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Jörgen Dicander har botaniserat bland alla som
beskyllts för att vara pseudonymen Bo Balder-
son och funnit att ingen kan stämma. Han har
hittat den ende rätte – och motiverar i en lång
essä varför det skulle vara författaren Gösta
Gustaf-Janson (bilden).

Bo Estmer, nyligen avliden författare och DN-
journalist, satte skräck i skåningar och andra
svenskar genom att i gedigen H.G. Wells/Orson
Welles-anda berätta om hemskheter vid Barse-
bäcksverket. Jean Bolinder berättar om sin klu-
rige vän.

Mari Jungstedt, filmaktuell i Tyskland, är bara
en av de svenska författare som gjort en miljöin-
mutning i  kriminallitteraturens lokala Klondyke
– Gotland.

Iwan Morelius har träffat Mari Jungstedt, An-
nika Bryn och Håkan Östlund, tre av dessa Got-
landsmördare, och han ser fram emot att göra
Anna Janssons bekantskap.
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Tryckt i Polen

OUTHÄRDLIGT SPÄNNANDE

Jag tror inte att jag någon gång under ett långt
liv som recensent använt uttrycket ”en rik-
tig bladvändare” eller ”så spännande att man
inte kan lägga den ifrån sig”. Men jag har tänkt
det. För det finns böcker som man har svårt
att lägga ihop fast man vet att man borde sova
för att orka i morgon – och samtidigt hop-
pas man att den aldrig skall ta slut.

Det har alls inget att göra med bokens kva-
litet. Det förekommer riktigt usla historier,
med trista person- och miljöskildringar, som
man helst skulle vilja lägga ifrån sig, men
där något retar nyfikenheten så att man jagar
vidare (under stegrande frustration och irri-
tation över att slösa tid).

Det finns förstås också ”bladvändare”
som dessutom fyller högt ställda krav på kva-
litet. Det är alltså två skilda dimensioner.

Något i berättelsen är alltså outhärdligt
spännande, men denna slags berättelser är
alls inte bara knutna till den vanliga spän-
ningsgenren. Jag har sugits in i alla slags ro-
maner (men knappast lyrik) och en del fak-
taböcker (och här vill jag gärna göra reklam
för Lasse Bergs hyllade Gryning över Ka-
lahari).

Sist bara en fråga till läsekretsen: Är det
någon som har en aning om vad det är som
skapar ”bladvändare”?

LEIF-RUNE STRANDELL
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AV KYOKO JOHANSSON

Vem döljer sig bakom författarpseudonymen
”Bo Balderson”(BB)? En mängd förslag har
lagts fram. Det finns bland annat gissningar
på Astrid Lindgren (!), Sven Delblanc, Åke
Ortmark, Åke Runnquist, Jan Guillou, Kurt
Persson, Björn Sjöberg och Ebbe Carlsson.

Det allvarligaste försöket att binda någon
vid pseudonymen ”Bo Balderson” har ge-
nomförts av arkeologiprofessorn Bo Gräs-
lund i boken Mysteriet Balderson – en dec-
kargåta, 2002. Han hävdar att Sven Delblanc
står bakom pseudonymen. Tesen i Gräslunds
skrift skulle kunna formuleras så här: BB
uppvisar djupa konsthistoriska, litteraturhis-
toriska och historiska kunskaper samt insik-
ter i opera och dramatik. Sven Delblanc hade
sådana. Alltså är det han som är BB. Mot
detta är givetvis att säga: Det finns många
svenskar med djupa sådana kunskaper. Alltså
är Delblanc inte det enda alternativet, vilket
Gräslund själv är medveten om. Dessutom
är det så att den humor, fars och satir som
finns hos BB saknas hos Sven Delblanc.

Den till Irland år 1980 utflyttade läroverks-
läraren och Bonnierkonsulten Björn Sjöberg
har förekommit i diskussionen om BB (Gräs-
lund 2002 s 12–13). Han har lanserats som
BB av Jörgen Blom, Jan Guillou, Gustaf von
Platen, Liza Marklund och Ulf Örnkloo
(Gräslund 2002 s 13). I Wikipedia finns upp-
gift om att Sjöberg för Jörgen Blom förnekat

I nummer 1 i år hade vi en artikel om DN-journalisten Kurt Persson och författaren
Gösta Arvidssons övertygelse att KP var den kända deckarpseudonymen Bo Balder-
son. Många är buden om Baldersons verklige identitet. Jörgen Dicander har en egen
teori, tidigare antydd i DAST. Nu har han utvecklat sina synpunkter.

GÖSTA GUSTAF-JANSON SOM BO BALDERSON
AV JÖRGEN DICANDER

att han skulle vara BB.  Gösta Arvidssons väl-
skrivna och trivsamma arbete Den hemlig-
hetsfulle journalisten Kurt Persson, 2006,
är på 180 sidor och det är bara sista kapitlet, s
150-180, som behandlar BB under rubriken
Kurt Persson alias Bo Balderson? – En fun-
dering av författaren.

Arvidsson skriver bland annat: ”Bo Bal-
derson läste uppenbarligen deckartidskriften
Jury. 1983 skrev han där ett inlägg mot Sven
Sörmark, som i tidningen haft en negativ re-
cension om Partiledaren avgår med döden
”(Arvidsson 2006 s 151). Eftersom Persson
var deckarrecensent menar Arvidsson att det
är han som skrivit detta och som är BB. Det
troliga är dock att detta inlägg skrivits av
BB:s förlagsredaktör på Bonniers, Åke
Runnquist (1919–1991), efter samråd med
BB och i BB:s namn. Samarbetet mellan BB
och Runnquist framgår av t.ex Gräslund 2002
s 15 där han skriver:

”Det är då att erinra om att Åke Runn-
quist hösten 1990, på ett sätt som visar att
han visste att både Balderson och han själv
vid det laget hade gjort sitt, i en intervju i
tidningen Vi  medgav att de två gemensamt
hade arbetat fram svaren på de i förväg
givna intervjufrågorna (i Expressen 1980)
och att han och Balderson flera gånger till-
sammans lagt ut falska spår om Balder-
sons identitet”.
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Arvidsson nämner att BB använder häst-
metaforer som  till exempel ”flåsade som
en hetsad märr” (Arvidsson s 157), vilket han
anser skulle bero på att Perssons morfar var
hästhandlare. Ganska långsökt. Min Balder-
sonkandidat gjorde militärtjänst på Svea Ar-
tilleri och hade där egen häst att sköta och
rida och passar därför ännu bättre som BB
(se Gösta Gustaf-Jansons Gubben kom!
1990 s 36 och 42). BB blev kallad ”mannen
med kubben”. Eftersom Kurt Perssons styv-
far använde kubb är Persson BB, menar Ar-
vidsson. Den som jag hävdar är BB hade själv
använt kubb (se Gubben kom! 1990 s 51).

Persson gjorde militärtjänst i Vaxholm och
eftersom BB i sina böcker nämner ”Lindö” i
Stockholms yttre skärgård (någon Lindö finns
i verkligheten inte där, men i Mälaren) och
säger att han inte besökt Vaxholm ”på år och
dag”, är Persson BB (Arvidsson s 170-171).
Den som jag här nedan hävdar vara BB bodde
en sommar i slutet på 1920-talet i en som-
marnöjeskåk ute på Resarö, nära Vaxholm
(Gubben kom! 1990 s 98). Det allvarligaste
skälet till att Persson inte är BB nämner Ar-
vidsson utan att dra konsekvenserna av det.
Han skriver nämligen (Arvidsson 2006 s 178):

”Däremot är själva skrivstilen (hos BB),
det djärva och lite nonchalanta sättet att
foga orden svår att identifiera som Kurt
Persson. När Kurt refererade hästtävling-
ar, skrev om schack och recenserade deck-
are skrev han knapphändigt och nästan
färglöst. Han blev betydligt friare när han
skrev under pseudonym. Men han skulle
behöva frigöra sin stil ytterligare för att
komma upp i Baldersons lätta och elegan-
ta språkbruk”.

Gösta Gustaf-Janson som BB
Jag vill här visa att Gösta Gustaf-Janson
(GG), född den 6.11.1902 i Nacka – avliden
den 18.9.1993 i Båstad på sjukhemmet ”Vår-
liden” och begravd i Djursholm, är den för-
fattare som skrivit Bo Baldersonböckerna.

Gösta Gustaf-Janson, som 1910 flyttade
med familjen till Djursholm, tog studenten
där 1921, studerade i München 1921–1922
och vid Stockholms högskola 1923–1926
(konst-och litteraturhistoria och historia,
d.v.s GG uppfyller Gräslunds huvudkrav) dock
utan att avlägga någon examen (GG:s memo-
arbok Gubben kom!1990 s 45-96). GG hade
ständig fribiljett till Dramaten och gick
emellanåt också gratis på Operan (Gubben
kom! 1990 s 129–130). Därför hade han ock-
så insikter i opera och dramatik och uppfyl-
ler därmed Gräslunds krav på vem som skul-
le kunna vara BB. Dessutom hade GG själv
prövat på skådespelaryrket (se Gubben kom!
1990 s 100–103).

Gösta Gustaf-Janson.
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GG debuterade redan år 1927 med roma-
nen Rydsholm – en roman om de stängda
grindarnas stad. Rydsholm är täcknamn för
Djursholm. Han har vidare utgivit t.ex. ro-
manerna Lindbom på Sävlunda (1928),
Krisår (1931), Kapitulation? – Nej!
(1932), Gubben kommer (1934), Stora fam-
nen (1937) och Stampen (1951). Med dun-
dersuccén Gubben kommer slog GG ige-
nom. Därför kallar han den ena av sina me-
moarböcker för Gubben kom! (1990). Den
andra heter Att vända åter (1981). Ett fler-
tal av hans romaner har filmats och han har
själv gjort ett tiotal filmmanus (enligt GG:s
Dagbok 2.4. 1988) där varje scen är noggrant
utarbetad efter vad jag funnit i hans arkiv som
finns hos sonen Bertil Gustaf-Janson i
Båstad. Bland annat har han gjort filmmanus
åt Nils Poppe, t.ex långfilmen Skorpan
1956 i regi av Hans Lagerkvist (GG:s ma-
nus på 209 s finns i arkivet, Båstad) och åt
Fridolf Rudin (Gubben kom! 1990 s 150–
151). GG har flitigt översatts.

Författaren GG skrev alla sina manus med
penna – alltså  varken med skrivmaskin eller
på dator. På hans arbetsbord fanns, enligt
uppgift från hustrun Karin och sönerna Ber-
til och Erik vid en intervju 25.3. 2007, ett
trettiotal pennor liggande i en minutiös ord-
ning. Han använde olika färgpennor för att
särskilja gestalterna i sina böcker. Som re-
ferensbibliotek hade han faderns  - författa-
ren, journalisten och målaren Gustaf Jansons
(1866-1913) - enorma boksamling på 4000
band. Den finns nu hos sonen Bertil och den
innehåller klassisk litteratur och historia på
svenska, franska, engelska och tyska.

Till GG:s författarverkstad hörde också de

dagböcker (DB) i svart vaxduk som han skrev
under sju decennier och som finns i arkivet
hos sonen Bertil. Där kommenterar han sitt
skrivande, framför allt hur mycket han dagli-
gen har lyckats producera. Han relaterar per-
sonliga händelser och de dagliga politiska
skeendena i Sverige och i världen. Där finns
också synpunkter på böcker han läst och reli-
gionskritik. Dagböckerna har en del luckor
och några utrivningar av sidor. GG använde i
DB en del förkortningar som jag här vid citat
har ersatt med fullständiga ord. Den 12.1.
1984 skriver han:”Bläddrat i DB 69 -70. Skul-
le nästan kunna ges ut som den är”.

Enligt dagböckerna och intervjun med
hustrun Karin och sönerna Bertil och Erik,
började GG dagen med en halvtimmes gym-
nastik någon gång mellan sju och åtta på
morgonen. Efter frukosten satt han vid sitt
bord och arbetade 9–12 och 13–17. På äld-
re dar sov han middag 13–14 efter lunchen.
Han gjorde dagliga promenader, spelade golf
(18 i handicap) och tennis. Till hans osunda
vanor, som han berättar om i dagböckerna och
memoarerna, hörde att han tidvis hade hög
alkoholkonsumtion.

GG tyckte om att skämtteckna i Söndags-
nisse-Strixstil och gjorde bland annat en
ABC-bok för sonen Bertil.

Av dagböckerna framgår att GG som re-
gel skapade en bok från november  till juli
nästa år – alltså under en period på åtta må-
nader. Om han under någon tid måste resa
bort lade han in sitt aktuella arbetsmanus i
bankfack (se DB 24.12. 1985).

Redan under studentåren träffade GG Ge-
org ”Joje” Svensson (1904–1998), som blev
förlagsredaktör på Bonniers och hade som-
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marställe i Båstad (Gubben kom! 1990 s 56).
Enligt dagböckerna hade de kontakt med var-
andra nästan varje vecka och åt ofta middag
tillsammans. Det var, enligt DB 7.7. 1981,
”Joje” som kom på memoartiteln Att vända
åter (1981). Själv hade GG enligt DB 28.9.
1976 tänkt sig En vankelbroders vingelstig.

GG:s mor Emmy – också författarinna –
renskrev på maskin de första manuskripten
till och med år 1937 (se Gubben kom! 1990
s 131). Från och med Stampen 1951 blev
det hustrun, Karin f.Ernmark, som utförde
denna uppgift. Hon fungerade också som
bollplank – liksom sonen Bertil senare på
1980-talet enligt uppgifter från honom och
noteringar i GG:s dagböcker. Karin var även-
ledes den som kom på titlarna till den serie
GG-böcker som har rubriker hämtade från
Anna Maria Lenngrens dikt Pojkarne (Då
oskulden och friden, 1968,  Då lasten var
en häxa, 1969, I sommarns friska vind,
1970, De långa lömska kiven, 1971 och
Tungt i den branta backen, 1972).  I  inter-
vjun med Karin berättade hon att hon fort-
satte med renskrivandet även efter skilsmäs-
san 1963 och ända fram till år 1990. En an-
nan kvinna som hjälpte GG med renskriv-
ningar var Ingeborg Samson i Båstad (se t.ex
DB 5.5 1970). Enligt GG:s dagboksanteck-
ning t.ex 28.6. 1988: ”Gått genom hela ma-
nus. Ska skickas till Åke Runnquist” fram-
går att också denne var en av hans redaktörer
på Bonniers. Vi vet att Runnquist var BB.s
redaktör och stod för baksidestexter på BB:s
böcker (Arvidsson 2006 s 177). På den för-
sta, Statsrådet och döden (1968),  stod bland
annat: ”bakom pseudonymen döljer sig en
utomordentligt skrivkunnig person … en ny

deckarförfattare som är utrustad med humor
och en flödande berättargåva”.
   Eftersom hustrun Karin enligt uppgifter
vid intervjun inte skrivit rent någon
Baldersontext och Samson inte kunnat
tillfrågas eftersom hon är avliden, antar jag
att GG sände sina handskrivna BB-manus
direkt till Åke Runnquist.

Således: Georg ”Joje” Svensson var GG:s
redaktör och Åke Runnquist BB:s. Enligt
GG:s  DB 1.2. 1990 var Runnquist redaktör
också för GG:s Gubben kom!. GG skriver
nämligen där: ”Ska sätta i gång nu. Eventu-
ellt fortsättning med boken som ju Åke be-
gränsat till första 22 kapitlen”. GG:s Gub-
ben kom! är på 22 kapitel och därav har jag
dragit denna slutsats.

Förutom med Karin, med vilken GG har
sönerna Erik f. 1946 och Bertil f. 1953, var
GG i äktenskap 1942-43 förenad med
Katherine Fegraeus-Winbergh och 1964–65
med Eva Sylwan. Båda dessa äktenskap var
barnlösa. Eva Sylwan är, enligt uppgift i in-
tervjun med Karin och sönerna, Ängeln som
inte kunde flyga fel, GG:s bok 1967. I en
dagboksanteckning 26.11. 1969 framför GG
samma uppfattning:”Ängeln … Boken var
svag därför att jag inte vågade ta med Eva i
helfigur och gjorde om alltsammans, släta-
de ut det som verkligen var av intresse”.

GG har bott på en mängd platser. Innan
han kom till Djursholm år 1910 bodde fa-
miljen bland annat på Karlavägen i samma
trappuppgång som August Strindberg. Brev
från Strindberg till GG:s far Gustaf Janson
förvaras, enligt uppgifter vid intervjun, i
bankfack i Helsingborg. I memoarerna be-
rättar GG att Strindbergs dotter med Harriet
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Bosse, Marianne, var hans lekkamrat (Gub-
ben kom! 1990 s 12 ).

År 1926 såldes Djursholmsvillan (Gub-
ben kom! 1990 s 91) och familjen, d.v.s mo-
dern Emmy och sönerna Gösta och Gud-
mund, flyttade till Sveavägen 119 (Gubben
kom! 1990 s 97). GG bodde senare ensam
under flera år på Norr Mälarstrand (Gubben
kom! 1990 s 109–110). När GG och Karin
var gifta bodde de först i Göksbo i Salatrak-
ten. Sedan flyttade de till ett gammalt värds-
hus i Sigtuna. Där blev Gunnar Ekelöf en nära
vän. De bodde också på franska Rivieran i
trakten av Antibes. Därefter i Bockholms
Sätra nära Södertälje innan de flyttade till
Enebyberg där de vistades till separationen
och där GG hade en skrivarstuga, allt enligt
uppgifter från Karin.

Från 1964 bodde GG i Båstad – som de
tidigare hade besökt om somrarna – först i
Axeltorps kvarn till 1974, sedan bland annat i
en våning ovanpå banken i Båstad. En gång när
Bertil kom hem, satt Greta Garbo och Ker-
stin Bernadotte där. Av GG:s dagbok framgår
att han verkligen umgicks med överklassen.
Under en period vistades han på Brommag.
14 i Helsingborg. Till minne av detta finns på
huset uppsatt en platta som ingår i kulturvand-
ringen ”Diktarnas Helsingborg”.

Till GG:s författarvänkrets 1968–1993,
efter det att Gunnar Ekelöf avlidit 1967 och
det blivit kris i vänskapen med Sven Stolpe
(betr. denna kris, se Gubben kom! 1990 s
109-114), hörde Alice Lyttkens, Harry Mar-
tinson, Eyvind Johnson, Lars Forssell, Jo-
hannes Edfelt, Alf Henrikson och Lars Wid-
ding enligt dagböckerna.

Beträffande GG:s tystnad 1937–1951,

nämnde Karin vid intervjun som förklaring
prestationsångest och alkohol. Hon tog un-
dan manus som var färdiga och hindrade där-
igenom honom från att förstöra dem. På det-
ta sätt kom GG  i gång igen omkring år 1950
med att ge ut böcker. Dessutom rekommen-
derade hon honom att enbart hålla sig till
”Joje” (Georg Svensson) och inte gå via Kaj
Bonnier.

* * *
Gustaf-Janson erövrade, enligt professor Erik
Hjalmar Linder i  Illustrerad svensk Littera-
turhistoria VIII, 1952  s 734, ”en markerad
ställning i Sverige som en borgerlig miljöskild-
rare och fabulator”. År 1964 gav han ut roma-
nen Tofflan byter hamn, som år 1967 kom som
långfilm. Denna roman är att betrakta som en
förstudie till Bo Baldersonböckerna vilka ut-
kom åren 1968–1990. Enligt GG:s hustru Ka-
rin är ”Tofflan” ett självporträtt. Min hustru Eva,
som ibland kopplar av med deckare, råkade läsa
Tofflan byter hamn varvid hon blev helt per-
plex och ropade till mej:

– Det här är ju Bo Balderson.
Av denna anledning startade mina forsk-

ningar kring GG som mig veterligt hittills
aldrig förekommit i diskussionerna om BB.
Enligt Gräslund 2002 s 11 fanns i början på
1990-talet gissningar på ett 80-tal personer!
Man kan undra hur många av dessa spekula-
tioner som planterats ut av Runnquist och BB
själv.

I Bo Baldersons sista bok Statsrådet kla-
rar krisen (1990) förekommer ”Rydbo-
holms slott” (s 21 f.) – det ligger i Vaxholms
kommun – och Gustaf-Jansons debutbok bar,
som sagt, huvudtiteln ”Rydsholm” (1927).

Skälen till att Gösta Gustaf –Janson är Bo
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Balderson kan sammanfattas enligt följan-
de:

1.Namnallitterationer och assonanser
Såväl Gösta Gustaf -Janson som Bo Balder-
son ägnar sig åt namnallitteration och namn-
assonanser. Gösta Gustaf-Janson har i sitt
eget namn allitterationen GG vilket är att
jämföra med Bo Baldersons BB. I t.ex.
Statsrådet sitter kvar har åtta av de tolv per-
sonerna en dylik allitteration ( Hugo Holm,
Birgitta Bodin, Lena Lindström, Advokat
Ahlman, Karl Kannemo, Rickard Rosen-
berg, Rigmor Rosenberg och Siri Seger-
stedt ) och i Tofflan byter hamn har vi ex-
empelvis Sverre Skow (s 188) och Nora och
Nunne (s 130) samt Erna-Perna (s 13). Man
torde också observera att Gösta Gustaf-Jan-
son liksom Balderson stavar sina efternamn
med ett ”s”.

I GG:s DB 1.9.1985  finns följande själv-
karaktäristik i allitteration: ”Inkompetent,
inkontinent, impotent, indolent, insuffi-
cient”.

2.Uppkomsten av namnet Bo Balderson

I Gösta Gustaf-Jansons memoarbok Gub-
ben kom! (1990 s 39–40) nämner han att
den vän som han saknar mest är Bo Hertz-
man-Ericson. På sidan 195 i samma verk
skriver han om en annan nära vän, nämligen
Bo Enander. Måhända är det dessa ”Bo”-
namn  som givit uppslaget till att Gustaf-Jan-
son valde pseudonymen ”Bo”. Vad gäller
”Balderson” har gator och kvarter i Djurs-
holm, där Gustaf-Janson  – som sagt – väx-
te upp, fornnordiska namn. Ett kvarter, nära

den villa där han bodde på Auroravägen, he-
ter ”Balders hage”. Kanhända är det därifrån
han erhållit idén till namnet ”Balderson”.

Gräslund 2002 (s 17 och 31) stöder jour-
nalisten Tord Huberts teori att eftersom gu-
den Balder också kallades ”den vite”, skulle
pseudonymen BB kunna syfta på författaren
Sven  Delblanc, som själv förnekat att han
skulle vara BB (Gräslund 2002  s 18–19).

Gunnar Heckscher blev misstänkt för att
vara BB eftersom han bodde på Baldersvä-
gen (Arvidsson 2006 s 152).Bakom namnet
”Balderson” kan man givetvis också se en
anknytning till mordet på guden Balder (Ar-
vidsson 2006 s 152).

