ett helt nytt liv väntas. En ny arbetsplats, 

Kresti - Korsfängelset.  



Det nya landet, februari 1938 

Till och med sina bästa vänner tvinga Aron förhöra och tortera.  

 

Det nya landet, 1940-1945 

 

Så många är borta nu, angivna, dömda och avrättade. Aron börjar frukta för sitt eget liv men i stället 

blir han befordrad. Han förflyttas till Moskva. Allt är lugnt nu när Tyskland och Sovjetunionen är 

allierade. Men snart anfaller Tyskland. Bara under 1941 förlorar Sovjet nästan tre miljoner soldater.  

 

Det nya landet, oktober 1957 

 

Kriget är slut, nu svävar Sputnik li luften, Stalin är död. "Vad Vlad än gjorde så var det för en god sak".  

Aron super sig full, för första gången. Ramlar på gatan i vinterkylan och hjälps av Mila. 

Det nya landet, 1960-1980 

 

Aron lever med Ludmila, är vakt för KGB och har en ny bil. De gifter sig och får en dotter. 

Mila berättar om vad hon varit med om 12 år tidigare, en jättestor olycka i samband med en 

misslyckad raketuppskjutning.  

Det nya landet, april 1998 

Aron fru Mila insjuknar, har svårt att andas. Hon har varit med om en svår brandolycka när hon var 

ung.  Hon har obotligt lungemfysem. Hon behöver akut sjukvård. Men det är dyrt i det nya Ryssland. 

Aron vill åka till Sverige. Över påsk. Träffa Edvards släkt. 

Hon åker till huset där Veronica Kloss bor med sin familj. Men blir inte insläppt.  

De åker tillbaka till Moskva och hans fru dör.  

Han får reda på att hans Greta Fredh är död och han åker till sjukhuset där Greta bott.  

Bredvid Gretas rum bor Ulf Wall, Einar Walls far. Ulf Wall har synpunkter på hur Gretas död gått till. 

Aron Fredh börja smida planer tillsammans med honom. För att hämnas på familjen Kloss.  

------------------------------------------------------------------ 

Försommar 

Gerlof Davidsson är 84 år. Han leder av Sjögrens  syndrom. Han bor på äldreboendet i Marnäs. Pratar 

om sin gamla båt med vännen John Hagman. Stenvik, fiskeläget som blivit semesterby.  

Gerlofs dotter Julia är med honom. Tidigare försvann Julias lille son spårlöst. Julia har nu en bonusson 

Kristoffer.  

Gerlof har fått en efterlängtad hörapparat. Audionomen Ulrik.  

Gerlof träffar svensk-amerikanen Bill Carlson.  

Gerlofs unga släkting Tilda Davidsson är polis. Gerlof är ensam med de tre barnbarnen, tre 

tonårspojkar. Han blir trött av oväsendet och väljer att övernatta i  fiskarboden. Han vaknar av 

bankningar på dörren. Pojken Jonas är helt förstörd.  

Gerlof funderar över om de döda i lastrummet dött av förgiftning, av svavelväte från den lagrade 

fisken.  

Gerlof tar hjälp av en gammal vän från hembygdsföreningen. Får fram Peckas namn, Peter Mayer. 

Jonas minns att han sett på bio i Marnäs och där hade Pecka sålt biljetter. 



Dödgrävaren Roland Bengtssons dotter Sonja bor med sin man i Utvalla dit Gerlof åker med John 

Hagman. Det är inte långt från Einar Walls stuga. Sonjas mamma var släkt med Aron, han var hennes 

kusin barn. Modern hette Astrid Fredh. Sonja visar ett gammalt vykort som Aron skickat. Det är 

skickat från avresehamnen. Men det liknar inte Göteborg, snarare Stockholm, från Skeppsbron. Har 

han åkte med Finlandsbåtarna? 

Gerlof låter sig fotograferas på kyrkogården för pressen. Han berättat sina minnen om hur det hördes 

knackningar från Edward Kross kista. Han hoppas att tidningsartikeln ska locka fram Aron i ljuset. Och 

det lyckas över hövan. Mannen kommer hem till Gerlof.  

 

Men innan dess får Gerlof besök av mördaren som dödat hans barnbarn(??). Han har en dags 

permission.  

Dags för Gerlof att åka till anstalten - sommaren är över. På äldreboendet ska han fördriva tiden med 

att göra "flaskskepp". I ett annat rum hade Arons bror Greta Fredh bott - och nyligen dött. Hon dog 

efter en fallolycka.  

Där bor också en Ulf Wall som kan vara Einar Walls far. Han berättar att Veronica Kloss var i 

badrummet med Greta när Greta dog. Gerlof tror att Greta mördades och vill tillkalla polisen.  

 

 

----------------------------------- 

 

Familjen Kloss residens. Gilbert och Edward är döda. Sigfrid lever. Hans barnbarn driver 

turistanläggningen. Ölandic Resort.  

Jonas är på väg till Öland. Åker med farbror Kent Kross. Jonas pappa är med. Kents lillebror Niklas. 