3. Samma psykologiska humor och satir

Gustaf-Janson och Bo Balderson har samma
psykologiska humor. Exemplen på detta är
legio i de båda författarskapen. På samma
sätt förhåller det sig med satiren.

4. Tofflan och statsrådet

Beträffande Tofflan byter hamn försvinner
Tofflan genom att maskera sig, vilket även
Baldersons statsråd gärna gör. Statsrådet och
Tofflan är båda naiva, yviga människor med
många liknande egenskaper. Eftersom GG:s
hustru Karin och sönerna i intervjun sagt att
”Tofflan” är ett självporträtt gäller det om-
dömet också för gestalten Statsrådet.

5. Lärarna Lundberg och Persson

Än mera lika än Tofflan och statsrådet är lä-
rarna, jagpersonerna, i Tofflan byter hamn
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Hector
Hugh
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och i statsrådsböckerna. Gustaf-Janson har
i Tofflan byter hamn en prudentlig lärare
Lundberg och denne har många likheter med
statsrådets svåger Persson. Båda är lärare
som plågas och trakasseras av sina elever.
Båda är antihjältar med samma respekt för
barns förslagenhet och förmåga. Båda kän-
ner sig ofta illa till mods och måste leva
försiktigt för att inte bli sjuka. Båda dricker
gärna mjölk när andra dricker öl. Gustaf-Jan-
son led själv av hypokondri och var oerhört
pjoskig enligt utsagor i memoarerna (se
exempelvis Gubben kom! 1990 s 25–26).
Ibland måste GG vila upp sig. Enligt hustrun
Karin var Hooks Herrgård i Ulricehamn en
sådan plats, något som GG själv också om-
nämner (”Gubben kom!” 1990 s 40).

6. Stilistiska överensstämmelser

Det finns en mängd stilistiska överensstäm-
melser mellan Balderson och Gustaf-Janson.
Båda älskar långa adjektiv och båda använder
ordet ”nedrigt” och annan numera förlegad
Stockholmsslang. Båda funderar ofta kring
ord, t.ex. läraren Lundberg i Tofflan byter
hamn och läraren Persson i Statsrådsböck-
erna. Båda använder regelmässigt allitteratio-
ner, vilket kan iakttas exempelvis på följande
sidor i ”Tofflan byter hamn”: 39, 54, 83, 92,
97, 110, 230, 237 och i  t.ex.Statsrådet sit-
ter kvar på sidorna 5, 13, och 49.

7. Statsrådet och Gösta Gustaf-Janson

Det finns åtskilliga likheter mellan Gösta
Gustaf-Janson själv och statsrådet i Bo Bal-
dersonböckerna (till detta se också punkt 4

ovan). Båda bodde i Djursholm. Gösta Gus-
taf-Janson var 185 cm lång och statsrådet är
också en relativt lång man. GG:s fader Gus-
taf Janson var 196 cm. Statsrådet lider av lätt-
ja och i sina memoarer (t.ex. s 29) berättar
Gustaf-Janson om den ”jansonska lättjan”
och han nämner den ofta i dagböckerna.

I Expressenintervjun 1980 där BB och
Runnquist svarade skriftligen via Bonniers
förlag, fick han frågan varför han inte skrev
en BB-bok varje år – som andra deckarför-
fattare. Han svarade då att det berodde på lätt-
ja  (Gräslund 2002  s 21).

Alltså: såväl läraren Persson som statsrå-
det i Bo Baldersons böcker har lånat drag från
författaren Gösta Gustaf-Janson.

8. De båda författarskapen

När Gösta Gustaf-Janson börjar skriva Bo
Baldersonböckerna avklingar helt naturligt
hans författarskap som Gösta Gustaf-Janson.
År 1990 utkommer den andra delen av Gös-
ta Gustaf-Jansons memoarer och samma år
den sista Bo Baldersonboken. De båda för-
fattarskapen avslutas alltså samma år. Gus-
taf-Jansons och Bo Baldersons utgivna böck-
er åren 1968–1990 ser ut så här:
1968: Då oskulden och friden ( Gustaf-Janson)
Statsrådet och döden ( Balderson)
1969: Då lasten var en häxa (Gustaf –Janson)
Harpsundsmordet (Balderson)
1970: I sommarns friska vind (Gustaf-Janson)
1971: De långa lömska kiven ( Gustaf-Janson)
Statsrådets fall (Balderson)
1972: Tungt i den branta backen (Gustaf-Janson)
1973: Statsrådets verk (Balderson)
1975: Konsuln gör helt om (Gustaf-Janson)
Mord, herr talman! (Balderson)
1978: Mosters millioner (Gustaf-Janson)
Statsrådet sitter kvar (Balderson)
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1980: Statsrådet i tiden (Balderson)
1981: Att vända åter (Gustaf–Janson, memoarer
1902–1921)
1982: Partiledaren avgår med döden (Balderson)
1983: Statsrådet och den utsträckta handen (Bal-
derson)
1986: Statsrådets klipp (Balderson)
1990: Statsrådet klarar krisen (Balderson)
1990: Gubben kom! (Gustaf-Janson ).

Gösta Gustaf-Janson gav som GG under pe-
rioden 1968-1990 ut nio böcker, därav två
memoarer, och som BB elva detektivroma-
ner. Den kvantitativa kulmen i bokproduktio-
nen kommer alltså under de tre åren 1968–
1970 då fem böcker utges. I GG:s DB 12.6.
1970  står bland annat: ”Joje ringde just och
var mycket positiv om 17–21. ’Du är i ditt
livs form’, sa han”.

9. Indirekt bekräftelse från förlag och agent

När jag gick ut på nätet med ett smakprov
från min undersökning, fann sig bokförläg-
gare Bonnier och Bo Baldersonagenten
Bengt Nordin nödsakade att gå ut där, inte
för att förneka mitt resultat, men för att miss-
leda med andra namnförslag. Om min under-
sökning inte hade uppenbarat sanningen,
hade dessa båda herrar inte behövt gå ut på
nätet. Nu gjorde de det. Därmed bekräftade
de indirekt att ”Bo Balderson” var en pseu-
donym som Gösta Gustaf-Janson använde.

När agenten Nordin och förläggaren Bon-
nier handlade på detta sätt, har de visat att
man inte i något avseende kan förlita sig på
deras uttalanden i denna speciella fråga. De
är inte intresserade av att sanningen ska kom-
ma fram utan bara av att försöka med alla till
buds stående medel hemlighålla pseudony-
men Bo Balderson. Hit hör givetvis Nordins

yttrande att han ämnar avslöja vem BB är när
denne avlidit. Han agerar precis samma sätt
som Åke Runnquist och BB gjorde tidigare.

10. Ekonomisk bekräftelse

I Svalans Jubileumsserie 1971 är nr 177
Baldersons Harpsundsmordet och nr 178
Gösta Gustaf-Jansons Då lasten var en
häxa. Av ekonomiskt administrativa skäl har
man fört samman de båda böckerna. Genom
denna åtgärd underlättades utbetalningarna
till författaren från förlaget.

 11. Bekräftelse från läsare

30.1.2005 erhöll jag följande mail från Lars
Bonnevier:”Har just läst och roats av ditt be-
vis för att GG är BB. Här kommer bevis num-
mer 11. Båda författarna tillhör mina absolu-
ta favoriter och är de enda som jag har sam-
lat på mig kompletta utgåvor av! Det kan inte
vara någon slump”. Till denna punkt hör gi-
vetvis också min hustrus tidigare nämnda re-
aktion på GG:s roman Tofflan byter hamn.

12. Gustaf-Jansons deckarintresse

I memoarerna nämner GG sitt intresse för
detektivromaner (Att vända åter 1981 s 160).
Hans fader Gustaf Janson  skrev deckaren
Arftagerskan. Kriminalroman ur Stock-
holmslivet. GG arbetade  en längre tid hos
farfadern, Pant-Janne kallad, som avled år
1941. Denne var enligt GG:s memoarer spe-
cialist på mord, något som de talade om un-
der de gemensamma luncherna (Gubben
kom! 1990 s 168).
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I BB:s  Harpsundsmordet, 1969, näm-
ner han s 78 deckarförfattaren (Holger) Bra-
te som var en pseudonym Hjalmar Bergman
använde när han 1916 gav ut deckaren Hem-
liga papper. Enligt hustrun Karin i intervjun
var Hjalmar Söderberg GG:s ideal. Den skön-
litteräre författaren GG liknar och ville kan-
ske också likna Hjalmar Bergman när han
under pseudonym gav ut detektivromaner.

I Expressenintervjun 1980  säger BB att
han numera inte läser deckare: ”Dels är jag
rädd för att omedvetet suga upp någon idé
och sedan använda den utan att minnas vari-
från den kom. Dels blir jag så deprimerad av
att läsa deckare som jag tycker är bättre än mina
egna” ( citerat efter Gräslund 2002 s 24).

13. En misslyckad tentamen

I memoarboken Gubben kom! 1990 s 90–
96 berättar Gösta Gustaf-Janson om en
misslyckad sluttentamen i litteraturhistoria
för professor Martin Lamm vid Stockholms
högskola. Denna traumatiska upplevelse led-
de till att han inte fullföljde sina studier utan
blev författare (Gubben kom! 1990 s 94).
GG raljerar som BB över samma händelse i
Statsrådets klipp, 1986  s 44. Enligt utgiv-
ningsåren 1990 och 1986  torde de båda
böckerna ha skrivits relativt nära varandra i
tiden.

14. Gustaf-Janson och Alice Lyttkens

I BB:s Statsrådet klarar krisen (1990 s 98)
kommer han in på gamla författare, förmod-
ligen eftersom han själv då var gammal. Han
nämner att Alice Lyttkens (1897–1991) sagt

till honom: ”Nu är jag så gammal att jag läm-
nar middagsdisken till nästa morgon. Jag kan
ju dö under natten. Och då får sterbhuset ta
hand om den”.

I Gubben kom! 1990 s 176 förekommer
också Alice Lyttkens: ”Min kära kollega Alice
Lyttkens ger i sina memoarer en livfull skild-
ring av hur hon gjorde upp med Tor Bonnier
om den första romanen hon hade skrivit”. Ali-
ce Lyttkens berättar själv i sina memoarer Att
leva om sitt liv I och II, 1980 s 187 att hon
med man och barn i början på 1920-talet bod-
de i Djursholm på Auroravägen – alltså vid sam-
ma gata och samma tid som GG med mor och
bror bodde där! Dessutom skriver hon i Att leva
om sitt liv III s 141: ”Vilka var det då som
fördrev sin tid ofta långt in på natten i vårt
hem? Det är omöjligt att komma ihåg alla
som var med, men de flitigaste gästerna
var Nils Ferlin, Evert Taube, Ragnar Holm-
ström, Albert Viksten, Gösta Gustaf-Jan-
son, Lo-Jo, Erik Blomberg, Eyvind John-
son, Bertil Bull Hedlund, Eigil Schwab,
Bertil Lübeck”.

Lyttkens omnämner också GG i II s 79, i
III även s 158, IV s 117,134, 174 i V s 64 där
det står:   ”Gösta Gustaf-Janson hörde ock-
så till våra vänner, en till synes blid men
icke förty ganska sarkastisk och kvick her-
re samt en utomordentligt god författare.
Honom träffar jag fortfarande då och då”.

I del VI s 241-242 skriver Lyttkens: ”Av
de riktigt gamla vännerna, alltså de från
trettiotalet, finns bara fyra kvar: Carl-
Fredrik Palmstierna, Gösta Gustaf-Jan-
son, Britt Hellström och Ivar Lo-Johans-
son”. GG finns även med i del VII på s. 100
och 145.
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Arbetet med GG:s  Gubben kom! och
BB:s Statsrådet klarar krisen måste ha le-
gat nära varandra i tiden eftersom båda ut-
kom år 1990. Hustrun Karin räddade Gub-
ben kom! till utgivning efter vad hon med-
delade mig i intervjun. Enligt GG:s dagböck-
er och intervjun med hans hustru Karin och
sönerna Erik och Bertil var Alice Lyttkens
en nära vän.

15.Dagböcker ger definitiva bevis

Gösta Gustaf-Janson skrev enligt memoar-
erna Gubben kom! 1990 s 5,  dagbok under
sju decennier. Här är bland annat vad jag där
funnit som visar att GG är BB:

A) 5.12. 1968: ”Tofflan börjades enligt
anteckningar 10.2 1964 den 28.1. Färdig
28.7. Och då var jag ju alls inte nykterist.
Avbrott rätt ofta … Så ingen panik”. Att GG
här tar upp Tofflan är ett tecken på att han
startar en deckare, förmodligen den som se-
dan blev boken Harpsundsmordet (1969).

B) 26.12. 1968: ”På förlaget är alla rara
som vanligt. Joje och hans söta flickor (3
st. sekreterare) bjöd på te. Alla så uppmunt-
rande. T.o.m Daniel Hjort frågade: ’Hur
känns det att ha slagit igenom för 2:a gång-
en?’ ” GG slog igenom första gången med
Gubben kommer (1934) och andra gången
som BB med Statsrådet och döden (1968).

C)11.6. 1969: ”deckarförsök. Nu … spur-
ten, bortåt 2 månader, till 5 augusti har jag på
mig”. Kan detta syfta på något annat än slu-
tarbetet med Harpsundsmordet 1969?

D) 26.11. 1969:”Tofflan och Mylinge –
ganska svaga deckarförsök förresten, var
mitt sätt att komma ur stor förtvivlan, och

storsupningen med”. Dessa båda böcker är
att ses som övergångsböcker till BB-serien.

E) 2.12. 1972: ”Det är ju för galet att jag
med mina väldiga inkomster ständigt ska leva
precis på gränsen”. GG och framför allt hans
son Erik levde enligt DB tidvis vidlyftigt.

F) 14.1. 1983: ”Störd av väntan på inter-
nationella pengar (150.000) som ska kom-
ma 22.1. har det sagts, och hur pass säkert
det är, vet jag inte”. En spekulation: Bonnier-
konsulten Björn Sjöberg bodde sedan 1980
på Irland där författare är helt skattebefrian-
de. Var det pengar från Bonniers via honom
som GG väntade på?

G) Ett tidigare angivet citat från DB 28.6.
1988:”Gått genom hela manus. Ska skickas
till Åke Runnquist”. Runnquist var BB:s re-
daktör på Bonniers förlag.

Mitt allmänna omdöme efter studiet av GG:s
dagböcker 1967–1990 är att han redan 1969
tycks ha fattat ett beslut att även där försöka
dölja sin koppling till BB.

* * *

Med dessa femton punkter har jag till 100%
visat att Gösta Gustaf-Janson använde pseu-
donymen Bo Balderson. Gissningsleken är
därmed definitivt avslutad. De som inte läst
någon av GG:s böcker och gillar BB, har alltså
att se fram emot starka läsupplevelser. Per-
sonligen tycker jag att GG:s Pärlemor (1960)
är ett svårslaget mästerverk – också som film
med Inga Tidblad i huvudrollen.  Modellen
till Pärlemor är GG:s egen mor Emmy, som
avled år 1957.  Titeln kom GG:s hustru Ka-
rin på enligt uppgifter vid intervjun.
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Att Gösta Gustaf-Janson även var Bo Bal-
derson innebär att han nog kan aspirera på
platsen som den svenska litteraturens mest
populäre manlige författare. Bland de kvinn-
liga torde Astrid Lindgren vara outstanding.

Ett tecken på att GG tillhör den svenska
parnassen är att han finns med i porträttsam-
lingen i Bonniers hus Nedre Manilla på Djur-
gården.

* * *

Här följer en förteckning över GG:s utgivna
nitton böcker 1927–1967. För perioden
1968 –1990, se punkt 8 ovan.

Rydsholm – en roman om de stängda grin-
darnas stad 1927
Lindbom på Sävlunda 1928
Två herrar 1930
Krisår 1931
Kapitulation? – Nej! 1932
Gubben kommer 1934
Stora famnen 1937
Stampen 1951
… blev jag dödligt kär 1953
Goda vänner trogna grannar 1955
Över onda och goda 1957
Kärlekens decimaler 1959
Pärlemor 1960
Kastanjeprinsessan 1961
Råtunaleken 1962
Kung Vankelmod 1963
Tofflan byter hamn 1964
Hotell Mylinge 1965
Ängeln som inte kunde flyga fel 1967.

Gösta Gustaf-Janson,  som var aktiv förfat-

tare till 87-års ålder, gav således ut böcker
under en sextiotreårig period, men ”bara”
trettionio stycken – mycket mindre antal  än
hans gode vän Sven Stolpe. Under de tjugo-
två åren 1968-1990 gav han ut 20 böcker – i
snitt nästan en bok varje år, inte så illa av en
som ansåg sig lida av lättja. Åren 1927 –1967
var produktionen nitton böcker. Om man räk-
nar bort de fjorton åren 1937 – 1951 då ing-
en bok utgavs,  kommer han också under den-
na period, tjugosex år, upp i nästan en bok
varje år, dock något mindre produktionstakt
än de sista tjogotvå åren. Tar man i betrak-
tande att han före 1968 dessutom skapade
ett tiotal filmmanus, måste slutsatsen bli att
det är fråga om en mycket jämn produktion.

Källor och littertur: Intervjuer i Båstad
25.3. 2007 med Karin Suckling f.1922, Hel-
singborg, gift 1945–1963 med Gösta Gus-
taf-Janson, och med parets söner Erik Gus-
taf-Janson f.1946, Helsingborg, och Bertil
Gustaf-Janson f.1953, Båstad och Göteborg.
Otryckta: Hos Bertil Gustaf – Janson,
Båstad: Gösta Gustaf-Jansons efterlämnade
manus och dagböcker.
Tryckta: Arvidsson, Gösta: Den
hemlighetsfulle journalisten Kurt Persson,
2006.
Gräslund, Bo: Mysteriet Balderson – en
deckargåta, 2002. (Gösta Gustaf-Jansons/
Bo Baldersons verk finns förtecknade under
punkterna 8 och 15 ovan).
Linder, Erik Hjalmar i Schück-Warburgs
Illustrerad Svensk Litteraturhistoria del
VIII, 1952.
Lyttkens, Alice: Leva om sitt liv, I-VII,
1977–1989.
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Sommaren 1977 hade Dagens Nyheter en
följetong i kärnkraftsmiljö. Barsebäcksver-
ket stod i centrum för handlingen och allt
publicerades som fejkade artiklar, vilket led-
de till ett och annat missförstånd. Chock i
Barsebäck: 15 000 tvingas öva utrymning
var rubrik över första avsnittet. En norsk tid-
ning lär ha återgett ”nyheten” på fullt allvar.

Min hemby Bjärreds innevånare sattes att
agera personer i följetongen. De lyftes fram
i  helsidesannonser för den stora tidningen.
Min hustru bortgiftes med konditorn, över-
tog en av bensinmackarna i byn och paret
försågs med våra barn och ett lånat. Hustrun
var dessutom i välsignat tillstånd med en av
våra soffkuddar innanför täckjackan.

En småföretagare i min by blev chef för
Barsebäcksverket. Han var på affärsresa i
Stockholm och bodde på ett halvdåligt hotell
när hans bild plötsligt upptog en sida i DN.

– Är det ni? undrade portieren .
– Javisst, vem skulle det annars vara?
De anställda på hotellet blev efter detta

plötsligt mycket underdåniga och gav en
förstklassig service. En så fin gäst hade man
förmodligen aldrig haft.

Själv ansågs jag bara kunna agera som
nördig fågelskådare. Å andra sidan var det jag

Som vi berättade i förra numret har deckarförfattaren och journalisten Bo Estmer
avlidit. Han och Jean Bolinder var vänner och här berättar Jean om hur Bo i DN
förvandlade honom till fågelskådande nördig likfinnare.

ETT KÄRNKRAFTSSCENARIO

SOM SLOG IGENOM HÅRT
AV JEAN BOLINDER

som hittade liket efter en av de mördade –
ingen dålig roll!

Mördaren spelades av en av mina bästa
vänner i Bjärred. I sista avsnittet avslöjades
han genom att man fann bilder på honom i
en mördad fotografs kamera. Han kom ru-
sande mot kameran med mord i sinnet.

”Mördaren” hade en syster som var mis-
sionär i Indien. Hon kom hem till Sverige
efter flera månaders bortavaro,  köpte DN
och fick se sin bror som desperat mördare.

Den stackars kvinnan svimmade!
Den som kläckte idén till den uppseen-

deväckande kriminalberättelsen var Bo Est-
mer, DN-journalist. Han hade själv skrivit en
lovprisad deckare Lek med liv och jobbade
nu ihop med ett gäng kolleger, bland andra
undertecknad. De övriga var Elvy Ahlbeck,
K Arne Blom och Olle Högstrand.

”Hon vaknade i natten någon gång bortom
tolvslaget. En vindstöt rev tag i regnet, det
råmade däruppe i skorstensstocken. När hon
klev ut ur slafen kände hon brasvärmen som
en varm pust över ryggen. Hennes skugga
fladdrade upp på väggen och smälte in i tak-
dunklet.” Så börjar Bo Estmers Lek med liv
som utspelas på en fäbod i Norrland. Ödebygd
exploderar i ödesdrama. Boken diskuterar kri-
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minalromangenrens moral. Amatördetektiven
Steve frågar sig på slutet om allt det hemska
hänt om han betraktat de inblandade som män-
niskor och inte som spelbrickor.

Kurt Persson mindes att Bo Estmer av
Göran Bengtson, kallats lärjunge till H K
Rönblom. Nu är båda dessa kritiker döda.
DN-följetongen var kärnkraftskritisk och
före sin tid. Tillståndet på Forsmark påmin-
ner starkt om det Barsebäck, som beskrevs i
DN för trettio år sedan. Sista rubriken löd
profetiskt: ”Katastrof hotar vid alla kärn-
kraftverk!”

Det känns inte som om allt detta hände
för så särskilt länge sedan men en DN-nyhet
från den här perioden får mig att vakna till.
Om en nyfödd prinsessa skrivs: ”Hon ska
heta Victoria”. Trettio år har de facto gått när
jag en natt väcks av en telefonsignal och får
veta att vännen Bo är död. Medan vinternat-
ten sakta ljusnar till en bitter dag, minns jag
allt roligt vi haft ihop.

Bosse var från början lärare i Saltsjöba-
den och vann en novelltävlan. Han kom till
DN och blev först skol- och utbildningsre-
porter. Han var den som kom på termen
”funktionella analfabeter” om elever som
bedömdes kapabla läsa och skriva, men som
ej kunde detta. Så blev han redaktionssekre-
terare och chef för rikskorrespondenterna.

Efter 13 år på DN övergick han till Tid-
ningsutgivarna och branschens utbildnings-
chef. Som generalsekreterare i EGIN ledde
han arbetet med att samordna den grafiska
utbildningen och forskningen i Europa.

Tillsammans med hustrun Pia skrev han den
lysande detektivromanen Du gamla du fria
om åldringscentrat Solbacken. Boken kom ut
1979 och är knivskarpt framsynt om åldrings-
vård. Även den boken börjar suggestivt:

”Det gick att smyga. De visste att de var
svåra att upptäcka, trots att de tog sig fram
över öppna fältet: en tunn månskära bara; ste-
gen mjuka på den uppblötta grusslingan; två
skuggor i regndiset.”

Jag minns det gula huset i Viggbyholm där
vi hade så roligt tillsammans, båtkajkande i
juniljus på Baggensfjärden med Bosse och
Pia, färd genom Stockholms undersköna skär-
gård och en expedition där Bosse och jag för-
sökte leta fram maratonbanan från Stock-
holms-OS 1912.

”Låt ditt hjärta unna sig fröjd i din ung-
domstid” skriver Predikaren, ”ja vandra de
vägar ditt hjärta lyster och så, som det beha-
gar dina ögon.”

Bo Estmer var född 3 okt 1939 och sörjes
närmast av hustrun Pia samt barnen
Fredrik, Rebecka och Sara med familjer.

Bo Estmer – en man med glimten i ögat.
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I november förra året lämnade Donald Ha-
milton och hans agent Matt Helm in sina li-
censer för gott. Då hade Donald sedan 60-
talet hunnit skriva hela 27 böcker med den
amerikanske agenten Matt Helm i huvudrol-
len.

Donald Bengtsson Hamilton föddes den
24 mars 1916 i Uppsala  och gick bort den
20 november 2006. Donald emigrerade i
unga år till USA, tog en examen i Chicago
samt tjänstgjorde i The American Navy un-
der andra världskriget. Gift med Kathleen
Stick från 1941 till hennes död 1989. De
hade fyra barn, Hugo, Elise, Gordon och Vic-
toria. Hugo och Gordon bosatta i Visby till-
sammans med Donald, där han också avled.

Han bodde länge i Santa Fé, New Mexi-
co. När jag besökte honom där fick jag veta
att hans författarskap inte bara omfattade
agentromaner utan också westernböcker
samt böcker om jakt. Han var en duktig jäga-
re och sköt själv den stora kalkon som han
och hans hustru bjöd på som välkomstmid-
dag.

Donald började sin författarkarriär 1947
och hans böcker gavs ut som originalpock-
et. De första elva böckerna var actionthril-
lers. Serien om agenten Matt Helm startade
först 1960 med Death of a Citizen och av-
slutades med The Damagers 1993. En sista
Matt Helm-thriller, The Dominators, skrev
han klar 2001–2002 och den kommer antag-
ligen att ges ut postumt.

Matt Helm har ofta jämförts med James
Bond, där det dock finns skillnader. Helm är

MATT HELMS SKAPARE UT TIDEN
AV IWAN MORELIUS

inte lika materialistisk som Bond och har
heller inte samma aptit på det sexuella. Han
har fler likheter med Sam Spade, Dashiell
Hammetts privatdeckare och Stephen Hun-
ters prickskytt Bob Lee Swagger.

John Dickson Carr satte ofta thrillern på
piedestal, vilket förvånat många. Han skrev
bland annat att han hade Matt Helm som en
av sina stora favoriter bland agenterna. De
flesta sätter dock likhetstecken mellan Matt
Helm på vita duken i form av Dean Martin,
som spelade en mera humoristisk agent än
den mycket realistiske agent Helm var i Ha-
miltons böcker. Förra året planerade man
dock en mera seriös inspelning med Matt
Helm i huvudrollen baserad på ett antal böck-
er av Hamilton. Tidigare finns det omkring
ett tiotal filmer med Matt Helm i huvudrol-
len.

Själv träffade jag för sista gången Donald
Hamilton i Visby förra året. Som återseen-
degåva hade jag en flaska av hans favoritdryck
– Karlshamns Flaggpunsch .

Donald Hamilton.
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DAST GALAPUTTRAR I MALMÖ

Från vänster: förläggarlegenden Bo Ca-
vefors, ordf. i Kvällspostens journalist-
klubb Eva Sternäng, ordföranden i Höörs
museiförening Måns Lindell, diversearbe-
taren Bertil Falk samt Björn Norrudd som
driver Björns serieantikvariat i Malmö.

”Menar du det”, tycks Aktiv Grafisk Infor-
mations Anna-Mi Wendel, som just kommit
hem från San Francisko,säga till värden,
KvP-kolumnisten Ulf R. Johansson.

Iförd DAST-slipsen gick Ahrvid Engholm i
full swing om deckare, sf och novellskri-
vande. Hans Mord på månen gick som smör.

DAST-medarbetaren Ahrvid Engholm har
varit på turné i Skåne med sin sf-deckare
Mord på måne,.som nu tryckts upp i fler
ex. Ahrvid framträdde när Sveriges minsta
bokmässa avverkades för tredje åre i rad.
Det var fullpackat hos Ulf R. Johansson på
Södra Förstadsgatan i Malmö.

Bland minglarna fanns DAST-utgivaren
Helmuth Glöck, så det fanns mer DAST-an-
knytning.

”Sveriges minsta bokmässa, men Malm-
ös största”, konstaterade Bo Cavefors.

På plats fanns textilkonstnärinnan Tora
Greve, för stunden hemma i Limhamn och
inte ute i världen för att kolla in mån ... för-
låt solförmörkelser. Astronomdocenten
Peter Linde var där och Kjell Risbro som
pendlar mellan Miami och Malmö var på
plats med sin bok På liv och död i Paradi-
set. Vidare Björn Kumm och musikalstjär-

nan och regissören Arne Strömgren, Malmös
kulturchef Kjell Hansson, bokförläggarna
Solveig & Jimmy Olsson och Kaeth Garde-
stedt med make. Konstnären Sune Rudnert
och skulptör Yngve ”Optimistorkestern” Lun-
dell samt många flera. Dessutom fotografen
Hanne Hjerrild Lundström. Det är hon som
knäppte bilderna.
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I min brors bokhylla har jag hittat några rik-
tiga godbitar; svenska detektivromaner från
1950-talet – denna inte så avlägsna tid, då
människor rökte fritt i alla sammanhang och
då det varken fanns mobiltelefoner eller da-
torer.

Detektivromanerna utspelades i en annan
verklighet än den vi känner nu. Våldet var
ringa, poliserna beskedliga och utländska li-
gor lyste med sin frånvaro. Vilken idyll! Men
ond bråd död fanns förstås redan då...

I Ingen rök utan eld av Bengt Håkansson
(Wahlströms 1956) är miljön en liten stad
belägen 284 km från Stockholm och domi-
nerad av en enda stor möbelindustri, där de
flesta i samhället arbetar. Den är en gedigen
pusseldeckare

Bokens kapitel består av ”17 pusselbitar”
och till slut läggningen av själva pusslet. Det
börjar bedrägligt milt. Ingen är död, men en
ung man har blivit blind av orsaker som han
inte vill uppge. En ung charmig flicka blir
uppsagd från sitt arbete utan egentlig anled-
ning. Där finns också en femme fatale, och
hon blir mördad, men inte förrän på sid 90
av 220. Och blev hon egentligen mördad –
och i så fall hur?

Sorgligt nog blir bokens mest sympatis-
ka person också mördad litet längre fram.
För morden misstänks som vanligt en outsi-
der, en egendomlig människa med ett mys-
tiskt förflutet. Hela byn vänder sig mot ho-
nom och lynchstämning uppstår, men det är
naturligtvis inte han som är mördaren. Tvärt-

om är det han som till sist lägger pusslet fär-
digt och reder ut vad som har hänt.

Litet ledsamt är att alla kvinnor över 40
verkar vara intriganta och snipiga skvaller-
tanter; man frågar sig liksom skalden vart
alla vackra flickor tar vägen var alla sura kär-
ringar kommer ifrån. Nu vet jag det ju själv,
och många med mig, men på den tiden var
det fritt fram att spekulera å det mest mans-
chauvinistiska. Att boken åldrats ses inte
minst i att ett tänkbart mordmotiv är att en
person eventuellt gjort illegal abort; både
kvinnan och abortören skulle i så fall ha
mycket att dölja. Som mordmotiv är det ju
helt otänkbart i en modern deckare.

Bengt Håkansson vann med Mord i för-
samlingen Svenska detektivromanpriset på
15.000 kr, som hälsades med jubel enligt
baksidestexten och ställde sin författare i
främsta ledet bland landets deckaräss.

Från 1958 är Albert Olssons Man mör-
dar inte en överlärare (Tidens förlag 1958).
Albert Olsson! Enligt baksidestexten har han
tidigare dokumenterat sin kännedom om
skolmiljön. Namnet verkar bekant, och Lil-
la Uppslagsboken upplyser om att han var
född 1904 och har skrivit lyrik, noveller och
romaner: flera titlar är nämnda men inte den-
na. Kanske lika bra. Den är ingen höjdare som
deckare. Upplösningen är visserligen fyndig,
men innan dess är det mycket spring i dörrar
och läsaren är hela tiden ni med personerna,
dvs de kallas vid titel plus efternamn, och på
så sätt kommer man aldrig nära dem. En elev

HUR AVLÄGSET ÄR 50-TALET?
AV ELISABET PETERZÉN
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i skolan heter Agust Vimsig; originellt! Kom-
missariens fru är litet jobbig, hon är en svart-
sjuk fjolla som mest intresserar sig för sin
nya vårhatt. Annars är det en hyfsat bra skild-
ring av ett pyttekollegium där hemliga för-
älskelser går som dolda strömdrag mellan
personerna. Men även här är motivet till
brottet underligt. Ett förfalskat betyg kan väl
inte ens på 50-talet ha renderat fängelsestraff
20 år efteråt?

 Vin med dödlig bismak, utkommen bara
två år senare, är mycket modernare och skul-
le nästan kunna vara skriven i dag. Författa-
ren heter Marianne Thorby och förlaget är
Söderströms 1960; miljön är alltså Finland
och mycket finlandssvensk. Ett gäng ungdo-
mar samlas en sommarweekend på ett ställe
i skärgården. I bakgrunden ruvar något som
hände för fyra år sedan, och som inte får sin
förklaring förrän en bra bit fram i boken.
Mordoffret är den vackra, intriganta, tjusiga
och elaka värdinnan på stället. Personerna är
mycket mer levande tecknade än i böckerna
ovan, konflikterna mer trovärdiga. Och den
är rolig! Smaka på formuleringar som föl-
jande:

Gustav bekänner något pinsamt och säger
till bokens jag, att nu kan hon skratta åt ho-
nom om hon vill: ”Jag skrattade också, men
bara helt litet och på ett finkänsligt och hän-
synsfullt sätt.”  Litet senare vandrar hon i
skogen: ”Så tänkte jag på Herbert igen; det
var nästan tio minuter sedan jag hade tänkt
på honom senast, så tanken var ny och upp-
friskande.” Sådana formuleringar håller!

Dessutom får man lära sig nya finlands-
svenska ord: kännspak till exempel, som be-
tyder ... ?

Upplösningen är inte helt oväntad, men
boken är så rolig och snabb i repliken ända
fram till dess, att det är ett stort nöje att läsa
den.

Det är fräscht att deckarna på den tiden
aldrig var mer än mellan 180 och 220 sidor
långa. Nu mellan 400 och 600. Då har det
också tillkommit mycket djuppsykologi,
mycket om detektivernas egna privata liv
bortanför brottsligheten, mycket mer expli-
cita sex- och våldsskildringar och mycket
mer samhällskritik. Det är förstås bra. Det
gör många nutida deckare till mer än ren un-
derhållningslitteratur, som man läser ut på
en kväll. Men samtidigt innehåller ju många
av tegelstenarna en massa dödkött, som finns
där för att det är så lätt att peta in litet mer
här och där på datorn, och förlagen vill gär-
na ha tjocka böcker som säljer bra. Sådant
gäddhäng lider sällan äldre deckare av. Det
var skillnad när författaren var tvungen att
skriva, bokstavligen skriva igenom hela bo-
ken när något skulle ändras, tas bort eller läg-
gas till.

Det tvingade in författaren i boken på ett
annat sätt och gjorde att man märkte att ”det
här har jag redan sagt” eller ”det här är onö-
digt”.

Skulle någon av de här deckarna vara pu-
blicerbar i dag? Ja, möjligen den sista. De
andra skulle refuseras med motiveringen
(om de fick någon), för tunn personskildring,
inte särskilt övertygande intrig. Men å andra
sidan skall varje verk bedömas utifrån sin
egen tid.

Det var sådana här deckare man ville ha
då: korta, inte speciellt djupt gripande, en
stunds förströelse, en tankegåta.
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Den tyske filosofen Friedrich Hegel mena-
de i sin dialektiska utvecklingslära att fram-
steg skedde i stegen tes, antites och syntes.
När en tes mötte sin negation, antitesen, kun-
de de tu så småningom förenas i ett nytt ut-
vecklingssteg, syntesen. Det är värt att fun-
dera på vad gäller skönlitterära intriger.

En intrig brukar handla om att huvudper-
sonen som vill uppnå något (tes) ställs inför
något besvärligt (antites) – en konflikt, ett
problem att lösa – och vi får sedan följa hur
besvärligheterna hanteras (syntes).

Handlingen, intrigen – på engelska kallad
”plot” – är skelettet kring vilken en novell
eller roman bygger upp sitt kött. Har man en
svag eller dålig intrig faller berättelsen ihop.
Det är med intrigen man fångar läsaren. Han
eller hon läser vidare för att få reda på ”hur
det nu skall gå”.

Vacker stilistik må charma och tjusa, men
det måste hända något också!

Underskattad men bär historien
Intrigen är ofta den mest underskattade de-
len av författande. Man kan nog lära sig att
skriva tjusigt och gripande, men har man ing-
et att berätta – vad skall man med det till?

På Fina Kultursidor förtalas ofta intrigen.
Sådant är bara ”spänningslitteratur” och inte
värt vatten. Men allt som blivit ”klassiker”

INTRIGENS ABC
AV AHRVID ENGHOLM

inom litteraturen har haft historier att berät-
ta. Odysseus var trots allt ute på en lång resa
där en massa hände. Det finns en historia i
varje Shakespearepjäs. Dickens utgav ofta
sina alster som följetonger, där intrigen
drevs på så att läsarna i spänd förväntan skulle
köpa nästa bokhäfte. Intrigen bär historien.

En hypotes jag har är att amerikanska
framgångar inom berättande (film, TV, i be-
tydande mån även litteratur) kommer från att
den amerikanska kulturen förstått det här
med dramaturgi, läran om intriger. Det har
påståtts att den amerikanska historien och
utvecklingen präglats av en dynamik som gör
det naturligt att tänka dramaturgiskt. Man har
haft revolutioner och inbördeskrig. Man ”er-
övrade västern” och fick sin egen dramatis-
ka vilda västernmytologi. Man skapade ett
samhälle som mer än de flesta följde mark-
nadsekonomin, som gör att olika krafter får
prövas och brytas mot varandra i affärsliv
och samhället. Dessa faktorer lärde Holly-
wood att bli världens mest framgångsrika
underhållningsindustri. Därför skapades den
moderna deckaren i USA, eller för den de-
len modern science fiction.

3, 7, 20, 36 intriger
Den amerikanske sf-författaren Robert
Heinlein menade att det bara finns tre grund-
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läggande intriger: pojke möter flicka, man-
nen som lärde sig att veta bättre, och den
lille skräddaren (en ”underdog” som kom-
mer upp sig i livet och Blir Någon). Andra
har föreslagit att det blott finns sju intriger:

Människan mot naturen
Människa mot människa
Människan mot omgivningen
Människan mot maskinen
Människan mot det övernaturliga
Människan mot sig själv
Människan mot Gud
Det har också föreslagits att det bara finns

20 eller 36 grundläggande intriger. För ord-
ningens skull kan jag dra de 20: jakt på kun-
skap, äventyr, förföljande, räddning, flykt,
hämnd, gåtan, rivalitet, ”underdog”, fres-
telse, metamorfos, transformation, mog-
nad, kärlek, förbjuden kärlek, offer, upp-
täckt, ondsint excess, uppstigande, nedåt-
gående. (Är du nyfiken på de 36 intrigerna,
gör en nätsökning på Georges Polti, som
hittade på dem.)

I de flesta fall handlar intrigen om att hu-
vudpersonen vill uppnå något. Fundera på vad
det är din person vill uppnå, och vad det är
som hindrar denne. Vad är det som står i vä-
gen för att nå målet? Och hur skall detta hin-
der övervinnas?

Idé enkel, intrig svår
Säg att du skall skriva en novell. Du ställer
dig först frågan: vad skall den handla om?

Frågan har två svar: idé och intrig. Idén är
den intressanta omständigheten eller gim-
micken som berättelsen skall hängas upp på.
Var man får idéer ifrån är rätt trivialt. De an-
länder tretton på dussinet. Man hittar dem i

sin vardag, i saker man hör och ser och lä-
ser, överallt. Idéer kan vara sådant som: nå-
gon hittas mördad med en apelsin i munnen,
en rymdsond hittar bakterieliv på Mars, el-
ler Pelle tappar matpengarna och inte vågar
gå hem i rädsla för att få skäll. Det svåra är
vad man skall göra av idén. Hur idén skall
uttryckas i intrigen.

När man konstruerar en intrig måste man
som författare gång på gång utföra männis-
kans kanske svåraste intellektuella arbete:
problemlösning. Man måste placera idén i
en händelsekedja som medför ett problem
och där problemet i slutänden löses eller i
alla fall hanteras. Detta är vad som gör intri-
ger så svåra att konstruera.

I deckaren är det till synes enkelt. Man
får omedelbart ett problem eller en konflikt
som måste lösas. Man konfronteras med ett
brott, och ett brott måste ju klaras upp. De-
tektivromanen och dess syskon kriminalro-
manen är som gjorda för intrighantering!
(Detektivromanen handlar om lösandet av en
brottsgåta. Kriminalromanen handlar om
brottslighet mer allmänt.) Vi får en tydlig
konflikt och en riktningspil mot brottets
uppklarande och sedan är det bara att köra
på. Det är detaljerna man skall fylla det med
som är det svåra.

Ofta handlar intriger om att hjälten (pro-
tagonisten) har en motståndare (antagonis-
ten). De kontfonteras i olika scener och prö-
var sina krafter mot varandra. Till slut vinner
den ene. Vinner protagonisten blir det ett
lyckligt slut. Vinner antagonisten blir det ett
olyckligt slut. Jag menar dock att olyckliga
slut är meningslösa om de inte är lärorika -
man måste kunna dra en slutsats av det som
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händer som gör att även olyckan blir kon-
struktiv.

Antagonisten behöver inte vara en person.
Det kan vara ett fenomen (naturen, samhäl-
let, etc), en grupp (ett företag, den lokala fri-
märksklubben) eller en inre motståndare (att
få slåss mot sina inneboende demoner eller
fördomar). En intrig kan vara rent psykolo-
gisk och utspelas helt inom huvudpersonen
– sker så brukar DN:s recensent snacka om
”psykologisk trovärdighet” – men då känns
det som vi är en smula utanför de rena intri-
gerna som utspelas som yttre handling.

Fundera i förväg och länge
Det bästa enkla tips jag kan ge är att man
måste ha funderat ut det väsentliga i intrigen
i förväg. Man kan inte sätta sig ned vid tang-
entbordet och ”hitta på” under resans gång.
Då brukar historien krascha. Man hamnar i
återvändsgränder. Man kan få ta till konstiga
intrigsvängar som inte verkar trovärdiga. Alla
detaljer behöver inte vara klara, men huvud-
dragen bör vara det. En del författare ritar
komplicerade intrigscheman på papper, an-
dra håller en lös skiss i huvudet. Whatever
makes you happy will work.

En bra intrig skall hitta den rätta balansen
mellan det givna och det nya, mellan det själv-
klara och det överraskande. Det är inget svårt
att skriva en berättelse om en konflikt där allt
är förutsägbart och platt. Allt blir självklart
och givet och tråkigt. Man måste hitta på de
nya svängarna, det som ligger latent i histori-
en och kan ”framkallas” för att överraska lä-
saren. Men det måste vara lagom överraskan-
de. Om allt blir en serie godtyckliga, otroliga
händelser sträcks läsarens godvillighet att

upphäva sin misstro (kallas ”suspension of
disbelief”) till det yttersta och brister som
en åldrad gummisnodd.

Jag har inget mekaniskt råd att ge om hur
man hittar balansen mellan det givna och det
överraskande. Det är en kreativ process som
man måste brottas med. Mitt bästa råd är: gå
ett tag och fundera på saken. Har du grund-
idén och några detaljer klara, kan du låta ditt
undermedvetna bolla och baka ett tag. Helt
plötsligt kommer det att säga ”klick” och sa-
ker faller på plats.

Min erfarenhet är att om man väl börjat
hitta vägen till den kreativa intrigskaparpro-
cessen, blir det lättare ju längre man håller
på. Den första intrigen får man värka fram
med blod, svett och tårar. Intrig två kanske
bara kräver svett och tårar. Intrig tre bara
svett. (Författande är 10 procent inspiration,
och 90 procent transpiration, sade någon.)
Det verkar som om hjärnan kan lära sig att
tänka intrigskapande. Ju mer man pressar
hjärnan, desto bättre går det. Hjärnan lär sig
med tiden, och blir din bästa kompis i in-
trigmakeriets vindlingar.

Tänk framåt eller bakåt
Kanske bör jag säga något om hur jag tänker
i intriger.

Jag brukar sammansmälta genrerna deck-
are och science fiction, i noveller med dec-
karintrig som utspelas i en framtida månko-
loni (i samlingen Mord på månen). Där är
tanken att deckargåtan skall hängas upp på
något sf-element eller ett tekniskt/veten-
skapligt fenomen. När jag väl kommit på vad
fenomenet skall vara, försöker jag konstru-
era ett brott där detta fenomen kan lämna
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spår. Helst skall brottet verka oförklarligt.
Hjälten kan sedan via sin utredning komma
på den där detaljen som löser gåtan. Man kan
säga att jag arbetar bakifrån: det ovanliga fe-
nomenet ger spåret som ger brottet som ger
resten av intrigen.

Nyligen skrev jag en novell som heter Den
kommer närmare som också förenar element
av sf och brott. Här hade jag en typisk sci-
ence fiction-idé att starta från: tänk om en
människas hjärna utsattes för någon form av
chock så att den började uppfatta tiden lång-
sammare? I detta fall började jag snarare fram-
ifrån, och resonerade mig fram till hur intri-
gen skulle se ut. En människa som råkade ut
för sådant, skulle säkert få det svårt att passa
in i samhället, detta skulle kanske leda till att
han måste börja med brott, då måste han ge
sig i kast med förhärdade brottslingar, det
kunde försätta honom i fara, och... När jag
kommit så långt var intrigen klar.

Det blev en kort novell, men en av mina
bästa.