Deras syster Veronica. Veronica har två barn Urban och Casper. De är Jonas kusiner. Jonas uppgift 

under sommaren är att slipa och olja terrassen. Får bra betalt.  

Mats är Jonas storebror.   

Det väcker stor uppståndelse när vakten är borta.  

Casper, Urban och Mats åker på bio i Kalmar. Jonas får inte följa med. I stället badar han med pappa.  

Sedan beger han sig ut i en gummibåt. Blir rammad av en stor båt och är nära att hamna i vattnet, 

men tar sig upp över relingen. På durken ligger en medvetslös man. Han hör klagande ljud ur 

lastrummet. En zombie kommer mot honom. En man med en yxa kommer, det är Pekka, han slår ner 

zombien med en yxa. Jonas tar en frälsarkrans och hoppar i vattnet. Lyckas simma i land och knackar 

på hos Gerlof.  

Gerlof ringer till Bill Carlson, Svensk amerikanen, han känner alla sådana på Gotland. Hemvändarena 

ska ha en träff, Gerlof är välkommen dit.  

 

Jonas berättar allt för sin far Niklas. Som berättar för sin bror Kent. Denne vet att en Peter Meyer 

jobbade som vakt på Ölandic tidigare. Kent, Niklas och Jonas åker till Peter Meyers adress i Marnäs. 

Ingen är hemma men de upptäcker honom på marknaden i Marnäs. Peter Meyer flyr med Kent efter 

sig. Peter kommer i vägen för en bil blir överkörd och omkommer.  

Jonas ska förhöras av Cecilia Sander, barnförhörsledare från länskriminalen. Visar bild på en man som 

hittats drunknad, han heter Thomas Herberg. Jonas känner igen honom. Och fartyget heter Ophelia , 

ett gammalt lastfartyg från Hamburg.  



Plötsligt drabbas all personal och gäster av en akut maginfluensa. Det är Hemvändaren och Lisa som 

saboterat dricksvattenledningarna med bakterier. Genom att ta sig in i den gamla bunkern. 

Konstigt nog drabbas inte Jonas.  

Jonas gör ett besök i den öppna bunkern. Han hittar en riktig pistol som han tar med sig.  

Hemvändaren upptäcker stölden.  

Kent Kloss får en hållhake på Lisa Turesson. Han har sökt igenom hennes husvagn och funnit stulna 

plånböcker. Han vill att hon i gengäld ska söka igenom ön efter Aron Fredh som bland annat förgiftat 

vattnet.  

Kent Kloss bygger om sitt resident till fort. Ett fem meter högt stängdel och sensorer överallt som 

utlöser larm. Fruktar för sitt liv.  

Kent och Veronica Kloss gillrar en fälla för Aron Fredh, med hjälp av Lisa och Paulina.  

Paulina som egentligen är Aron Fredhs dotter varnar honom.  Aron Fredh är på väg att fjärrutlösa en 

bomb. Kent skjuter och Aron faller. Men hinner utlösa bomben. Hela Ölandic Resort slås sönder och 

Kent Kloss dödas och Aron Fredh skadas. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Lisa Turesson är artist och jobbar mest som diskjockey (DJ). Lisa bor med Silas - som tydligen är 

hennes far och natkoman som ständigt behöver pengar. Spelar på midsommarfirandet men framför 

allt på Ölandic Resort son DJ under namnet Lady Summertime. Är mycket uppskattad av publiken. 

Men hennes egentliga uppgift är att vara ficktjuv och samla pengar till Silas. Medan hon använder 

rökmaskinen.  

Lisa bor i en husvagn liksom Paulina från Litauen, en ung vacker kvinna.  

Kent Kloss får en hållhake på Lisa Turesson. Han har sökt igenom hennes husvagn och funnit stulna 

plånböcker. Han vill att hon i gengäld ska söka igenom ön efter Aron Fredh som bland annat förgiftat 

vattnet. 

Lisa letar efter Aron Fredh. Hon hittar hans husvagn. Och en man en bit längre bort. Han springer sin 

väg. Aron har skrivit in sig som Karls Larsson.  

 

------------------------------------------------ 

Hemvändaren, han heter Aron. Han är "kapabel". 

De träffas i Einar Walls stuga. Där är också två ungdomar Rita och Pecka. Pecka är Einar Walls 

syskonbarn 

De samlar ihop vapen och sprängdeg. Förbereder ett tillslag. 

Tar sig in på Kloss område i all hemlighet. Tar sig ner till lasthamnen. Vid piren ligger ett kastfartyg.  

Hemvändaren står ute på stenarna när vakten dyker upp. Hemvändaren skjuter honom med sin 

pistol. Rita och Pecka hjälper honom att gömma liket. Hemvändaren kan sådant. Han är kapabel.  

De tre tar sig ut till fartyget  ELIA vid piren. En person är kvar. Hemvändaren skjuter honom till döds.  



Hemvändaren Aron samlar ihop bytet, en säck med pengar, som de delar och sedan åker de därifrån i 

Ritas motorbåt sedan Aron sänkt fartyget.  

Aron oroar sig mycket när han får veta att en pojke sett Pekka utan mask.  