Man kan resonera både bakifrån och fram-
ifrån. Man kan utgå från den bärande detal-
jen eller upplösningen och konstruera allt
omkring den. Eller man kan utgå från en all-
män grundomständighet och resonera sig
logiskt fram till upplösningen.

En skrivarkurs som jag känner till drev
idén om att en novell skall handla om en ”tes
som novellen genom sin handling gör san-
nolik”. Denna ”tes” kunde vara till exempel
ett ordspråk (”liten tuva stjälper...”, ”den som
gapar över mycket...” osv). Andra hävdar att
en intrig bör handla om hur en människa för-
ändras och utvecklas. Det kan säkert vara värt
att tänka på.

Den nyligen avlidne Kurt Vonnegut hade
ett bra tips: börja intrigen så sent som möj-
ligt. Det är ingen poäng med att nosa runt
som katten kring het gröt. Sätt igång hand-
lingen vid den tidpunkt den uppstår. Han hade
också ett annat finurligt tips: varje person
måste vilja något, om det så bara är att få ett
glas vatten. Han var klok, Kurt.

Mickey Spillane lär ha sagt att han först
gjorde slutet, sedan början och så fyllde han
mitten med sina vänner.

Släng in en bomb
Har man fastnat i sitt intrigbyggande kan man
kanske komma vidare genom att kasta in nå-
got dramatiskt eller oväntat. Försätt hjälten
i plötslig fara! Sf-författaren Gordon Dick-
son sade en gång att för att få igång en hand-
ling kan man slänga in en bomb, med en brin-
nande stubin. Eller låt hjälten bli oskyldigt
anklagad för något eller förlora något vik-
tigt eller drabbas av sjukdom. När denna
omedelbara fara hanteras, kan något dyka upp
i den större intrigen som ger den ny fart.

Att kontrastera något bekant med det
oväntade kallas ibland också ”juxtapositio-
nering”. Det är särskilt användbart inom sci-
ence fiction. Man kör sin bil på vägen och
plötsligt dyker en grön alien med antenner
och glosögon upp vid vägkanten som liftare.
Man hittar något som påstås vara en tidsma-
skin längst bak i postorderkatalogen från
Teknikbolaget, men det visar sig att maski-
nen finns och fungerar. Eller ens katt utveck-
lar plötsligt ovanligt intelligent beteende. Tag
något bekant och släng in något som till att
börja med inte verkar höra dit, och se vad du
kan göra med det.
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Både science fiction och deckare har en
tradition av att vilja överraska i slutet. Det
kallas ibland ”twist-ends”. För deckaren bör
slutet helst vara någorlunda originellt och
oväntat, även om läsaren skall få en hygglig
chans att själv räkna ut det! Läsaren skall
kunna dra en behagfull suck: Aha, var det så
det hängde ihop...

Det är inget svårt att skapa ”överraskan-
de” slut som är helt poänglösa eller ren sta-
pelvara och därför utnötta (”Butlern gjorde
det...”, ”När de vaknade efter atomkriget fann
de att han hette Adam och hon Eva...”).

Det överraskande slutet var en genre som
bland andra den amerikanske författaren O.
Henry utvecklade till en skön konst. Fredric
Brown hette en annan, verksam inom både
sf och deckare, som skrev otaliga minino-
veller med twist-ends. I Sverige har min käre
kollega Börje Crona ibland hängivit sig åt
sådant, ibland lyckat, ibland ändande i en då-
lig ordvits. Jag har själv skrivit minst en no-
vell (Vattentäta bevis, i Per Olaisens CDM)
som ändar i en ordvits, men till mitt försvar
måste sägas att det fram till dess fanns en
hel del handling. Kolla gärna också Damon
Knights demoniska novell To Serve Man.

Överraskande slut är populära att skriva,
då författaren i sådana noveller kan känna sig
i överläge. Ha! Det där anade ni aldrig! Så-
dana noveller är också för det mesta korta,
för det känns platt att sluta en lång kompli-
cerad berättelse med ett skämt eller en gim-
mick. Läsaren skulle känna sig lurad på kon-
fekten. Man väntar sig en begåvad, kompli-
cerad upplösning, men får en klackspark.

Bland nybörjarförfattare inom sf är
”twist-ends” extremt vanliga. Jag har suttit

och redigerat sf-novelltidskrifter och nära
hälften av alla manus har varit av det slaget.
Mitt råd är att om du har ett ”överraskande
slut”, var väldigt säker på att det är bra. Det
mesta har vi läst förut – jag lovar och svär.
Jag skall inte helt avskräcka från ”twist-
ends”, för det är en njutning att läsa en rik-
tigt bra och originell sådan novell. Men för
det mesta: glöm det!

  Även en artikel kan ha ett överraskande
slut. Den kan t ex sluta utan förvarning och
helt plöts

Fysikern och författaren Hans-Uno
Bengtsson har avlidit 54 år gammal. Han
skrev och översatta många populärveten-
skapliga böcker ofta om just fysik. Den
bok han författat och som DAST-läsarna
torde känna bäst till heter Trepiporspro-
blem och bagateller (ellerströms 1993)
och innehåller sju studier i Sherlock Hol-
mes. Han arbetade som docent i teoretisk
fysik och studierektor vid Lunds Univer-
sitet.

TTREPIPORSPROBLEMENS
FÖRFATTARE ÄR DÖD
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Det tycks råda en sorts samstämmighet bland
författare och läsare om att den viktigaste
ingrediensen i en detektivroman skall vara
mord och ond bråd död. Sannolikt är ’mord’
det vanligast förekommande ordet i titlarna
på deckare. En författare som rentav satte i
system att alltid ha det med i titeln på sina
romaner var den numera halvt bortglömde
men på sin tid tongivande amerikanske för-
fattaren S. S. Van Dine. Att han valde att där
använda ordet ’murder’ berodde på, lär han
ha sagt, att han fann det vara det mest drama-
tiska och fängslande ordet i det engelska
språket. (Hans kanske tre bästa romaner kom
ut i slutet av 1920-talet under titlarna The
Benson Murder Case, The Greene Murder
Case och The Bishop Murder Case, och som
exempel på utstuderade intriger håller de
måttet än i dag).

Dramatiskt laddat ord
Att ordet ’mord’ eller ’murder’ av hävd är
laddat med dramatik framgår inte minst av
att alla Shakespeares stora tragedier kretsar
kring ett eller flera mord. I Hamlet exem-
pelvis hopas liken så att man till sist får in-
trycket att alla dör. Georges Simenon, ska-
paren av ett sjuttiotal deckare med kommis-
sarie Maigret i huvudrollen, lät även i många
av sina andra romaner ett mord ingå i hand-
lingen för att blotta personernas själsliv och
öka dramatiken.

DECKARBERÄTTELSENS HUVUDINGREDIENS

OCH NÅGOT OM DESS FÖREKOMST I ROMANERNA

OCH NOVELLERNA OM SHERLOCK HOLMES
AV LARS STRAND

När detektivromanen som genre var väl
etablerad under 1920-talet och dess egent-
liga så kallade guldålder inleddes, tog sig den
brittiske katolske prästmannen, litteraturkri-
tikern, Sherlock Holmeskännaren och dec-
karförfattaren Monsignor Ronald A. Knox
före att upprätta en lista på tio budord att gälla
som rättesnöre för detektivromanen. På för-
teckningen som är hållen i en något skämt-
sam ton hittar man inte någon regel som ut-
tryckligen anbefaller mord som ett oavvis-
ligt ämne, men man får nog ändå säga att det
vilar en antydd, underförstådd åsikt över den-
na dekalog om att så är fallet.

Tjugo regler
Ungefär samtidigt publicerade den nyss-
nämnde S. S. Van Dine – som för övrigt het-
te Willard Huntington Wright – tjugo regler
i samma syfte, Twenty Rules for Writing
Detective Stories. Hans betydligt mer mång-
ordiga lista baserar sig, säger han, på alla de
stora deckarförfattarnas verk såväl som på
hans egna funderingar över ämnet. Som vän-
tat förespråkar han att det måste finnas ett
lik i en detektivroman, ”och ju dödare desto
bättre”. ”Inget mindre brott än mord är till-
fyllest”, fortsätter han. För att ta sig igenom
trehundra sidor måste nämligen läsaren be-
lönas för sin uthållighet, och då duger inget
annat än ett mord.

Denna punkt på listan är en som har vun-
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nit allmänt gehör och sällan bestridits. I dessa
yttersta dagar tycks man dock ha kommit till
vägs ände vad det beträffar. Det förefaller
som om varje modern deckare nu måste
handla om de ruskigaste blodsdåd och serie-
mord. Efter att en längre tid ha matats med
en sådan magstark diet till den grad att man
storknar har man skäl att undra om dessa
mordiska utsvävningar verkligen är nödvän-
diga för att upprätthålla och öka spänningen.

Publiken kräver mer blod
Mordfrekvensen i deckarintrigen har efter-
hand ökat i takt med att intresset för den rena
pusseldeckaren och därmed också tillgång-
en har avtagit. Detta kan först och främst
bero på tvenne omständigheter, dels att pu-
bliken med tiden har vant sig vid och börjat
kräva starkare kryddor, och dels att det utan
tvekan ställer större krav på en författare att
konstruera en logisk och finurlig kriminal-
gåta än att berätta en actionmättad mördar-
historia. En annan orsak kan vara att pussel-
deckaren – den som på engelska brukar kal-
las för ’whodunit’ – i en strävan efter origi-
nalitet drevs till en så osannolikt utstuderad
intrig att den tappade verklighetskontakten
och i vissa fall kunde slå över i det parodis-
ka. Den stora publiken ville i stället ha en
större realism, och de tyckte sig finna den i
att vandra i sällskap med alltmer hårdkokta
litterära brottsbekämpare nerför verklighe-
tens ’mean streets’.

Dagens deckarböcker med närgångna
skildringar av råa våldshandlingar och serie-
mord är väl inte uteslutande anpassade till
läsekretsens krav och dess försvunna tabun
utan speglar naturligtvis också den allt mer

tydliggjort brutalare och mer påträngande
verkligheten omkring oss. Den gammaldags
amatör- eller privatdetektiven som själv lös-
te invecklade kriminalfall har avlösts av yr-
kesmannen inom polisväsendet som leder ett
helt team av brottsbekämpare. Till sin hjälp
har han eller hon – det är ofta kvinnor i rol-
len – psykologer och rättsmedicinare, som
med sofistikerade metoder som gärnings-
mannaprofiler och DNA-analys kommer för-
övaren på spåren. Om deckarförfattaren vill
behålla en viss realism i sin skildring kan han
inte utan vidare låta amatörer som Sherlock
Holmes, Lord Peter Wimsey eller Miss
Marple triumfera på egen hand. Det verkar
som om de rättsvetenskapliga och polisiära
landvinningarna i viss mån har förstört mark-
naden för de entusiastiska egenföretagarna i
branschen. För att överleva  måste de följ-
aktligen vistas i de nostalgiska pastischer-
nas skyddade verkstad, där hävdvunna regler
och förutsättningar gäller.

Ingen nåd för pusseldeckare
Philip Marlowes skapare Raymond Chand-
ler var i en essä från 1950, The Simple Art
of Murder, som man kan förvänta sig, inte
nådig mot företrädarna för den klassiska eng-
elska pusseldeckaren, och bland hans syrli-
ga kommentarer kan man läsa följande tänk-
värda ord: ”Hemingway säger någonstans att
en bra författare tävlar enbart med de döda.
En bra deckarförfattare (det måste när allt
kommer omkring finnas några sådana) täv-
lar inte bara med alla de obegravda döda utan
dessutom också med härskarorna av de le-
vande. Och på nästan lika villkor; för det är
en av egenskaperna hos den här sortens lit-
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teratur att det som får folk att läsa den aldrig
blir omodernt”. Så än leva de gamla gudar:
Agatha Christies klassiska deckare trycks
ständigt om och finner vägen till nya läsare,
och Sherlock Holmes ökar för så gott som
varje år på sin ledning som den mest filma-
de litterära gestalten någonsin.

De klassiska budord som formulerades på
1920-talet av Ronald A. Knox och S. S. Van
Dine gällde givetvis den typ av kriminalro-
man som då var i det närmaste ett med gen-
ren, nämligen pusseldeckaren, vilket förkla-
rar den avvisande hållningen vis-à-vis nume-
ra omhuldade berättargrepp. De flesta av da-
gens deckare bryter exempelvis mot Van
Dines nionde budord, där följande slås fast:
”Det får bara finnas en detektiv – d.v.s. bara
en huvudrollsinnehavare, som står för slut-
ledningarna – en deus ex machina. Att låta
tre eller fyra hjärnor, eller ibland ett helt gäng
av detektiver slå sig ihop om att lösa ett pro-
blem, innebär inte blott att splittra intresset
och rycka av den logiska tråden utan också
att försätta läsaren i underläge. Om det finns
fler än en detektiv vet inte läsaren vem som
är hans mentor och motpart i att dra slutsat-
ser. Det är som att låta läsaren kapptävla i
löpning mot ett stafettlag”. Var finns förres-
ten idag en sådan ambitiös och noggrann dec-
karläsare som Van Dine föreställer sig?

Beskrivningar bannlystes
En annan punkt på listan som nu för tiden är
överspelad – på gott och ont, skulle jag vilja
påstå – är en som bannlyser långa beskrivan-
de partier, sysslande med ovidkommande
bihandlingar, noggrant utarbetade karaktär-
sanalyser och stämningsskapande skildring-

ar, alltså en varning för att ge för stort ut-
rymme åt att belysa magsårslidande och re-
lationsproblem hos de frånskilda pappor och
mammor som iklätt sig detektivrollen.

Men budordet om att en mordutredning
skall stå i centrum för intrigen i en deckare
gäller som sagt fortfarande alltifrån ’a nice
little murder’ till bloddrypande avrättningar,
och de röster som ifrågasatt detta har för-
klingat tämligen ohörda. I vårt land diskute-
rade bland andra författaren Sigfrid Siwertz
i Fåfäng gå. . ., en essäsamling från 1959,
om man i branschen inte kunde tänka sig att
syssla med mer oblodiga brott som exem-
pelvis stöld, falskmynteri och utpressning.
Avgörandet ligger väl i vår tids marknadsan-
passade bokutgivning till syvende och sist
hos läsarna, huruvida de är villiga att ägna tid
och intresse åt en deckare utan brott mot
Bibelns femte bud.

Doyle sydde kostymen
Det är dags att skärskåda hur pionjären Co-
nan Doyle, som så att säga sydde deckarkos-
tymen med sina berättelser om Sherlock
Holmes, förhöll sig i den här frågan. Själv-
aste urfadern Edgar Allan Poe avslöjade på
sin tid temat i titeln på sin epokgörande his-
toria om The Murders in the Rue Morgue –
Morden på Rue Morgue, och Conan Doyle
ger också en antydan därom när han kallar
sitt förstlingsverk från 1887 för A Study in
Scarlet – En studie i rött. Det blev med ti-
den allt som allt sextio berättelser om Sher-
lock Holmes, varav fyra har ordinär roman-
längd. De senare är alla mordhistorier och
ger alltså enligt S. S. Van Dines ord läsaren i
det avseendet lön för mödan. Men hur för-
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håller det sig med de femtiofyra andra av no-
vellformat? Det är kanske rentav så, att man
inte hinner bli uttråkad och besviken vid läs-
ningen av en novell, som saknar incitamen-
tet av ett mord.

Holmes sparsam med morden
Hursomhelst så är förekomsten av ett mord
i intrigen i Sherlock Holmesnovellerna re-
lativt sparsam. När läsarna efter de båda in-
ledande romanerna A Study in Scarlet och
The Sign of Four – De fyras tecken på nytt
möter mästerdetektiven i de månatliga no-
vellerna i The Strand Magazine tar förfat-
taren inte till storsläggan och drämmer till
med ännu en mordhistoria utan han låter ho-
nom i stället reda ut fallet med En skandal i
Böhmen – A Scandal in Bohemia, och det
var verkligen inte någon läsare som klagade
över brist på dramatik och spänning.

Särskilt i de båda första novellsamlinga-
rna, The Adventures och The Memoirs of
Sherlock Holmes, är mordfallen få: av to-
talt tjugotre berättelser handlar bara fem om
ond, bråd död, nämligen The Boscombe Val-
ley Mystery (Tragedin i Boscombe Valley),
The Five Orange Pips (De fem apelsinkär-
norna), The Speckled Band (Det spräckli-
ga bandet), The Crooked Man (Krympling-
en) och The Resident Patient (Doktor Tre-
velyans patient). I de följande novellsam-
lingarna ökar mordfrekvensen i intrigerna
markant till nio av tretton i The Return of
Sherlock Holmes, till sex av nio i His Last
Bow och slutligen ingår mord som ingredi-
ens i fyra av de tretton fallen (om man un-
dantar ett som visar sig vara självmord) i The
Case-Book of Sherlock Holmes. Samman-

fattningsvis är temat mord representerat i
mindre än hälften av fallen, närmare bestämt
i tjugosex av samtliga sextio.

Härav torde framgå att det faktiskt är
möjligt att laga till en spännande kriminal-
berättelse utan att krydda med mord. Vad är
det då för alternativ som utgör deckargåtan i
majoriteten av Sherlock Holmesnovellerna?
Ja, det ämne som kommer på andra plats ef-
ter ’mord’ är inte oväntat ’stöld’ i inalles tio
av dessa. Därnäst kommer societetsskanda-
ler och brott som kan rubriceras som bedrä-
geri och arvsfiffel i sex respektive fem av
fallen. I fyra av berättelserna har brottet po-
litiska förtecken, och resten ryms under be-
teckningar som utpressning, familjekonflik-
ter, kidnapping och falskmynteri, totalt sett
en provkarta på allehanda förbrytelser.

Mord fängslar icke mer
Nu är det inte så att de berättelser som upp-
visar en mordhistoria a priori är en mer
fängslande läsning. Med undantag för novel-
len The Speckled Band med ett misstänkt
mord i det förflutna och ett avvärjt mord-
försök, vilken är ett vanligt antologinummer
och oftast placeras som nummer ett på en
förteckning över de bästa Sherlock Holmes-
novellerna, så toppas listan, åtminstone den
som framröstades 1999, i övrigt av fall som
The Redheaded League – De rödhårigas
förening, A Scandal in Bohemia, Silver Bla-
ze, The Blue Carbuncle – Den blå karbun-
keln och The Musgrave Ritual – Den mus-
graveska ritualen. Inget av dessa fall skild-
rar en mordhistoria. Inom parentes sagt är
min egen absoluta favorit den trivsamma The
Blue Carbuncle med en Holmes i högform.
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Det som uppenbarligen väger tyngst vid be-
dömningen är uppvisningen av Sherlock Hol-
mes bländande slutledningskonst – vare sig
den håller vid en närmare granskning eller
inte – och tydliggörandet av hans kraftfulla
och dominanta personlighet.

Ett av Holmes tidiga fall, som är så långt
från en mordintrig som tänkas kan, är A Case
of Identity – Ett identitetsfall, en lätt bisarr
och egentligen tämligen osannolik historia.
Den är enligt Holmes själv så banal, att han
löser problemet med vänster hand. När den
inte fullt så skarpsinnige Dr Watson kom-
mer instormande till vännen i våningen på
Baker Street efter att ha varit upptagen en
hel dag med ett allvarligt sjukdomsfall, ut-
spinner sig följande replikskifte:

– Nå, har du löst det? frågade jag då jag
kom in.

– Ja, det var bariumsulfat.
– Nej, nej, jag menar det där mysteriet

med Mr Angel! utropade jag.
–   Jaså det! Jag tänkte på saltet som jag arbe-

tade med. Det var inte alls något mystiskt fall,
fastän, som jag sa i går, några detaljer var av in-
tresse. Det enda tråkiga är att det tyvärr inte finns
någon lagparagraf med vars hjälp man kan kom-
ma åt skurken.

Jag tycker att denna historia, trots avsak-
naden av traditionellt dramatiska inslag, än-
dock håller god Sherlock Holmesklass och
bjuder på underhållande läsning.

Fungerar utan blod
En detektivberättelse kan, som jag ser det,
fungera utmärkt med enbart oblodiga inslag,
men som brasklapp skulle jag nog vilja till-
foga: under förutsättning att den är av no-

vellformat. En novell med en intrig som den
i A Case of Identity skulle antagligen inte
heller fylla måttet om den inte ingick som
en del i en helhet och stöttades av de övriga.
Det må vara mästerdetektiven förlåtet att han
understundom håller till i det grunda och
ljumma vattnet nära stranden, när vi som lä-
sare vet att han så snart tillfälle erbjuds ger
sig ut på djupt vatten där de riktigt fula fis-
karna och de blodtörstiga hajarna huserar.
Givetvis är det också på det viset att Holmes
helst ser att han får ägna sig åt att lösa mer
utstuderade brottsfall, och när denna intel-
lektuella stimulans uteblir kan han sucka
uppgivet som i början av The Copper Bee-
ches – Blodbokarna: ”Människan, eller åt-
minstone brottslingen, har förlorat all ori-
ginalitet och företagsamhet. Och min lilla
praktik ser ut att begränsas till en byrå för
att ta rätt på borttappade blyertspennor och
ge råd åt unga damer från flickpensioner”.

Synonym till mordhistoria
Alla de fyra längre Sherlock Holmeshisto-
rierna har, som sagt, en mordintrig, något
som i deckarromanernas hårt styrda genre
har utvecklats till praxis. Samtliga Agatha
Christies gott och väl över sextio romaner,
alla novellsamlingarna alltså oräknade, för
att ta ett exempel, har så vitt jag kan finna en
intrig uppbyggd kring ett eller flera mord,
och det är säkert inte fel att anta att samma
sak torde gälla andra författare av detektiv-
romaner. En deckare är alltså i princip syno-
nym med en mordhistoria. Kan det möjli-
gen förhålla sig så att S. S. Van Dines regel,
att ett mord måste vara ryggraden i en dec-
karintrig, är oavvislig än i dag?
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AV BO STENFORS

Albert Einstein – han med relativitetsteori-
en! – sade en gång att det märkliga med uni-
versum var att det är så begripligt. Vad han
då tänkte på var sannolikt sådana saker som
orsakslagen, den naturlag, som ligger likt en
fast grund för allt skeende i universum. En
gång för ca 15 miljarder år sedan bildades
alltså vårt universum genom en rejäl smäll –
the Big Bang! – i en punkt från vilken allt,
energi och materia, kastades ut och bildade
galaxer med solar – bl a. den speciellt om-
fångsrika Vintergatsgalaxen, också besynner-
ligt säker för liv, där vår sol ingår. Inom dessa
vidder och dessa tidsperioder rör sig såsom
bekant god science fiction.

Och den viktigaste lagen för vårt expan-
derande universum är onekligen orsaksla-
gen. Förhandenliggande orsaker ger nästa
händelse, som i sin tur orsakar nästa händel-
se och så vidare i en kedja tills vi kommit
fram till vår nutid och kan motse de kom-
mande händelser, som skall utgöra vår fram-
tid. Även i våra kroppar härskar orsakslagen
ganska oinskränkt. Det är till exempel en klar
inre orsak, som gör att vårt hjärta slår sitt
slag och sedan ett till och ett till. Upphör
orsaken, upphör hjärtat att slå.

Nå, detta sätt att se på hur allt utvecklar
sig genom orsak som ger verkan, som i sin
tur ger verkan, det ledde filosoferna på
1940-talet till att tro på att vi människor inte
kan ha någon som helst egen vilja. Allt vad vi
gör och tänker blir beroende på föreliggan-
de orsaker omkring oss och inuti oss. Det är

GE MIG EN FRI VILJA!
de som styr oss. Något utrymme för en egen
vilja kunde rent vetenskapligt aldrig finnas,
resonerade man, även om vi naturligtvis in-
billar oss att vi tänker och handlar självstän-
digt och fritt. Och javisst, visst är vi bundna
av händelserna omkring oss. I stort sett styr
de naturligtvis våra liv.

Men orsakslagen tycks inte fått helt fritt
fäste och spelrum i det riktigt, riktigt lilla –
det ”atomlilla”! Man kan till exempel mäta
en elektron som en vågrörelse eller som en
fast partikel, men det är vad den sedan fort-
sätter att uppträda som, vilket är litet mys-
tiskt, därför att den tycks förbli vad man mätt
den som. Har man en gång mätt en elektron
såsom en partikel går det alltså inte att på
något sätt nästa gång mäta den som en våg-
rörelse. Elektronen tycks av iakttagelsen ha
präglats en gång för alla till att vara en parti-
kel och definitivt ingenting annat.

Och vidare: om två ljus-kvanta kolliderar,
förvandlas de vid kollisionen till två elektro-
ner, som rusar rakt åt var sin sida. Om man nu
mäter den ena av de två elektronerna som en
vågrörelse, vägrar sedan den andra elektronen
att låta mäta sig som en partikel, den uppträ-
der också som en vågrörelse från och med
detta. Förklaringen till detta kan vara den gan-
ska så mystiska att det i själva verket är en
och samma elektron, som befinner sig på två
ställen samtidigt, rusande bort från sig själv.

Kanske detta besynnerliga förhållande i
det mikrokosmos, som bygger upp vårt uni-
versum, gör det möjligt att även vår person-
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lighet kan befinna sig på två ställen – i vår
kropp men också samtidigt i något annat sam-
manhang, där vår personlighet skulle kunna
tänkas kunna överleva när vår kropp förin-
tas. Att grubbla över något sådant är förstås i
dag ren science fiction utan tillräcklig ve-
tenskaplig grund.

Kanske också det faktum att man kan fäs-
ta iaktagelser i sitt minne och bevara dem
sitt liv igenom kan förklaras av att elektron-
ers eller andra partiklars egenskaper i hjär-
nan vid varseblivning permanentas, så att vi
härigenom får förmågan att spara olika sa-
ker i vårt huvud, vilket alltså i sin tur skulle
kunna innebära en vetenskaplig teknik bak-
om det faktum att vi kan komma ihåg så ena-
stående mycket av vårt liv sedan den tid-
punkt, då vi kom till världen. Minnena skulle
också möjligen kunna finnas och fortsätta att
existera på ett annat ställe samtidigt.

I detta sammanhang vill jag gärna passa
på att peka på den märkliga historien om poj-
ken Jay, som redan som barn började teckna
ned långa symfonier på notpapper – symfo-
nier, som anlände ”färdiga” i hans huvud. Han
visade sig därvid omedelbart kunna behärs-
ka såväl notskrift som olika instruments
omfång i en symfoniorkester.

Vid femton års ålder har han nu hunnit
nedteckna fem symfonier – den femte var
på 1328 takter eller 190 notsidor och har
spelats in på skiva – varefter Jay, sedan han
hade lyssnat på framförandet av symfonien,
otåligt börjat skriva på en sjätte symfoni,
som började ljuda i hans huvud. Om detta
berättades i TV i programmet ”Sixty Minu-
tes” i december 2006.

Science fiction, det här, visst – eller?

PAUL ERDMAN DÖD

Thrillerförfattaren Paul Erdman har avlidit i
en ålder av 74 år. Han var född i Kanada men
gjorde karriär som bankdirektör i Schweiz
på 1960-talet. Efter att ha olagligt ha sålt
märkeskakao  dömdes han till fängelse för
att olagligt och därefter – 1976 – slog han
igenom som författare med bästsäljaren The
Crash of ’79 där han förutspådde den kom-
mande börskraschen. Hans då ett år gamla
bok The Billion Dollar Sure Thing belöna-
des med Edgarstatyetten i USA. 1992 kom
han med boken The Swiss Account om för-
skingrade judiska tillgångar efter Förintel-
sen.

ROLAND MÖLLERFORS BLEV 73
Chefredaktören och författaren Roland Möl-
lerfors har avlidit 73 år gammal. Han skrev
flera skönlitterära böcker, bland annat två
deckare, Döden på Österlen (Eget förlag,
1995) och Fången på Glimmingehus (Arto-
graf, 1999).

OLAISEN KOMMER TILLBAKA

Per Olaisen är välkänd bland deckarläsare.
Hans CDM är vårt enda magasin för deckar-
noveller. Olaisen har ett bokantikvariat i Fal-
kenberg och sitter bland mycket annat med i
deckarakademin. Mindre känt är att han 1992
debuterade som lyriker med Dödens vänt-
rum. Nu är han tillbaka på banan igen. Hans
haikudikter i samlingen Teckenmästaren ta-
lar har publicerats sommaren 2007.

NÄSTA DAST BLIR EN

JULKLAPP I DECEMBER
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BERGMAN SNODDE 87:ES PLANRITNING

OCH FIRSTS ÄGNAS ÅT ED MCBAIN
När Ted Bergman besökte 87:es polisstation på Grover Avenue i New York för ett ”hemma-
hos-reportage” för hemsidan lyckades han knycka planritningen av andra våningen för sin
samling.

Nu berättar han att april-numret 2007 av den amerikanska tidskriften FIRSTS, The Book
Collectors Magazine, ägnas nästan helt åt Evan Hunter, Ed McBain och hans övriga pseudo-
nymer. Där finns en kortfattad biografi och redogörelse för hans arbete i filmbranschen.
Vidare berättas om det antikvariska värdet på 129 förstaupplagor av Hunter, McBain, Mars-
ten, Collins, Cannon, Hannon och Abbott.

Andra vången på 87:es polisstation.
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Varje månad kan man träffa Mattias Boström,
Martin Kristenson och Fredrik af Trampe på
stockholmska Sunkit (krogen Bröderna Ols-
sons) där de avnjuter otroligt underlig mu-
sik – i många fall musiken bakom Sveriges
sämsta skivomslag.

Boken börjar med ett förord om skivan
och dess omslagshistorik kommenteras med
en lätt ironi. Vi får veta att trion inte ”enbart
har velat samla fula eller smaklösa skivom-
slag /utan också/ udda och annorlunda om-
slag, bilder som avviker från mängden eller
fungerar som en tidsspegel, som överraskar,
förbryllar eller bara har någon anmärknings-
värd detalj.”

Några nedslag i denna roliga bok: Bokens
omslags omslag är symptomatiskt. Det är en
bild av dansbandet Kinds, som är typiskt för
många av skivomslagen. Bandet står i lekpy-
jamaser (uniformen för 70-talsdansbanden!)
i ett hörn av ett fult tapetserat rum med skä-
ra gardiner. Det är så folkhemskt, i dubbel
mening. Man blir litet varm – kanske av vär-
melementet som på ett subtilt sätt stör den
sötfula harmonin.

Ett exempel i samma genre är bandet Mix-
ers, där miljön visserligen är mer sofistike-
rad men blicken fladdrar - hos honom till
vänster. Bruno Wintzells griskramande är fr
o m nu en klassiker, men jag vill gärna också
framhålla Loa Falkmans julskiva från en som-
margrön byggarbetsplats.

Vi får också se hur Lösjötorparn ”Plöjer
nya fåror” med sin häst och plog. Men är inte

en kylslagen förvår litet tidig för plöjning?
Vi har den niofaldiga Lycksele-”Kvartetten”
eller ”Eckens sextet” som upphäver lagarna
för rum och grammatik.

Eller Pethers som anser sig vara ”gam-
maldansens Osmonds” – vad kommer här-
näst, dansbandens Mahler? Flamingokvintet-
ten skulle troligen villigt bära väskor på vil-
ken hotell som helst och att Nisse ”N P
Möller” Ahlroth var transvestit hade vi ing-
en aning om.

Innan Photoshop kom var det svårt med
grafiken, vilket blir uppenbart med Göte-
borgs symfoniorkesters skiva till handels-
mässan 1980. Ett mysterium är varför Chris-
ter Sjögren är den enda utan de groteska Vi-
kingarna-hornen? Vi kan också konstatera att
Johnny Svängman gillar cigaretter – han ba-
dar i dem.

Det finns mycket! Beskrivande texter är
lågmält sakliga och roliga. Författarna har
gjort en hel del research och kan i många
fall upplysa om bandens och artisternas vi-
dare öden. Sveriges sämsta skivomslag är en
humörhöjare på vilket partaj som helst.

AHRVID ENGHOLM

SVERIGES SÄMSTA SKIVOMSLAG
En bok av Mattias Boström, Martin Kristenson och  Fredrik af Trampe, Känguru, 2007.

Tre fantastiska skivomslag som från vän-
ster visar Arne Weise, Loa Falkman och
Janne ”Loffe” Carlsson.
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Jag började samla deckare och thrillers
mycket tidigt och läste i stort sett allt som
kom i min väg. Under alla dessa år kan jag
inte på rak arm komma ihåg att jag någonsin
läste en bok som utspelades på vår vackra ö i
Östersjön – Gotland.

Men så plötsligt, under det senaste  de-
cenniet, exploderar det och ett stort antal
böcker kommer ut, den ena efter den andra
med handlingen förlagd till Gotland. Histo-
rier kunde utspelas på norra Gotland, på Fårö,
i Visby, på östkusten och även på södra Got-
land.

EN MORDISK GOTLANDS-KVARTETT
AV IWAN MORELIUS (TEXT OCH BILDER)

Hur kan detta komma sig?
Har man plötsligt fått upp ögonen för att

här finns en både exotisk och ovanlig miljö?
Den första thril-

ler jag läste som  ut-
spelades på Gotland
var en bok av den
engelske, nyligen
bortgångne, förfat-
taren  N. J. Crisp
Romanen hette The
Gotland Deal (Vi-
king Press) och kom

BOK I TELEFON

Nu går det att även i Sverige lyssna till deckare av Agatha Christie, fantasy som Sagan
om Ringen och cirka 200 andra ljudbokstitlar på engelska direkt i mobiltelefonen, lovar
det svenska företaget BOKiLUR. Nyligen börde de samarbeta med HarperCollins som
är ett av Englands största förlag.

Tidigare har bolaget haft ett stort antal svenska titlar på repertoaren. Genom att skicka
ett SMS till BOKiLUR får man en gratis programvara som
installeras i mobiltelefonen. Med den kan man söka sig
fram bland tillgängliga titlar för att till sist köpa den ljudbok
man vill lyssna på. Ljudet strömmar ner till mobilen och
belastar minimalt med minne – och förlaget minimerar
kopieringsrisken.

Förlag som anslutit sig till denna distributionsform är
bland annat Piratförlaget, Storyside, Earbooks och Bra
Böcker.

BOKiLUR grundades i Schweiz 2005 av Jonas Tellander
och systermutvecklaren Jon Hauksson. Ett år senare fanns ett operatörsavtal med Telenor.

I Japan är bokläsning via telefon en stor sak, vilket DAST berättade om i nummer 4
förra året.
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ut hösten 1976 och jag recenserade den i
DAST Magazine.

Idag har vi en alldeles utmärkt kvartett
svenska författare som valt Gotland som
plats för olika brott. Det är då naturligtvis
Annika Bryn, Anna  Janson, Marie Jungstedt
samt Håkan Östlundh som alla har flera spän-
ninghsromaner bakom sig.

Annika Bryn träffade jag på Sture-Katten i Stockholm, Marie Jungstedt på Gannarva
gård, en ridskola nära Fröjel på Gotland som drivs av min före detta svägerska Kerstin
Herlitz. Håkan Östlund träffade jag i Alva på Gotland.

Jag har träffat alla utom Anna Janson och
märkligt nog skedde samtliga sammanträf-
fanden inom en så kort tidsrymd som två
veckor.

Och än finns väl chansen att jag hinner
träffa Anna, som är bosatt i Vintrosa, en li-
ten plats som ligger mellan Fjugesta och Öre-
bro.

Annika Bryns senas-
te heter Morden i
Buttle. Tidigare har
hon kommit med Den
sjätte natten 2003
och Brottsplats Ro-
senbad 2005.

Anna Jansson kom
2006 med Främmande
fågel. Tidigare pro-
duktion: Stum sitter
guden 2000, Alla de
stillsamma döda 2001,
Må döden sova 2002,
Silverkronan 2003,
Drömmar ur snö 2004,
Svart fjäril 2005, I stor-
men ska du dö, LL-bok
2002, Dömd för mord,
LL-bok 2003.

Mari Jungstedt kom i
fjol med Den döende
dandyn. Hennes svit
av kriminalromaner
inleddes med Den du
inte ser 2003 och se-
dan kom I denna stil-
la natt 2004 samt Den
inre kretsen 2005.

Håkan Östlunds se-
naste roman är Ter-
ror från 2006. För-
sta bok var Släke
2004. Sedan kom
Dykaren 2005.
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Oskulden är en bok om en kvinna som inte
vet vem hon är och som söker sanningen om
sig själv och om ett brott. Jag väljer att ana-
lysera texten genom att fokusera på identi-
tet, makt och sexualitet och gör detta genom
att använda Monique Wittig och Judith But-
lers sätt att se på detta i Butlers artikel Sub-
versiva kroppsakter  (Larsson, (red), 1996,
Feminismer).

ATT SKAPA EN KVINNA
EN GENUSANALYS AV JEAN BOLINDERS BOK OSKULDEN. (1997)

AV EVALIZ PERSSON

Romanen börjar med att vi får veta att det är
en ”hon” som är huvudperson. Men denna
person har ingen identitet. Hon föds där och
då på ett fartygsdäck utan identitet och min-
ne men ser hat och avståndstagande i andra
kvinnors ögon.

”Ett par kvinnor stirrar på henne. Det finns
avståndstagande i deras ansikten och de
viskar med varandra. De tycker inte om
henne. Snarast ser de ut att hata henne.
Vet de vem hon är? Hon kan ju inte fråga.
Själv vet hon ingenting.” (Bolinder, 1997,
s 10)

Kvinnorna beskrivs som ”Två obevekliga vak-
ter i en rättssal.” (ibid., s 10) Redan här har
vi bokens kärna: En kvinna utan identitet, hon

är bara en hatad hon.  Men, som Judith But-
ler frågar: ”Hur blir man ett genus?” (Lars-
son, (red), 1996, Feminismer, s. 148). I bo-
ken är det den mänskliga kroppen som avgör
att det är en ”hon”, inte vad hon har gjort el-
ler är.

Men författaren till boken Oskulden vil-
le ge denna ”hon” en identitet och han följer
Simone de Beauvoirs teori om att ingen föds
med ett genus – detta förvärvas alltid. But-
ler menar att könet för de Beauvoir är något
oåterkalleligt faktiskt medan genus är något
förvärvat. (ibid. s. 148)

Bolinder bygger upp en identitet genom
att redovisa kvinnans handlingar genom att
minnet återkommer successivt hos huvud-
personen.  Som bitar i ett pussel försöker
han konstruera en kvinna och frågan är om
han lyckas med det, hur förvärvar ”oskulden”
sitt genus genom boken? Vad får vi för kun-
skaper om denna minneslösa kvinna utan
identitet?

Analys

Kön/genus =  hon.  ”Hon vet inte varifrån
hon kommer och vart hon är på väg.” (Bolin-
der, 1997, s 14). Hon har ingen historia.

Makt = Kvinnorna ser ut som obevekliga
vakter, relingen blir ett domstolsskrank. De
talar om för henne att hon inte är välkom-
men och att de nog vet vem hon är. (ibid. s
10 ff).
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Det finns en kvinnlig terapeut som sagt
till ”oskulden” att alltid skriva ner sina dröm-
mar. (ibid.  s 11)

Farbror Gusten som våldförde sig på
henne när hon var barn.

Religionen/prästen har en framträdande
roll som fördömande mot de homosexuel-
la/perversa.

Hennes föräldrar som var av en ”fin” fa-
milj förskjuter henne för att hon är lesbisk,
inte för att hon misstänks för att ha mördat
en annan människa. ”De är lamslagna av de
perversiteter du och den där flickan hade för
er, bräkte han. Deras liv är slaget i spillror.
De tänker flytta och byta namn.” (ibid. s 124)

Hennes egen makt över män och kvin-
nor. När hon visar att hon är villig till sex så
vågar inte den unga pojken, medan hon ”för-
löser” andra kvinnor genom att visa på les-
bisk sex.

Platser: Båten hon färdas på styrs av en
kapten som är omgiven av människor som
ogillar henne,  de kommer till en ö där hon
blir utanför och hatad. Båten, ön blir meta-
forer för det heteronormativa samhället.
Fängelset som hon suttit på blir en sexuell
fristad, trots skammen över brottet.

Spriten. Hon är beroende av sprit för att
stå ut med sig själv.

Sexualitet. Hon drömmer om att hon har
samlag med en ung kvinna i ett tält, efter sam-
laget vaknar hon upp och finner en död flicka.
(ibid. s 11)

Redan här i boken har vi fått det etablerat
att kvinnan i boken är avvikande, hon har ett
(vill ha, har haft?) två lesbiska förhållanden
samt att hon är ovälkommen och tycker sig

se vakter och domstol i omgivningarna. Hon
följer inte det heteronormativa och har kon-
takter med rättsväsendet pekar det på. Men
är hon då en kvinna eller är hon rätt och slätt
lesbisk?

Butler menar att Monique Wittig i sin bok
Feminist Issues påstår att en lesbisk kvinna
inte är en kvinna och hävdar att ”en kvinna
existerar bara som en term som stabiliserar
och konsoliderar en binär och oppositionell
relation till en man; den relationen är hete-
rosexualitet.” Eftersom den lesbiska förkas-
tar heterosexualiteten kan hon inte definie-
ras från denna dikotomi och överskrider den
binära motsättningen mellan man och kvin-
na, hon är alltså varken kvinna eller man.
(Larsson, (red), 1996, Feminismer, s149ff).

Butler säger att Wittig genom sitt reso-
nemang kommer fram till att den lesbiska
tillhör ett tredje genus eller som Butler sä-
ger ”en kategori som radikalt problematise-
rar både kön och genus som stabila politiska
kategorier för beskrivning”.

Butler menar att Wittigs resonemang om
den radikala åtskillnad mellan heterosexua-
litet och homosexualitet helt enkelt inte hål-
ler. Butler menar att det finns strukturer av
psykisk homosexualitet inom heterosexuel-
la relationer och strukturer av psykisk hete-
rosexualitet inom homosexuella. Det finns
andra makt/diskurscentra som konstruerar
och strukturerar både homosexualitet och
heterosexualitet – heterosexualiteten är inte
den enda tvingande demonstrationen av makt
som genomsyrar sexualiteten, även om hon
tillstår att det visst förekommer och att den
makten verkar med den kraft och det våld
som Wittig påstår. (ibid. s 159ff)
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Sexualitet 2. Männen framstår som vålds-
män som tvingar till sig sex och detta gör
ont och är otäckt. ”hon tänker på klockan som
en äcklig kuk. Det där lilla missfostret till
gosse ska snart bli könsmogen och springa
kring fet och motbjudande och jaga flickor.”
(Bolinder, 1997, s. 25) Medan kvinnor be-
skrivs poetiskt.  ”Med svällande bröst och
skära vårtgårdar, pösande vit mage och rött
könshår. Det är något så barnsligt mjällt och
hjälplöst med henne.” (ibid. s. 28)

När könsumgänget mellan kvinnor be-
skrivs så är det en akt där huvudpersonen
hjälper andra kvinnor att komma till insikt:
”Hon blev alldeles lugn och avslappnad ef-
teråt, grät av glädje och lättnad. Det var allt-

så så det var, mumlade hon. Vad skönt det
känns att veta!” (ibid, s. 47).

Avslutning och diskussion
Författaren visar på att när kvinnan är duktig
och sköter sig i skola och hem samt följer
den heterosexuella normen gör det ingen-
ting om man råkar döda någon annan eller
vara en tjuv. En av personerna, en präst, sä-
ger: ”Den stora synden var det ni gjorde i
tältet innan hon dödades” (ibid. s. 164)

Det är dock prästen som till slut visar sig
vara mördaren och som dödat för att flick-
an/kvinnan har haft ett silverkors och hånat
den heliga tron och Gud genom att ha ett
förhållande med en annan kvinna.

Judith Butler frågar sig vad som återstår
sedan den kropp som fått sammanhang ge-
nom könskategorin delas sönder och görs
kaotisk, kan denna kropp få tillbaka sina lem-
mar och sättas ihop igen?  Bolinder har i sin
bok gett oss fragment av en kvinna som sätts
ihop till en varelse som trots sin oskuld inte
finner någon plats i samhället utan väljer att
ta sitt liv – precis när hon fått sin identitet-
tillbaka och äntligen känner sig hel.

Jag avslutar med att ”oskulden” själv får
ställa en fråga och som jag tycker genomsy-
rat de teoriavsnitt jag läst inför detta arbete:
”Ibland har jag undrat om jag egentligen
var lesbisk från början eller om omstän-
digheterna gjorde mig sådan.” (ibid. s.
125)

 Litteraturlista:
Bolinder, J. (1997). Oskulden. Stockholm:
Carlsson Bokförlag
Larsson, L. (Red.). (1996).  feminismer.
Lund: Studentlitteratur

FÖR EN DEL AV OSS
ÄR DET EN DECKARGÅTA

ATT FÅ SOCIALBIDRAGET

ATT RÄCKA TILL.