Hemvändaren hittar Einar Wall, fisk- och vapenhandlaren, död utanför sin stuga. Han ligger i en ekan. 

Hemvändaren letar igenom stugan och ett båthus och tar med sig allt av värde i sin bil.  

Där finns allt som behövs för att spränga hela Ölandic i luften - som Peckas hämnd.  

Liket efter vakten som Hemvändaren sköt till döds och sedan gömde i ett grustag hittas. 

Det är Arons dotter som bedövar pojken Jonas och kidnappar honom. Sedan hämtar han två pojkar 

till. Allt för att skydda dem från den kommande explosionen.  

Aron låter sin dotter åka iväg med färjan tillbaka till Ryssland. Själv har han en uppgift kvar. Att tvinga 

Veronica Kloss att bekänna mordet på hans syster Greta. 

Och det ska ske i Gamla Kvarnen i Stenvik, dit ska han locka henne. Genom att avslöja var hennes 

barn finna. 

Hon kommer och hittar barnen bundna vid stolar.  

Aron tvingar Veronica att underteckna ett dokument där hon erkänner att hon mördat hans syster 

Greta och att hon vägrat hans dödssjuka fru hjälp. Och förstört hans barndomshem Rödtorp.  

Jonas släpps och han springer och träffar Gerlof. Denne minns att det under kvarnen finns en fallucka 

som kan öppnas underifrån och rädda barnen. Gerlof och John ska ordna detta.  

Gisslan är borta. Veronica sticker sin penna i Arons skottsår så han tappar karbinen. Men Aron-Vlad 

lyckas gripa Veronica. De dansar runt i Kvarnen så att den till sist välter. En fotogenlampa börjar 

brinna. Hela kvarnhuset trycks ihop. Veronica Kloss kryper sårad ut.  

Ambulans och brandkår kommer. Arons kropp är livlös. Johns kropp rör sig svagt.  

Jonas mamma hämtar Jonas. På väg hem tar de avsked av Gerlof.  

Först senare tar Gerlof farväl av John på Marnäs kyrkogård. Han träffar Jons son Anders. Som 

berättar att han nu fått Gerlofs snipa "Svalan" i ordning. Den läcker lite grann, men snart sväller 

plankorna.  

Gerlof sätter sig i båten, kastar iväg årorna, tänker använda frånlandsvinden för att driva i väg. "Att 

drunkna var en behaglig död" tänker han. Men verkligheten spelar honom ett spratt. 

Vinden vänder och snipan glider åter i land. 

Destinationen är ändrad tänker han. Stenvik, inte Styx.  

slut! 

Efterlängtad fjärde del i Johan Theorins succéböcker om Öland - sommarparadiset där 

mörka hemligheter ruvar. Rörgast är kuslig spänning när den är som bäst. Mitt i natten 

bultar en pojke på den gamle skepparen Gerlof Davidssons dörr. Pojken, som kommit 

staplande över stranden, beskriver ett skepp fyllt av döda eller döende sjömän, och en galen 



man med yxa. Så inleds högsäsongen på norra Öland, en het, tryckande period då tusentals 

turister kommer för att fira midsommar på ön. Men bland besökarna finns en hemvändare 

som kommit för att utkräva betalning för en mycket gammal skuld. Efter sig i sommarnatten 

lämnar han död och skräck. Det är bara Gerlof som börjar misstänka vem hemvändaren är, 

och varför han vill hämnas på en hel släkt. Och det är bara Gerlof som mött personen förut - i 

ungdomen. De båda stod vid en nygrävd grav på kyrkogården och hörde plötsligt ett 

knackande ljud från kistan... Rörgast är den avslutande delen i Johan Theorins romanserie om 

de fyra årstiderna på Öland. Sedan debuten med Skumtimmen 2008 har Theorin etablerat sig 

som en av de mest originella och hyllade författarna på den svenska spänningshimlen. 

Hösten 2013 har filmatiseringen av Skumtimmen biopremiär. 

 

Gerlof, den gamle sjömannen, är seriens centralgestalt, även om han ofta figurerar i 

marginalen. Tidigt i romanen väcks han i sin fiskebod av en vettskrämd och dyngsur 

pojke. Jonas, pojken, påstår att han varit ombord på ett skepp med döda eller döende 

sjömän, en galning med yxa och en knappt synlig ålderstigen kapten. 

 

Efter "Skumtimmen" 2007, "Nattfåk" 2008 och "Blodläge" 2010 kommer nu Johan 

Theorins avslutande del i Ölandskvartetten. Spänningen är på topp, hela vägen genom 

boken. 

Greta Fredh var Edvard Kloss dotter och Aron Fredh hans son. Oäkta barn som man sa 

på den tiden. Men med laglig rätt till Edvards mark. Kustmarken runt Stenvik, värd 

miljoner. Och båda kunde kräva sin del av Ölandic Resort.  

Men Edvard Kloss barnbarn, Veronika och Kent rev Fredhs barndomshem. Och Greta 

lever inte längre. Hon mördades av Veronica Kloss. 