SKÄNK EN SLANT TILL VÄLGÖRENHET

Sundsvalls Unga
Skrivare Bokförlag

A N N O N S
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Du har berättat att du blev refuserad un-
der flera år blivit refuserad. Hur kändes
det?
Jag har alltid tyckt om att skriva uppsatser i
skolan, men skrev inte speciellt mycket på
fritiden fram till 20-årsåldern, när jag blev
lite inblandad i den s k fandomrörelsen, d v s
science fiction-entusiaster som byter novel-
ler och amatörmagasin med varandra. Av en
annan ung sf-entusiast fick jag 1984 höra att
bokförlaget Prisma och tidningen Vi hade
utlyst en novelltävling. Jag skrev en novell
om en ung pojke som dyker i vågorna på som-
marlovets sista dag, döpte den till Vågryt-
taren och skickade till tävlingen. Några må-

AV IWAN & MARGARETA MORELIUS

JOHAN THEORIN:

H A N

SKRIVER

M E D

HJÄRTAT

Johan Theorin är det senaste stjärnskottet inom svensk kriminalförfatteri. Hans de-
butbok Skumtimmen (Bonniers) har sålts till flera länder – till några redan innan
boken kom i Sverige. DAST:s Iwan och Margareta Morelius har ställt frågor till
författaren och svaren redovisas här.

nader senare fick jag ett brev om att den fått
tredje pris av alla tusentals bidrag och skul-
le komma med i en antologi kallad Novella
85. Det var stort – för mig som författare
har glädjen över det genombrottet inte kun-
nat matchas av något annat, inte ens årets sto-
ra framgångar med Skumtimmen.

Jag var på väg att börja på juristlinjen när
det här hände, men insåg att skrivandet låg
mig mycket närmare. Så jag blev journalist i
stället och jobbade mig runt Sverige på oli-
ka dagstidningar som reporter och redigera-
re på Tranås-Posten, Arbetarbladet, Bohus-
läningen, Svenska Dagbladet och Göteborgs-
Posten. Samtidigt skrev jag noveller på fri-
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tiden som blev publicerade i små novelltid-
ningar eller i dagstidningarna jag jobbade på,
och även två romaner som refuserades av
bokförlagen i Stockholm.

Det är inte roligt att bli refuserad. Det
viktiga är att man från början känner till de
tuffa spelreglerna för romaner och inte blir
så besatt av att bli romanförfattare att man
ser refuseringarna som bevis på att hela ens
liv är misslyckat. Det positiva var att fram-
för allt Albert Bonniers förlag hela tiden
uppmuntrade mig att fortsätta skriva: ”Det
här manuset duger inte riktigt, men …” Så
då fortsatte jag, sakta men säkert.
 
Din första deckare utspelas på Öland. Hur
kom det sig att du valde denna vackra ö?

Min mammas släkt kommer från norra Öland,
och jag känner nog till den delen av ön bätt-
re än någon annan plats i världen. Jag har bott
där varje sommar, och besökt ön även på an-
dra årstider. Jag har hört en mängd olika
släkthistorier om Öland, och i vuxen ålder
börjat intressera mig mer och mer för öns
historia och den märkliga kontrasten mellan
gammalt bruksamhälle och modernt turist-
paradis, liksom den intensiva semestersä-
songen kontra den relativa ödsligheten un-
der resten av året.

När jag började skriva Skumtimmen för
cirka fem år sedan (det tar tid när man bara
kan skriva vissa kvällar och helger…) så var
landsbygden fortfarande inte speciellt popu-
lärt bland svenska deckarförfattare – det var
Stockholm, Göteborg och städer som Ystad
som gällde mest. Under tiden som jag skrev
hann det ändra sig förstås – nu har vi Åsa
Larsson som skriver om Kiruna, Camilla

Läckberg som skriver om Bohuslän och en
rad författare som skriver om Gotland. Men
Öland har förblivit ganska orört som krimi-
nalromanmiljö, konstigt nog, men bra för
mig. En journalist som kom ner från Stock-
holm till norra Öland för att intervjua mig sa
”Det är som om det här landskapet bara har
väntat på en historia som Skumtimmen!”

 Har du någon bakgrund för din deckare?
Finns det något självupplevt eller är det
enbart din egen fantasi?

Händelserna i Skumtimmen är påhittade, men
sorgen och saknaden är tyvärr personligt
upplevda. Jag har förlorat alla mina far- och
morföräldrar, min mamma har gått bort och
ett par nära vänner har också avlidit genom
åren. 

Det finns historiska fakta i botten av
Skumtimmen: Några tiotal av de tusentals
tyska soldater som i slutet av andra världs-
kriget var avskurna i baltiska Kurland flydde
faktiskt över Östersjön och nådde svenska
kusten – fast de slapp att träffa Nils Kant.

Nils Kant är delvis inspirerad av en anek-
dot jag hörde av en äldre man i Bohuslän –
om en ung person som för länge sedan slog
ihjäl en jämnårig i en by och med hjälp av
sina föräldrar lyckades fly utomlands på ett
fartyg via Göteborg. Sedan kom det vykort
utan avsändare från Sydamerika i flera år ef-
teråt hem till hans föräldrar. Efter tio år el-
ler så kom det hem en kista från utlandet –
våldsmannen hade drunknat i någon avlägsen
hamn. Kistan begravdes av föräldrarna på
byns kyrkogård. Fallet var avslutat – det var
bara det att det fortsatte komma vykort utan
avsändare från Sydamerika till föräldrarna.
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Detta fick folket i byn att fundera över om
våldsmannen verkligen var död, eller om han
hade arrangerat sin död för att undkomma sitt
straff.

En liten pojke försvinner spårlöst på nor-
ra Öland. Hans mor och hennes far är någ-
ra av huvudpersonerna i din bok. Finns
deras förebilder i verkligheten? Dina star-
ka personteckningar av dessa två männis-
kor gjorde starkt intryck. 

Gerlof har samma yrkesbakgrund som
öländsk kapten för sin egen skuta som min
egen morfar. Hans personlighet baseras mer
på andra gamla män jag har träffat – män som
sitter och tänker väldigt mycket. Läsare av
Skumtimmen verkar gilla honom men han har
inte enbart positiva drag, tycker jag – den här
misstänksamheten mot fastlandet är inte så
beundransvärd. Symboliskt är han en sorts
länk mellan det gamla och det nya Öland.

När jag började skriva om Julia var jag lite
i samma situation som hon – jag hade fått
ett oväntat dödsbud och låg hemma och var
rätt deprimerad. Jag fick en impuls att börja
skriva om en påhittad person som hade det
ännu värre än jag, och började skriva om Ju-
lia som har förlorat sin son utan att få några
svar på vad som hände, och sedan inte kun-
nat gå vidare i livet. Även om hon inte är helt
sympatisk kan jag förstå hennes sorg, men
också att hennes storasyster är rätt trött på
hennes självömkan efter tjugo år.

Ofta är det de första meningarna i en bok
som får läsaren att fastna. I din bok är man
fast redan på första sidan. Har även du
tänkt på hur man ”öppnar” en bok, själva
första meningen?

 Skumtimmen består av två historier: den om
våldsbrottslingen Nils Kants märkliga liv, och
den om Julia, saknaden efter hennes försvun-
ne son och det dåliga förhållandet med hennes
gamle far Gerlof. Jag valde att börja med en
prolog som är skärningspunkten där de här två
historierna verkar mötas – när Julias son går ut
på alvaret, träffar Nils Kant och försvinner.
Första meningen är viktig, den ska sätta tonen
för hela resten av berättelsen. I öppningsme-
ningen till Skumtimmen står pojken vid en sten-
mur. Öland är fullt av stenmurar, och stenen
var viktig för min öländska släkt, så det kändes
som en passande bild att börja med.

Du är nu drygt 40 år. Tycker du att du gjort
en sen debut? Hade du velat debutera ti-
digare?

Just det, jag är 43. Bättre sent än aldrig! Fast
det finns ju 19-åriga debutanter liksom per-
soner som ger ut sin första bok när de är i



44

80-årsåldern – så jag är nog varken tidig el-
ler sen. Hade jag lagt manken till och skick-
at mina två tidigare romanmanus till precis
vartenda bokförlag i hela Sverige hade jag
kanske debuterat mycket tidigare. Men jag
skickade dem bara till Bonniers och Nor-
stedts och Prisma, de stora förlag som jag
kände till och som gav någorlunda positiv
respons. När de till slut tackade nej lade jag
undan manuset och började skriva på ett nytt.
Då borde jag ha skickat det till Wahlström
& Widstrand också. De frågade: ”Varför tog
du inte kontakt med oss tidigare?” Jag hade
inget bra svar…)
 
Flera recensenter har kallat din bok för en
spökhistoria eller skräckroman. Vad tycker
du om det epitetet? Själv tycker jag inte att
jag fick någon spökkänsla när jag läste den.
Men visst var den spännande på ett lite kus-
ligt sätt med dimman över Alvaret.
 
Ja, det har varit konstigt att läsa alla beteck-
ningar på Skumtimmen – som thriller, spök-
historia, rysare, skräckroman, deckare och ”en
relationsroman om sorg och saknad”. I en re-
cension fick den viss kritik för att den inte var
en helt lyckad som pusseldeckare. Men boken
är ingen pusseldeckare – det är inte meningen
att läsaren får ett antal ledtrådar och sedan ska
räkna ut vem den skyldige är.

Att som recensent vara besatt av genre-
beteckningar är, om jag ska vara elak, lite
som insektsforskaren som helst inte vill se
fjärilar flyga omkring på ängen, utan bara vill
ge dem latinska namn, sätta nålar i dem och
förvara dem i en trälåda.

Bokhandlarna får gärna sätta Skumtimmen
på deckarhyllan – men jag hoppas annars att

läsarna bara läser och uppskattar romanen för
läsupplevelsens skull, och inte hakar upp sig
på exakt vilken genre den tillhör. Vissa läsare
som berömt romanen har börjat med att säga
eller skriva: ”Jag tycker egentligen inte om
deckare, men när jag läste Skumtimmen så …”
 
Du har dedicerat boken till din morfar El-
lert Gerlofsson. Varför? Han han betytt nå-
got speciellt för dig?
 
Dedikationen gäller hela min öländska släkt.
Men min morfar Ellert står för mig för det
gamla Öland och allt som försvunnit med den
nya tiden. All kunskap om hur olika hantverk
ska utföras är borta, liksom alla minnen från
hans år som skutkapten på Östersjön när han
fraktade öländsk kalksten till Småland och
Stockholm och tog med sig olja och andra
varor tillbaka. Ellert avled när jag var elva,
så det var mycket jag aldrig hann fråga ho-
nom om. Hans bröder hann jag prata med lite
mer, men nu är de också borta.

Du har enligt uppgift skrivit i över 20 år
och då måste du även ha läst minst lika
länge. Berätta om dina favoriter i böcker-
nas värld. Är du kanske allätare? Vill gär-
na veta vilka dina deckare/thriller-favo-
riter är. Gärna några utländska respekti-
ve svenska.

Jag har alltid varit en stor bokläsare – och
en allätare som läst och uppskattat ”litterära
romaner” som The Catcher in the Rye, Ja-
mes Joyses Ulysses, Stäppvargen, Under
vulkanen, sf romaner som 1984, Brave New
World, Möte med Rama, Stiftelsen, fanta-
syromaner som Sagan om ringen och Glo-
ry Road, skräckromaner som Dracula, The
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Turn of the Screw, Ghost Story och The
Haunting of Hill House. Dessutom har jag
säkert läst mer än femhundra kriminalroma-
ner och uppskattat många av dem. Men jag
kan nog inte bidra med några titlar som inte
andra före mig har rekommenderat många
gånger innan: Jag började med Baskervilles
hund och Tio små negerpojkar, fortsatte
med A Kiss Before Dying, Den skrattande
polisen och Red Dragon. De senaste åren
har jag läst Dennis Lehanes Mystic River, Val
McDermid, Stephen Booth och Joe Lands-
dales deckare från landsbygden i Texas. Bland
svenska författare gillar jag Åsa Larsson. När
jag började skriva Skumtimmen läste jag
Karin Fossum också – hennes kriminalro-
maner som Älskade Poona och Svarta sek-
under uppmuntrade mig att ta sorgen på all-
var, vilket inte alltid görs i deckare.   

 När kommer nästa deckare? Blir det ock-
så från Öland?

Jo, jag håller på med en ny roman om Öland.
Fast även om jag ser Skumtimmen som en
deckare så ser jag inte mig själv riktigt som
deckarförfattare – just för att jag uppskattar
så många olika sorters berättelser. Nästa ro-
man kommer att handla om brott, men ock-
så om en hel del annat. 

Till hur många länder har din bok sålts?

Den har sålts till tio länder förutom Sverige:
Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland,
Polen, Italien, USA, Kanada och England –
och jag har fått kontakt med nästan alla de
utländska förläggarna via mejl. Det är roligt
med internationella kontakter!

HEMSKHETER I HÄLSINGLAND
Hälsinge Akademi som består av flera för-
fattare och kulturpersonligheter från det
vackra landskapet i Gävleborgs län har kom-
mit med sin fjärde bok sedan starten 1988.

Flera av essäerna i boken som heter Här
är platsen behandlar sådant som brukar höra
hemma i DAST Magazine. Gunilla Kind-
strand, programledare i TV, berättar om ett
mord på öppen gata i Delsbo där en passio-
nerad författare dräper rivalen om den kvin-
na han älskar. Dessutom berättar hon den
fängslande historien om Harry Söderman,
kriminalteoretikern som fick smeknamnet
Revolver-Harry.

Deckarförfattaren Olle Häger tar också
upp brott som begåtts i landskapet – tings-
husmördaren i Söderhamn och Mimmi och
Oskar och mordbranden i Röste.

Men boken handlar inte enbart om mord
och elände. Titelns underrubrik talar om
”härligheter” och mycket sådant serveras
också av välkända människor som har saker
att berätta.
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 Av
Jacques
Futrelle

Jacques Futrelle (1875–1912) tillhör den där gruppen av deckarförfattare
som kom i kölvattnet av Sir Conan Doyle. Futrelles klassiske problemlös-
are är den klurige vetenskapsmannen professor Augustus S. F. X. Van Du-
sen, kallad The Thinking Machine, Tankemaskinen. Dödsåret 1912 sam-
manfaller med Titanics undergång. Tyvärr följde Jacques Futrelle den
olycksdrabbade ångaren i djupet och med honom följde också en rad opu-
blicerade noveller om Tankemaskinen, som amerikanen skrivit i England.

Det var helt omöjligt. Tjugofem schackmäs-
tare från hela världen, som samlats i Boston
för det årliga mästerskapet, förklarade en-
hälligt att det var omöjligt, och enhällighet
är i vilket sammanhang som helst ett ovan-
ligt mentalt fenomen bland schackmästare.
Inte en enda skulle för ett ögonblick medge
att det låg inom mänsklig förmåga. En del
blev röda i ansiktet när de framförde sina
argument; andra log högdraget och förblev
tysta; andra åter avfärdade saken med ett
enda ord som absurd.

En tillfällig anmärkning som fällts av den
framstående vetenskapsmannen och logikern
professor Van Dusen, hade utlöst diskussio-
nen. Han hade i det förflutna orsakat bittra
dispyter med sina slumpartade anmärkning-
ar. Faktum är att han vid ett tillfälle utgjorde
en sorts kontroversiellt centrum i vetenskap-
liga kretsar. Det var på grund av hans an-
språkslösa  uttalande i samband med en häp-
nadsväckande och okonventionell hypotes,
som han ombads att lämna sin stol i filosofi
vid det stora universitetet. Längre fram hed-
rade han samma universitet genom att accep-
tera en doktorsgrad.

Under en lång följd av år hade utbildnings-
anstalter liksom vetenskapliga institutioner

PROBLEMET MED KLÄDLOGE ”A”
ute i världen roat sig med att överösa honom
med hedersdoktorat. Han hade initialer som
stod för sådant som han inte kunde uttala:
utmärkelser från England, Ryssland, Tysk-
land, Italien,  Sverige och Spanien. De var
uttryck för erkännandet av det faktum att hans
var den främsta hjärnan inom vetenskapsvärl-
den. Hans surmulna personlighet hade satt
sina avtryck inom ett halvt dussin discipli-
ner. Slutligen kom en tid när argumenten res-
pektfullt tystnade inför en av hans slutsat-
ser.

Den anmärkning som nu hade radat upp
världens forskare i ett så formidabelt och
enhälligt avståndstagande fälldes av profes-
sor Van Dusen i närvaro av tre andra högt
ansedda gentlemän. En av dem, dr. Charles
Elbert, råkade vara schackentusiast.

”Schack innebär en skamlös perversion av
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hjärnans funktioner,” var det påstående som
professor Van Dusen gjort med sin ständigt
lika irriterad röst.

”Det är rent slöseri med kraft, ja. Värre
än så eftersom det antagligen är det svåraste
av alla fast reglerade abstrakta problem. Det
kan naturligtvis lösas med logik. Logik lö-
ser vilket problem som helst – inte de flesta
problem, utan alla problem. En grundlig för-
ståelse av dess regler skulle göra det möj-
ligt för vem som helst att besegra era främ-
sta schackspelare. Det är oundvikligt, pre-
cis lika oundvikligt som att två och två blir
fyra, inte ibland utan alltid. Jag kan inte
schack eftersom jag aldrig sysslar med me-
ningslösa saker, men jag skulle kunna ge-
nomgå några få timmar av kompetent instruk-
tion och besegra en man som ägnat hela sitt
liv åt spelet. Hans sinne är hämmat – fast-
surrat vid schackspelets logik. Det är inte
mitt sinne; det använder sig av logik i ordets
vidaste bemärkelse.”

Dr. Elbert skakade energiskt på huvudet.
”Det är omöjligt”, påstod han.

”Ingenting är omöjligt”, snäste veten-
skapsmannen. ”Det mänskliga sinnet kan
åstadkomma vad som helst. Allt vi behöver
göra är att höja oss över det råa naturtillstån-
det. Låt oss för Guds skull lämna det bakom
oss.”

”Känner ni till schackspelets syften - dess
tallösa kombinationsmöjligheter?” frågade
dr. Elbert.

”Nej”, kom det irriterade svaret. ”Jag har
inte den minsta aning om något som helst
spel bortsett från att den allmänna avsikten,
som jag fattat saken innebär att man flyttar
en viss pjäs i vissa riktningar för att förhin-

dra en motståndare från att flytta sin kung.
Är det korrekt?”

”Ja”, sa dr. Elbert långsamt, ”men jag har
aldrig förr hört någon uttrycka saken på det
sättet.”

”Nå, om det är korrekt, så håller jag fast
vid att den sanne logikern kan besegra
schackexperten enbart med hjälp av logikens
mekaniska regler. För att övertyga er, ska jag
vid något tillfälle ta mig några timmar, be-
kanta mig med hur pjäserna flyttas och be-
segra er.”

Professor Van Dusen blängde dr. Elbert
vildsint i ögonen.

”Inte mig,” sa dr. Elbert. ”Ni säger att vem
som helst, exempelvis ni själv, kan besegra
den bäste av schackspelare. Är ni beredd att
möta den störste av alla schackspelare se-
dan ni ’bekantat’ er med spelet?”

”Självfallet”, sa vetenskapsmannen. ”Jag
har då och då funnit det nödvändigt att göra
mig löjlig för att övertyga folk. Jag kan göra
det igen.”

Detta var alltså den temperamentsfulla
inledningen till den diskussion som retat
schackmästarna och lett till öppet avstånds-
tagande från eminenta män som i åratal inte
vågat ifrågasätta något påstående som den
distingerade professor Van Dusen gjort. Det
bestämdes att vid mästerskapstävlingens slut
skulle professor Van Dusen möta vinnaren.
Det råkade bli ryssen Tchaikovski, som varit
stormästare i schack ett halvt dussin år.

Efter detta väntade resultat av turnering-
en, tillbringade Hillsbury, en ansedd ameri-
kansk mästare, en förmiddag tillsammans
med professor Van Dusen i den senares opre-
tentiösa lägenhet på Beacon Hill. Hillsbury
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Klassikern

gick därifrån med ett bedrövat och förbryl-
lat ansiktsuttryck Den kvällen mötte profes-
sor Van Dusen den ryske stormästaren. Tid-
ningarna hade en hel del att berätta om affä-
ren och hundratals var närvarande för bevitt-
na spelet.

Det uppstod ett litet surr av förvåning när
professor Van Dusen anlände. Han var liten,
nästan som ett barn, och hade tunna axlar,
som föreföll nedtyngda av det enorma huvu-
dets tyngd. Han bar en hatt med nummer 8 i
storlek. Hans panna reste sig rakt upp och
påminde om en domkyrkokupol och den
tunga kalufsen av gult hår fick honom att näs-
tan se grotesk ut.
Ögonen var smala
springor av blått som
ständigt skelade ge-
nom tjocka glas. An-
siktet var litet, renra-
kat och vitt av den bleka färg som känneteck-
nar en som studerar. Hans läppar utgjordes
av en perfekt rak linje. Händerna var anmärk-
ningsvärda för sin vithets och flexibilitets
skull samt för de smala fingrarnas längd. En
enda blick avslöjade att kroppsbyggning ald-
rig stått på schemat under vetenskapsman-
nens femtioåriga liv.

Ryssen log när han slog sig ned vid schack-
brädet. Han kände på sig att han hade att göra
med en excentriker. De övriga mästarna stod
församlade alldeles intill, nyfiket förvän-
tansfulla. Professor Van Dusen gjorde det
första draget och inledde med en drottning-
öppning. När han gjorde sitt femte drag, som
utfördes utan den minsta tvekan, lämnade
leendet ryssens ansikte. Vid det tionde dra-
get blev mästarna anspänt ivriga. Nu spelade

den ryske mästaren för sin ära. Professor Van
Dusen’s fjortonde drag blev ett kungstorn
till drottningens fyra.

”Schack,” förklarade han.
Efter en lång stunds studium av brädet

skyddade ryssen sin kung med en springare.
Professor Van Dusen iakttog spelet, lutade
sig sedan bakåt i sin stol med fingertoppa-
rna pressade mot varandra. Hans ögon läm-
nade brädet och studerade drömmande inner-
taket. Under åtminstone femton minuter
hördes inget ljud, förekom ingen rörelse,
varpå:

”Matt vid femtonde draget”, sa han tyst.
Det hördes en

snabb suck av förvå-
ning. Det tog schack-
mästarnas vana ögon
flera minuter att ve-
rifiera påståendet.

Men den ryske stormästaren såg och lutade
sig bakåt i sin stol en smula, blek och chock-
ad. Han var inte förvånad; han flöt hjälplöst
omkring i labyrint av obegripliga tankar.
Plötsligt reste han sig upp och fattade sin
besegrares smala hand.

”Ni har aldrig spelat schack förut?” frå-
gade han.

”Aldrig.”
”Mon Dieu! Ni är inte en människa; ni är

en hjärna – en maskin – en tänkande maskin.”
”Det är en barnlek”, sa vetenskapsmannen

abrupt. Det fanns inget som tydde på triumf
i hans röst; det var  samma irriterande, oper-
sonliga ljud som vanligt.

Sådan är han, professor Van Dusen. Det
var på det här viset han kom att bli känd i
hela världen som Tankemaskinen. Ryssens
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fras hade använts som en beskrivning av ve-
tenskapsmannen av tidningsreportern Hut-
chinson Hatch. Beteckningen fastnade.

”Det första problemet”
Den märkliga, till synes oförklarliga kedja

av omständigheter som hade att göra med
den berömda skådespelerskan Miss Irene
Wallacks försvinnande ur sin klädloge på en
Springfieldteater mitt under en föreställning,
medan ekot av tumultartade applåder fortfa-
rande ringde i hennes öron, var kanske det
första problemet som inte var av rent veten-
skaplig art som Tankemaskinen någonsin bli-
vit ombedd att lösa. Det var reportern Hut-
chinson Hatch som sökte vetenskapsman-
nens hjälp i detta förbryllande fall.

”Men jag är vetenskapsman, en logiker”,
hade Tankemaskinen protesterat. ”Jag vet
ingenting om brott.”

”Ingen vet om ett brott har begåtts”, skyn-
dade sig reportern att säga. ”Det är något som
ligger utanför det vanliga i den här affären.
En kvinna har försvunnit, dunstat bort i tom-
ma luften inom hörhåll för och så gott som
mitt för ögonen på sina vänner. Polisen har
inte fått ut någonting av sina undersökning-
ar. Det är ett problem för ett större sinne än
deras.”

Professor Van Dusen vinkade åt tidnings-
mannen att sätta sig och sjönk själv ned i en
stor dynförsedd stol där hans diminutiva ge-
stalt föreföll ännu mera likt ett barns än den
i verkligheten var.

”Berätta historien för mig”, sa han retligt.
”Alltsammans.”

”Miss Wallack är trettio år gammal och
vacker”, började reportern. ”Som skådespe-
lerska har hon inte bara vunnit uppmärksam-

het här i landet utan också i England. Ni kan-
ske har läst något om henne i dagstidningar-
na och om –”

”Jag läser aldrig tidningarna”, avbröt den
andre ohyfsat. ”Fortsätt.”

”Hon är ogift och så vitt man vet, hade
hon ingen omedelbar avsikt att ändra på det
förhållandet”, återtog Hatch och stirrade
nyfiket på vetenskapsmannens tunna anlete.
”Jag antar att hon hade beundrare – det har
de flesta vackra kvinnorna på scenen – men
hon är en av dessa vars liv har varit helt öp-
pet; som att läsa en öppen bok. Jag berättar
detta för att det kan ha betydelse för er slut-
sats vad beträffar en tänkbar anledning för
hennes försvinnande.

”För att nu komma till de aktuella omstän-
digheterna kring hennes försvinnande, så
hade Miss Wallack spelat i en Shakespeare-
pjäs. På lördagskvällen, som var sista dagen
av hennes engagemang här, uppträdde hon
som Rosalind i Som du behagar. Huset var
fullsatt. Hon spelade de två första akterna
med stor entusiasm trots att hon faktiskt led
av en rejäl huvudvärk, som hon ibland drab-
bas av. Efter andra akten återvände hon till
sitt omklädningsrum och just innan ridån gick
upp för tredje akten kallade scenmästaren på
henne. Hon svarade att hon skulle komma ut
omedelbart. Det råder ingen tvekan om att
det var hennes röst.

Rosalind dyker inte upp i tredje akten för-
rän ridån varit uppe i sex minuter. När repli-
ken Miss Wallack skulle besvara kom, så
svarade hon inte. Scenmästaren rusade till
hennes dörr och ropade på henne igen. Det
kom inget svar. Rädd att hon kunde ha svim-
mat, gick han in. Hon var inte där. En snabb
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eftersökning genomfördes utan resultat och
till sist var scenmästaren tvungen att med-
dela publiken att stjärnans plötsliga insjuk-
nande gjorde det omöjligt att fullfölja före-
ställningen.

Ridån sänktes och eftersökningen fortsat-
te. Varenda vinkel och vrå på andra sidan
rampljusen undersöktes. Dörrvakten vid
sceningången, William Meegan, hade inte
sett någon gå ut. Han och en polisman hade
stått vid sceningången och pratat under åt-
minstone tjugo minuter. Det är därför fast-
ställt att Miss Wallack inte lämnat via scen-
ingången. Det andra, enda tänkbara sättet var
att hon lämnat scenen över rampljusen. Men
naturligtvis gick hon inte den vägen. Ändå
har man inte funnit det minsta spår efter hen-
ne. Var är hon?”

”Fönstren?” frågade Tankemaskinen.
”Scenen ligger under gatunivån,” förklara-

de Hatch. ”Fönstret till hennes klädloge, rum
A, är litet och blockerat med järnstänger.

Det vetter mot en lufttrumma som sträck-
er sig nära tre meter rakt upp och som är täckt
med ett järngaller fastsatt i granit. De andra
fönstren på scenen är inte bara oåtkomliga.
De är också blockerade med järn. Hon kan
inte ha närmat sig något av dessa fönster utan
att bli sedd av andra medlemmar av teater-
sällskapet eller scenarbetarna.”

”Under scenen?” föreslog vetenskaps-
mannen.

”Ingenting”, fortsatte reportern. ”Där
finns en stor, cementerad källare, som stod
tom. Den genomsöktes för det fanns natur-
ligtvis en möjlighet att Miss Wallack kunde
ha drabbats av tillfällig förvirring och gått
ner dit. Till och med  utrymmet ovanför sce-

nen och bakom proscenium genomsöktes -
det vill säga, gallerierna ovanför scenen, där
männen som arbetar med att sänka ner ku-
lisser håller till.”

”Hur var Miss Wallack klädd vid tiden för
försvinnandet?”

”I medeltida jacka och hosor – det vill
säga trikåbyxor”, svarade tidningsmannen.
”Hon bär den kostymeringen i andra akten
och praktiskt taget till spelets slut.”

”Fanns alla hennes vardagskläder i hen-
nes rum?

”Ja, allt. Det låg utbrett över en oöppnad
klädesväska. Det var som om hon lämnat
rummet för att säga sin replik– allt var i ord-
ning, till och med en öppen ask med chok-
ladpraliner på hennes bord.”

”Inga tecken till strid eller några ljud?”
”Nej.”
”Inga blodspår?”
”Ingenting.”
”Hennes hjälperska? Hade hon någon?”
”O, ja. Jag glömde att tala om för er att

hennes påkläderska, Gertrude Manning, hade
gått hem omedelbart efter den första akten.
Hon blev plötsligt sjuk och fick gå.”

För första gången vände Tankemaskinen
sina skelande ögon mot reportern.

”Sjuk?” upprepade han. ”Vad var det för fel?”
”Det kan jag inte säga”, svarade reportern.
”Var är hon nu?”
”Jag vet inte. Alla glömde bort henne i

uppståndelsen kring Miss Wallack.”
”Vad var det för slags chokladbitar?”
”Jag är rädd för att jag inte vet det heller.”
”Var var den köpt?”
Reportern ryckte på axlarna: också det var

något han inte visste. Tankemaskinen spot-
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tade fram frågorna aggressivt medan han sta-
digt stirrade på Hatch, som vred sig besvä-
rat.

”Var finns chokladen nu?” sa vetenskaps-
mannen krävande och återigen ryckte Hatch
på axlarna.

”Hur mycket vägde Miss Wallack?”
Reportern var villig att gissa ett svar. Han

hade sett henne ett halvt dussin gånger.
”Mellan sextio och sextiofem kilo”, gis-

sade han
”Råkar det finns en hypnotisör kopplad

till sällskapet?”
”Jag vet inte”, svarade Hatch.
Tankemaskinen viftade otåligt med sina

smala händer. Han var irriterad.
”Det är helt igenom absurt, Mr. Hatch”,

protesterade han, ”att komma till mig med
bara några få fakta och be om råd. Om ni
hade alla fakta kunde jag kanske göra nå-
gonting, men detta –”

Tidningsmannen var irriterad. I sitt eget
yrke var han erkänd som en omdömesgill
och intelligent person. Han var förbittrad
över den ton, det uppträdande, till och med
de till synes triviala frågorna som den an-
dre frågade.

”Jag förstår inte”, började han, ”att chok-
laden, även om den kan ha varit förgiftad,
som jag antar att ni tror är möjligt, eller en
hypnotisör, kan ha haft någonting att göra
med Miss Wallacks försvinnande. Säkert är
att varken gift eller hypnotism kan ha gjort
henne osynlig.”

”Ni förstår naturligtvis inte”, flammade
Tankemaskinen upp. ”Hade ni gjort det hade
ni inte kommit till mig. När inträffade det
här?”

”I lördags kväll, som jag sa”, informerade
honom reportern lite mer ödmjukt. ”Det var
sista föreställningen i Springfield. Miss Wall-
ack skulle ha uppträtt här i Boston i kväll.”

”När försvann hon – jag menar tiden?”
”Å”, sa reportern. ”Scenmästarens tids-

schema visar att ridån för den tredje akten
gick upp 9.41– han talade med henne, låt oss
säga, en minut dessförinnan, eller klockan
9.40. Händelseförloppet i pjäsens tredje akt
håller på i sex minuter innan –”

”På exakt sju minuter försvinner en kvin-
na, som väger över sextio kilo och helt sä-
kert inte var klädd för att gå ut på gatan, spår-
löst från sin klädloge. Klockan är nu 5.18 på
måndagkvällen. Jag tror att vi kan lösa detta
brott om några få timmar.”

”Brott?” upprepade Hatch ivrigt. ”Tror ni
att det handlar om ett brott då?”

Professor Van Dusen fäste inget avseende
vid frågan. I stället reste hans sig och gick
fram och tillbaka över mottagningsrummet
ett halvt dussin gånger med händerna på ryg-
gen och ögonen nedåtriktade. Slutligen stan-
nade han och såg på reportern, som också rest
sig.

”Jag antar att Miss Wallacks sällskap med
bagage nu befinner sig i Boston,” sa han. ”Sök
upp alla manliga medlemmar av sällskapet,
tala med dem och studera speciellt deras
ögon. Hoppa inte över någon, hur ödmjuk han
än verkar. Ta också reda på vad som hände med
chokladasken och om möjligt hur många bi-
tar som tagits ur den. Rapportera sedan till
mig här. Miss Wallacks säkerhet kanske är
beroende av er snabbhet och tillförlitlighet.”

Hatch var uppriktigt förvånad.
”Hur –?” började han.
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”Stanna inte här och prata – skynda på”,
befallde Tankemaskinen. ”Jag ska ha en dros-
ka som står och väntar när ni återkommer.
Vi måste åka till Springfield.”

Tidningsmannen rusade i väg för att lyda
order. Han förstod den inte alls. Att studera
mäns ögon låg inte för honom, men han lyd-
de ändå. Han återvände en och en halv tim-
me senare och blev utan vidare ceremonier
inkastad i en väntande droska av Tankema-
skinen. Taxin rasslade iväg mot South Sta-
tion, där de båda männen tog ett tåg, som just
skulle avgå till Springfield. När de väl satt i
sina säten, vände sig vetenskapsmannen till
Hatch, som nästan höll på att storkna av till-
bakahållen information.

”Nå?” frågade han.
”Jag fick veta en hel massa”, utbrast re-

portern. ”För det första så köpte Miss Wal-
lacks motspelare Langdon Mason, som va-
rit förälskad i henne i tre år, chokladen hos
Schuylers i Springfield tidigt på lördagskväl-
len innan han gick till teatern. Han sa det själv
till mig, ganska motvilligt, men jag – jag fick
honom att säga det.”

”Ah!” utbrast Tankemaskinen. Det var en
otvetydigt utrop. ”Hur många bitar har tagits
ur asken?”

”Bara tre”, förklarade Hatch. ”Miss Wal-
lacks saker har packats ned i en koffert i hen-
nes klädloge. Chokladen fanns där. Jag fick
direktören att -”

”Ja, ja, ja”, avbröt Tankemaskinen otåligt.
”Hurdana ögon har Mason? Vilken färg?”

”Blå, uppriktiga, inget ovanligt alls”, sa
reportern.

”Och de andra?”
”Jag visste inte riktigt vad ni menade med

att studera deras ögon, så jag fick tag i några
fotografier. Jag trodde att de kanske kan vara
till hjälp?”

”Utmärkt! Utmärkt!” kommenterade Tan-
kemaskinen. Han blandade korten, stannade
upp då och då för att studera ett och läsa nam-
net som stod skrivet nedtill.

”Är det här motspelaren?” frågade han till
sist och räckte ett kort till Hatch.

”Ja.”
Professor Van Dusen sa ingenting mer.

Tåget kom in till Springfield klockan 9.20.
Hatch följde vetenskapsmannen ut ur statio-
nen och utan ett ord in i en droska.

”Schuylers butik,” beordrade Tankemaski-
nen. ”Det är bråttom.”

Droskan skyndade iväg genom natten. Tio
minuter senare stannade den utanför en på-
tagligt upplyst godisbutik. Tankemaskinen
gick före in i den och närmade sig flickan
bakom chokladdisken.

”Vill ni vara vänlig och säga mig om ni
minns den här mannens ansikte?” frågade han
och visade fram Masons fotografi.

”O, ja. Honom kommer jag ihåg”, svara-
de flickan. ”Han är skådespelare.”

”Köpte han en liten chokladask av er på
lördagskvällen?” var nästa fråga.

”Ja. Jag minns det för att han tycktes ha
bråttom – faktum är att jag tror att han sa att
han var ivrig att komma till teatern för att
packa.”

”Och minns ni om den här mannen någon-
sin köpte choklad här?” frågade vetenskaps-
mannen. Han tog fram ett annat fotografi och
gav det till flickan. Hon studerade det ett
ögonblick medan Hatch sträckte på nacken
för att se, men förgäves.
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”Jag kan inte påminna mig att han gjort
det”, svarade flickan till sist.

Tankemaskinen vände sig bort abrupt och
försvann in i en allmän telefonhytt. Han stan-
nade där i fem minuter, rusade sedan ut till
droskan igen med Hatch hack i häl.

”City Hospital,” beordrade han.
Återigen for droskan i väg. Hatch var

stum. Det verkade inte finnas något att säga.
Tankemaskinen följde helt enkelt någon fast-
ställd plan, men reportern visste inte vad det
var för plan. Fallet höll på att bli kalejdo-
skopiskt. Detta intryck förstärktes när han
fann sig själv stående på City Hospital bred-
vid Tankemaskinen, som samtalade med
jourhavande kirurgen, dr. Carlton.

”Har ni en Miss Gertrude Manning här?”
löd vetenskapsmannens första fråga.

”Ja,” svarade kirurgen. ”Hon fördes hit i
lördags kväll. Hon led av – ”

”Strykninförgiftning. Ja, jag vet det”, av-
bröt den andre. ”Troligen upplockad på ga-
tan. Jag är läkare. Om hon mår tillräckligt
bra skulle jag vilja ställa några frågor till
henne.”

Dr. Carlton gav sitt tillstånd och profes-
sor Van Dusen, fortfarande åtföljd av den tro-
faste Hatch, visades till avdelningen där Miss
Wallacks påkläderska låg blek och svag. Tan-
kemaskinen lyfte upp hennes hand och hans
smala fingrar vilade en minut på hennes puls.
Han nickade som om han var tillfredsställd.

”Miss Manning, förstår ni vad jag säger?”
frågade han.

Flickan nickade svagt.
”Hur många chokladbitar åt ni?”
”Två,” svarade hon. Hon stirrade in i an-

siktet ovanför sig med matt blick.

”Åt Miss Wallack någon bit innan ni läm-
nade teatern?”

”Nej.”
Om Tankemaskinen tidigare haft bråttom

så var han nu uppe i racerfart. Hatch följde
troget efter honom, nedför trapporna och in
i droskan, allt under det att professor Van
Dusen skrek tack till dr. Carlton. Den här
gången var målet sceningången till teatern,
som Miss Wallack försvunnit från.

Reportern var förvirrad. Han förstod ing-
enting riktigt klart, utom att tre chokladbitar
fattades i asken. Av dessa hade hjälperskan
bara ätit två. Hon hade blivit förgiftad. Där-
för verkade det troligt att anta, att om Miss
Wallack ätit den tredje biten så hade också
hon förgiftats. Men gift kunde inte göra hen-
ne osynlig. Där skakade reportern huvudet i
hopplöshet.

William Meegan, väktaren vid scenin-
gången, var lätt att hitta.

”Kan ni vänligen informera mig”, börja-
de Tankemaskinen ”om Mr. Mason lämnade
en chokladask till er åt Miss Wallack i lör-
dags kväll?”

”Ja”, svarade Meegan godmodigt. Han
betraktade den lille man roat. ”Miss Wall-
ack hade inte kommit. Mason hade med sig
en chokladask till henne nästan varje kväll
och som vanligt lämnade han den här. Jag
placerade den som jag fick i lördags kväll på
hyllan här.”

”Kom Mr. Mason till teatern före eller
efter de andra i lördags?”

”Före”, svarade Meegan. ”Han var ovan-
ligt tidig. Antagligen för att packa.”

”Och de andra medlemmarna av sällska-
pet kom in hit för att hämta sina brev, skulle
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jag gissa?” sa vetenskapsmannen och tittade
upp mot brevfacken ovanför hyllan.

”Alltid.”
Tankemaskinen drog ett djupt andetag.

Fram till detta ögonblick hade det funnits
några små förbryllade rynkor på hans panna.
Nu försvann de.

”Säg mig nu,” fortsatte han, ”togs något pa-
ket eller någon ask av något slag från scenen på
lördagskvällen mellan klockan nio och elva?”

”Nej”, sa Meegan tvärsäkert. ”Ingenting
alls förrän sällskapets bagage fördes bort
efter midnatt.”

”Miss Wallack hade två koffertar i sin
klädloge?”

”Ja. Två jättestora ena också.
”Hur vet ni det?”
”För att jag hjälpte till med att både bära

in och bära ut dem”, svarade Meegan skarpt.
”Vad betyder det för er?”

Plötsligt vände Tankemaskinen om och
sprang ut till droskan, tätt följd av sin skug-
ga Hatch.

”Kör, kör så fort ni kan till närmaste lång-
distanstelefon”, instruerade vetenskapsman-
nen kusken. ”En kvinnas liv står på spel.”

En halvtimme senare befann sig profes-
sor Van Dusen och Hutchinson Hatch om-
bord på ett tåg, som rusade tillbaka till Bos-
ton. Tankemaskinen hade varit inne i telefon-
kiosken i femton minuter. När han kom ut
hade Hatch ställt en rad frågor, som veten-
skapsmannen inte tillhandhöll svar på. De
hade färdats cirka trettio minuter från
Springfield innan vetenskapsmannen visade
någon tendens att prata. Då satte han i gång
utan inledning som om han återupptog ett
tidigare fört samtal.

”Om Miss Wallack inte lämnande teater-
scenen så var hon naturligtvis kvar där”, sa
han. ”Vi medger att hon inte blev osynlig.
Problemet var därför att hitta henne på sce-
nen. Det faktum att inget våld använts mot
henne bevisades på ett avgörande sätt av ett
halvt dussin saker. Ingen hörde henne skri-
ka, det förekom ingen strid, inget spår av
blod. Ergo, antar vi att hon inledningsvis
måste ha samtyckt till de första stegen som
ledde till hennes försvinnande. Minns att
hennes klädsel var helt olämplig för utom-
husbruk.

”Låt oss nu forma en hypotes där alla
omständigheter passar in. Miss Wallack har
svår huvudvärk. Hypnotisk påverkan botar
huvudvärk. Fanns det någon hypnotisör som
Miss Wallack kan ha vänt sig till? Antag att
det fanns en. Kunde sedan hypnotisören dra
fördel av sin kontroll och försätta henne i
ett kataleptiskt tillstånd? Antag att han hade
ett motiv. Då kunde han det. Hur skulle han
sedan göra sig av med henne?

”Härifrån strålar allting ut i alla riktning-
ar. Vi ska hålla oss till det troliga – vi utgår
för ögonblicket från att denna hypotes – den
enda som passar alla omständigheter - är
korrekt. Uppenbarligen skulle en hypnotisör
inte ha försökt att bära ut henne ur klädlo-
gen. Vad återstår? En av de båda koffertarna
i hennes rum.”

”Ni tror att det är möjligt att hon blev hyp-
notiserad och placerad i den andra koffer-
ten, den som var försedd med remmar och
var låst?” frågade Hatch gapande.

”Det är det enda som kan ha hänt”, sa Tan-
kemaskinen emfatiskt, ”för det är just pre-
cis det som hände.”
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”Varför? Det är fruktansvärt”, utropade
Hatch. ”En levande kvinna i en koffert i fyr-
tioåtta timmar? Även om hon levde då, mås-
te hon vara död nu.”

Reportern rös till en smula och stirrade
nyfiket på sin följeslagares outgrundliga an-
lete. Han såg varken medlidande eller fasa
där. Det enda som syntes var återspeglingen
av en hjärna under arbete.

”Det behöver inte nödvändigtvis betyda att
hon är död”, sa Tankemaskinen. ”Om hon åt
den tredje chokladbiten innan hon blev hyp-
notiserad är hon antagligen död. Om den pla-
cerades i hennes mun efter att hon försatts i
ett kataleptiskt tillstånd finns det en chans
att hon inte är död. Chokladen skulle inte
smälta och hennes system skulle inte absor-
bera giftet.”

”Men hon skulle ha kvävts – hennes ben
skulle ha brutits av den hårdhänta hantering-
en av kofferten – det finns hundratals möj-
ligheter”, föreslog reportern.

”En person i ett kataleptiskt tillstånd är
enastående oemottaglig för skadeverkan”,
svarade vetenskapsmannen. ”Där finns natur-
ligtvis risken för kvävning, men en hel del
luft kan sippra in i kofferten.”

”Och chokladen?” frågade Hatch.
”Ja, chokladen. Vi vet att två chokladbitar

nästan dödade hjälperskan. Ändå erkände Mr.
Mason att han köpt den. Detta medgivande
antyder att den förgiftade chokladen inte är
samma choklad som han köpte. Är Mr. Ma-
son hypnotisör? Nej. Han har inte sådana
ögon. Det säger mig hans fotografi. Vi vet
att Mr. Mason köpte choklad åt Miss Wall-
ack vid flera tillfällen. Vi vet att han ibland
lämnade det hos väktaren vid sceningången.

Vi vet att medlemmarna av sällskapet stan-
nade upp där för att hämta sina brev. Vi ser
genast att det var möjligt för någon att ta as-
ken och ersätta den med förgiftad choklad.

”Vansinne och vansinnets list ligger i bot-
ten av allt detta. Det var ett medvetet försök
att mörda Miss Wallack, kanske på grund av
obesvarad  hopplös förälskelse. Det började
med den förgiftade chokladen och då det
misslyckades gjordes ett nytt försök i det
ögonblick som följde omedelbart efter det
att scenmästaren sista gången talade med
skådespelerskan. Hypnotisören fanns troli-
gen i hennes rum då.”

”Är Miss Wallack i kofferten?” frågade
Hatch till sist.

”Nej”, svarade Tankemaskinen. ”Nu är hon
ute, död eller levande – jag lutar åt att hon är
vid liv.”

”Och mannen?”
”Jag ska överlämna honom till polisen en

halvtimme efter det att vi anlänt till Boston.”
Från South Station for vetenskapsmannen

och Hatch genast till polishögkvarteret. De-
tektiv Mallory, som Hatch kände väl, tog
emot dem.

”Vi fick ert telefonsamtal från Spring-
field”, började han.

”Var hon död?” avbröt vetenskapsmannen.
”Nej”, svarade Mallory. ”Hon var med-

vetslös när vi lyfte ut henne ur kofferten, men
inga ben var brutna. Hon har svåra svullnader
och blåmärken. Doktorn säger att hon blivit
hypnotiserad.”

”Fanns chokladbiten i hennes mun?”
”Ja, en bit med fyllning. Den hade inte

smält.”
”Jag kommer tillbaka hit om några minu-
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ter och väcker henne”, sa Tankemaskinen.
”Kom med oss nu och fånga mannen.”

Undrande steg detektiven in i taxin och
de tre kördes till ett stort hotell ett dussin
gator längre bort. Innan de steg in överläm-
nade Tankemaskinen ett fotografi till Mallo-
ry, som studerade det under ett elektriskt
ljus.

”Den där mannen är här uppe tillsammans
med flera andra”, förklarade vetenskapsman-
nen. ”Sök ut honom och ställ er bakom ho-
nom när vi kommer in i rummet. Han kanske
försöker skjuta. Rör honom inte förrän jag
säger till.”

I ett stort rum på femte våningen hade di-
rektören Stanfield församlat Irene Wallacks
teatersällskap. Det blev ingen inledning när
professor Van Dusen steg in. Han skelade
forskande omkring sig och gick sedan direkt
fram till Langdon Mason, och såg honom
djupt i ögonen för ett ögonblick.

”Var ni på scenen i tredje akten av ert skå-
despel innan Miss Wallack skulle komma in
– jag menar skådespelet i lördags kväll?” frå-
gade han.

”Det var jag”, svarade Mason, ”under åt-
minstone tre minuter.”

”Är det korrekt, Mr. Stanfield?”
”Ja”, svarade direktören.
Det uppstod en lång tystnad, som bara

bröts av Mallorys fotsteg när han gick mot

ett avlägset hörn i rummet. En svag rodnad
spred sig över Masons ansikte när han insåg
att frågorna nästan var en anklagelse. Han
började att tala, men Tankemaskinens stadi-
ga, känslolösa röst stoppade honom.

”Mr. Mallory, grip er fånge”, sa han.
Genast uppstod en våldsam, upphetsad

strid och de närvarande vände sig om och såg
detektiven Mallory med sina stora armar som
omslöt Stanley Wightman, den melankoli-
ske Jacques i Som du behagar. Med en plöts-
lig rörelse kastade Mallory omkull Wight-
man och försåg honom med handklovar och
tittade sedan upp för att finna att Tankema-
skinen såg honom över axeln in i ögonen på
den utsträckte mannen.

”Ja, han är hypnotisör”, anmärkte veten-
skapsmannen med en självbelåten slutsats.
”Det syns alltid i ögonens pupiller.”

Miss Wallack väcktes, berättade en his-
toria som var nästan identisk med Tankema-
skinens och tre månader senare återvände
hon till turnén. Och under tiden så rasade och
vrålade Stanley Wightman, vars grubblerier
kring sin hopplösa kärlek till Miss Wallack
förvandlat honom till en vettvilling, inne i
avskildheten i sin madrasserade cell.

Mentala experter förklarade honom obot-
lig.
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Plötsligt fick jag efter 24 år återse Metalu-
na-Mutanten, eller åtminstone den viktigas-
te delen, det groteska jättehuvudet med hjär-
nan synlig och stora tomma ögonhålor.

Det här var filmmonstret som jag första
gången konfronterades med på biografen
Rialto (nu ett minne blott) vid Järntorget i
Göteborg vid premiären måndagen den 21
november 1955.

Mutanten från Metaluna dök upp i skräck-
filmsspecialisterna Universals för sin tid
mycket påkostade och tekniskt avancerade
science-fictionäventyr i färg Rymdens De-
moner. Filmen gjorde så starkt intryck på mej
att jag återvände till Rialto redan lördagen
den 26 november för att se den en gång till.

Rymdens Demoner heter i original något
så poetiskt som This Island Earth (denna ö
kallad Jorden) och bygger på en följetong av
Raynond F. Jones som gick i science-ficdi-
ontidskriften Thrilling Wonder Stories 1952
men omarbetades och gavs ut i bokform
1953 och som kom i svensk översättning
1954 med titeln Universum Ockuperat. Men
en svensk filmtitel 1955 skulle när det gäll-
de fantasifulla äventyr vara något rafflande
och så blev det Rymdens Demoner.

Påpekas bör dock att Metaluna-Mutanten
INTE förekommer i Jones roman utan är ett
påhitt av filmens manusförfattare, kanske på
uppmaning av Universals direktörer som ville
att bolaget skulle leva upp till sitt monster-
förflutna. Utomjordingen Exeter heter i ro-

HANS SIDÉN:
MÖTET MED METALUNA-MUTANTEN
FRÅN SF-FILMEN RYMDENS DEMONER

Artikelförfattaren (till höger) med huvudet
till sin ungdoms favoritfilmmonster, Meta-
luna-mutanten från Rymdens Demoner. Bil-
den tagen hemma hos Mr Science Fiction,
Forrest J. Ackerman i september 1979.

F
O

TO: H
ELEN S

ID
ÉN

manen det mindre exotiska och krångliga
Jorgasnovara. Enligt Exeter är mutanterna
framavlade för att hjälpa och assistera Me-
talunainnevånarna.

Huvudrollerna i filmen spelas av Jeff
Morrow, Rex Reason och Faith Domergue.
Morrow, med extra hög panna och vitt hår,
spelar vetenskapsmannen Exeter som färdats
miljoner ljusår från sin hemplanet Metaluna
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för att handgripligt be några jordiska kolle-
gor om hjälp för att rädda sin värld från att
förintas av ett skoningslöst krig som pågår
mellan Metaluna och grannplaneten Zhagon.

Reason som vetenskapsmannen Carl
Mechan kidnappas tillsammans med en rad
andra vetenskapsmän, inklusive den vackra
hjältinnan doktor Ruth Adams spelad av Faith
Domergue. Carl och Ruth förs till Metaluna
i Exeters väldiga rymdskepp men kommer
för sent.

Skrämmande varelse
Den läskiga mutanten är en skrämmande, in-
sektsliknande varelse med ett stort huvud där
hjärnan ligger utanpå, stora otäcka ögon utan
pupiller plus långa armar med vassa gripklor.

När Metaluna slutligen håller på att gå under
av det ständiga projektilangreppet från Zha-
gon hjälper en svårt skadad Exeter (efter en
dust med en sårad Metaluna-Mutant) Carl
och Ruth att återvända till Jorden med det
stora rymdskeppet. Men under hemfärden
dyker den skadade Mutanten upp igen och
ger Faith Domergue chansen att agera
”scream-queen” i klassik stil (tänk Fay Wray
i orginal-King Kong!). När rymdskeppet
slutligen når Jorden skickar Exeter iväg Carl
och Ruth i det lilla flygplan paret använde i
filmens början när de ”strålades” ombord på
rymdskeppet i bästa Star Trekstil. Sedan stör-
tar den döende Exeter avsiktligt ner sitt
rymdskeppet i havet.

Metalunamutanten som naturligtvis inte
har några repliker i filmen spelades av en
stuntman och den otympliga men kusliga

Den svenska affischen.

Meta-mutanten himself.
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maskeringen kostade Universal 20.000 dol-
lars och skapades av den stab som filmbola-
get hade i sin speciella, och genom åren fli-
tigt använda ”monsterverkstad”. Franken-
steins monster, Varulven, Mumien och utom-
jordingen i Invasion från Mars, jättebön-
syrsan i Kontinent i panik och jättespindeln
i Tarantula för att inte tala om gälmannen i
Skräcken i Svarta Lagunen och de båda
fortsättningsfilmerna Monstret tar hämnd
och den i Sverige aldrig visade The Creatu-
re Walks Among Us för att nämna de mest
kända.

Mitt återseende med Metaluna-Mutanten
skedde i september 1979 i Hollywood när
min fru Helen och jag hälsade på och under
några dagar bodde hos min gamle brevvän,
science-fictionlegenden Forrest J. Ackerman
som jag haft kontakt med sedan 1957 och
som  tidigare, sommaren 1979 hade hälsat
på mej i Göteborg. Då hade han omedelbart
inviterade mej och min fru till sitt hem i Los
Angeles. En stor magnifik vit villa i Holly-
wood Hills, en gång ägd av filmskådespela-
ren Jon Hall, känd från en rad exotiska även-
tyrsfilmer på 40-talet.

Ackermans villa plus tre garage var propp-
fulla med gammal rekvisita från science-fic-
tion och skräckfilmer från 30-talet framåt,
plus böcker och science-fictiontidskrifter
och var ett veritabelt museum. Det var vis-

serligen bara huvudet som överlevt av Meta-
luna-mutanten men när jag såg in i dess sto-
ra sorgsna (tyckte jag) ögonhålor undrade jag
stillsamt om monstret kanske kände igen mej
från vårt första möte på biografen Rialto 24
år tidigare.

Jag hade ju trots allt sett filmen två gång-
er på en vecka!

Men filmmonstret reagerade inte. Kanske
hade han dåligt minne eller också svårt för att
komma ihåg hur vanliga människor såg ut.

Han kanske tyckte att vi såg likadana ut
allihopa...

FOTNOT: Det finns ett litet ledsamt efter-
spel i fallet Forrest J. Ackerman, av sina vän-
ner mest kallas ”Forry” eller Mr. Science-
Fiction”. Han är också mannen som mynta-
de begreppet ”Sci-Fi”, en behändig förkort-
ning av det krångliga science-fiction. I 25 år
var Forry redaktör för den unika tidskriften
Famous Monsters of Filmland men någon
gång på mitten av 90-talet drogs han in en en
process om rättigheterna till tidningsnam-
net, förlorade och tvingades lämna sitt hem
och sin enorma samling prylar, böcker, tid-
skrifter och ett bildarkiv med flera tusen
filmfoton.

Vad som senare hände med alla de oskatt-
bara prylarna han samlat under hela sitt liv är
inte känt.

FINLAND INSLÄPPT

Långt från vänner (Ystävät kaukana) av Matti Rönkä har fått Skandinaviska Kriminalsäll-
skapets Glasnyckel 2007. Det är första gången priset går till en finsk författare. Romanen
utspelas delvis i Ryssland.
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DAST-
galleriet

”Nästa ögonblick
ryckte han till då han
kände ett stick i hö-
gra armen. Efter Far-
ringtons beskrivning
visste han vad det
betydde. Uttrycket i
hans ansikte liksom
stelande då det förla-
mande giftet spred
sig i hans lemmmar.
men ögonen bakom
den svarta hättan
betraktade honom
utan medlidande.”

”Hon mumlade nå-
got och vände sig
åter inåt bilen och
riktade ficklampan
mot den orörliga
gestalten samtidigt
som hon höjde
sprutan.”

”Han tog med ett
vant grepp detektiv-
ens arm, vred upp
kavajärmen och för-
de fram sprutan. I
ljuset från lampan
glimmade hans ond-
skefulla ögon.”

”Sköterskan vek
undan en flik av
skjukhusskjortan,
tog sedan sprutan
och undersökte den.
Men innan hon hun-
nit sticka in kanylen
i patientens hud,
hade Peter kastat
sig emellan. Han
slog till sköterskans
hand så att sprutan
flög över rummet.”

Vad är den gemensamma nämnaren för detta nummers utställning i DAST-galleri? Omslag
till Alibi-magasinet! Jovisst, men det är faktiskt en liten detalj i själva motivet som egentli-
gen är den minsta gemensamma nämnaren.

Nämligen injektionssprutan som slemma brottslingar står i begrepp att använda.
Omslagstecknaren är Alibi-magasinets anonyme konstnär i töntgenren. Faktum är att hans

teckningar kommer bäst till sin rätt i de original som var förlagor till omslagen.
Alltnog!
Det verkligt fina med denne omslagstecknares alster är att hans teckningar direkt återger

vad författarna skildrar i sina skrönor. Detta faktum framgår helt klart av de citat som här har
valts som bildtexter till omslagen.
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Numera finns fyra världar för en vanlig död-
lig att hantera. Jorden, där stenarna redan man
som barn har nött. Den sälla världen med det
där för själen. Rymden, den oändliga. Och
så är det Cyber.

Cyber är minst reglerad
Det är på tiden att Cyber underkastas en

granskning. Enskilda personer trakasseras
och hudflängs på sajter som inte kan redige-
ras av den som attackeras. Nu menar jag inte
struntprat som kan förekomma om en och
envar på bloggar, som bloggaren styr över.
Det är bara att radera inlägg, om man så öns-
kar. Jag menar hatkampanjer, förgörande
kränkningar och smutskastningar som får stå
oemotsagda därför att den utsatta inte har
möjlighet att redigera på domäner – och ing-
en myndighet heller. Vem som helst kan råka
ut för kränkningar på Nätet. Du med. Ditt
ansikte kan manipuleras. Dina verk kan ma-
nipulseras. Dina utsagor kan manipuleras på
dessa domäner ostraffat. Om det händer dig
kan du inget göra mer än rasa, gråta och kla-
ga, dock till ingen nytta.

Bloggaren och domänskaparen är inte ens
kusiner

Ingen på hela Internet har i sin vilda fan-
tasi kunnat tro att marodörer och folk som
inte har något vettigt att göra, skulle kunna
skämma ut folk på skoj på Nätet genom att

skapa egna, ointagliga domäner. Vad är upp-
såtet? Jo, det är att skada och tillintetgöra
andras platser på Nätet. Marodörer lägger
beslag på andra människors möjligheter till
försvar och inlägg för egen upprättelse. De
gör det i skugglandet Upphovsrätten; diffust
utan gränser på Nätet.

Kränkningar är inget skoj!
Hur är det möjligt att publicera ett foto

av en känd kvinna med en kraftig mustasch
ditmålad utan att åklagare har ett lagrum att
stödja ett åtal på? Utan att en instans finns
för den förfördelade att vända sig till? Grund-
problemet för dig och mig och för svenska
folket är att om ”moderatorer” (personal på
domänerna) inte stoppar förtalet, kan ingen
stoppa det. Om, i en domän, personal som
ska rensa bort hets mot människor i stället
underblåser och hetsar sin publik att aktivt
delta i smutskastningar – finns det inget den
utsatta kan göra. Redan i denna stund bety-
der det att du själv kan bli utsatt för en släkt-
fejd på Nätet, en jobbförtalskampanj eller en
föreningssmutskastning utan att du kan få
rättelse eller deleate inläggen. Din ex-make
kan med manipulerade foton beskriva ”hur
du burit dig åt”.

Givetvis ska yttrandefriheten värnas
Vi behöver en jurist som är IO, som kan

skapa regler för vad som är yttrandefrihet

INTERNETOMBUDSMAN  -  NU!
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och vad som är grovt förtal samt, som börjar
jaga brott mot upphovsrätten. Det går inte
att ”tala förstånd” med dem som redan gått
över gränsen för vad som är god moral, etik
och respekt för den enskilda privatpersonen,
kändisen, företagaren och du, DAST-läsare,
och därmed få kränkningar bortrensade. Cy-
ber är inte som här på Jorden, du vet, där folk
blir åtalade och fällda för förtal i tidningar,
radio och andra media.

Återkallande av domänsrättigheter
Det måste utarbetas ett regelverk mot använ-
dandet av domäner i syfte att hetsa. Domä-
ner måste kunna tvingas hiva ned. Det hän-
der inte i dag. Domäner som polisanmäls
fortsätter. Det på grund av att åklagare läg-
ger ned målen i brist på ”riktlinjer” och lag-
rum.

Internetkriminalitet ska beivras!
Man ska kunna åtala och få utslaget åter-

kallande av domänsrättighet. Man ska kunna
kräva och få skadestånd. Man ska kunna vin-
na i en domstolsförhandling med starka be-
vis. Det måste finnas en IO som kan utröna
skillnaden mellan förtal och yttrandefrihet,
alltså när kränkningar strider mot Användar-
villkor och yttrandefrihet – två grundpelare
som it-skurkar ostört kan luta sig mot. IO
ska samla domstolsutlåtanden som ger väg-
ledning om vad som är olagligt och inte och
åklagare ska fullfölja sådan här åtal.

Att föra talan kostar
Först blir det polisanmälan, till en myndig-
het som inte har ett regelverk för kränkning
på Internet. Därefter blir det advokatkostna-
der på 30–40 000 kronor för sonderingar av

området. Prejudikat saknas för nedhivning av
domäner. Skiljelinjen mellan yttrandefrihet
och användarrättigheter ligger i en mörker-
zon: likt perioden mellan uppfinningen bi-
len och väglagstiftningen – en tid av frihet
för galningar bakom ratten. Sedan blir åtalet
inte väckt för åklagaren har inte (knappt) sett
ett återkallande av domän. Och en dom från
en domstolsmyndighet som kunde ha pres-
sat en domän att hiva ned, kommer aldrig ens
i närheten av problematiken. Privatpersonen
som drabbats blir dubbelt drabbad!

Varför inte mota Olle i grind?
Istället för att åtala sneda beteenden nere

i botten lägger man ner och ”inget händer”
varpå unga människor kan begå allehanda
brott helt i fred och de
ökar. År från år, begår de
bara grövre brott – och
sen en vacker dag sä-
ger samhället stopp,
efter kanske tio år,
och då åker de in.
Vad har inte hänt
oss, dig, mig och
dina vänner under
tiden?

Vi behöver en
Internetombuds-
man – nu!

HELENA SIGANDER
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När KU-förhören med Ebbe Carlsson pågick
fanns hans namn i alla nyhetsmedier. Under
den tiden kom en av mina gamla vänner till
Stockholm med sina barn. Familjen bor i
England sedan 1968 och de hade kommit till
morföräldrarna bara ett par dagar tidigare.

När de kom var TV på och visade direkt-
sänt från KU.

– Känner du igen honom? undrade jag.
– Va? Är det vår lille Ebbe?
Jo, det var det ju. Hon hade ju sett namnet

i tidningarna men hade inte alls associerat
vår studietidskompis med denna politiska
kändis.

Manipulativ man
Ebbe hade många vänner och väldigt många
fler bekanta. Redan vid min egen första kon-
takt lärde jag mig hårdhänt vilken förmåga
han hade att få saker gjorda som han hade
tänkt sig det. Man insåg snabbt att man blivit
manipulerad men på ett godmodigt sätt och
för goda ändamål, och vi fick lära oss också
att säga nej.

Och Anders Isaksson kommenterar pre-

cis på samma sätt som en rad av oss som känt
Ebbe länge: Anna-Greta Lejon Lidbom kän-
de ju också Ebbe sedan lång tid: hur kunde
hon gå med på förslagen? Hur goda avsikter
det än fanns?

Med Ebbe på Göteborgs-Tidningen
När jag träffade Ebbe första gången arbeta-
de jag på Göteborgs-Tidningen parallellt med
studierna. Redaktionssekreteraren bad mig
om en extra insats: Göteborgs elevorgani-
sation, GEO, en del av Seco, skulle ha Ope-
ration Dagsverke för hjälp till Perus barn.
Tidningsledningen hade lovat ordföranden
Ebbe Carlsson, som gick i andra ring i gym-
nasiet, att om de ordnade fram texter så skul-
le tidningen ordna en fyrsidig bilaga i mit-
ten och trycka upp en extra upplaga av bila-
gan för spridning till skolorna som kunde
dela ut den när de raggade dagsverken. Vin-
sten för tidningen var ju att det syntes att GT
gjorde detta goda.

Jag skulle fixa layouten på bilagan, inga
problem. Ebbe levererade texterna, vi fixa
bilder som passade och på bestämd dag kom

LILLE EBBE

NÅGRA ANTECKNINGAR

I MARGINALEN TILL
ANDERS ISAKSSONS BOK

OM EBBE CARLSSON
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bilagan i tidningen. Och extraupplagan tryck-
tes, en rejäl upplaga.

Tidig kväll var den klar för leverans, inte
mitt bord.

Trodde jag.
Ebbe ringde. Han hade raggat fram ett par

distributionsbilar från Göteborgs-Posten
(där han kände distributionschefen eftersom
han arbetade åt honom med söndagsdistri-
bution av söndagstidningar) och hade också
två bilar från GT.

Har du kompisar med körkort?
Jag hade ju körkort (Ebbe var för ung), och
jag kände väl ett par kompisar också med
körkort?

Jo.
Så under kvällen blev vi ett gäng som kör-

de ut bilagan till stans skolor och så fortsat-
te vi att träffas.

Ebbe kom in i kompisgänget, blev allt mer
synlig som extra vaktmästare och skrev ett
och annat. I mitt umgänge ingick en ungersk
lärare, flykting från 1956, och när Ebbe kom
till en träff visade det sig att det var hans
kemilärare. Vad jag förstod kunde båda par-
ter hålla gränsen tydlig: på kvällen vänner, i
skolan lärare och elev.

Nej, detta skall inte bli en komplett min-
nesbild. Men den sista träffen, några måna-
der innan han dog, hade jag och en annan
kompis från göteborgstiden en middagsträff
hemma hos Ebbe, så som också Anders Isaks-
son skriver att han medvetet tog farväl så
länge han orkade.

Ingen nostalgisk död
Det var inte nostalgiskt, det var inga hemlig-

heter om Palme-mordet, det var
dagsaktualiteter och en kort kom-
mentar om att han fick skylla sig
själv med sjukdomen.

Han var sig lik.
Han intresserade sig för oss, han

var inte mötets enda centrum.
Det skulle vara roligt att höra

hans kommentarer om dagens hän-
delser.

LEIF-RUNE STRANDELL

PS En vän beklagar om detta skul-
le bli den enda boken om Ebbe. Det
finns många anekdoter som skulle
kunna visa på hans många olika si-
dor. Det skulle bli en roligare bok,
och troligen mycket mindre poli-
tisk.

Anders Isaksson.
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PLÖTSLIGT STOD TIDEN STILLA.
Alla anade att tiden började närma sig. Vi

var inne i 2007 och enligt rykten skulle det
hända i maj eller möjligen början av juni.

Rykten gick som en löpeld…..
NÄR?
Jo, den 28 maj skulle det ske enligt många.

En del hade redan i början av månaden hört
den ...

Ju närmare den 28 man närmade sig ju
mer började folk titta frågande på varandra.
Blickar sa: ”Har Du möjligen? Nej! Inte
ännu!”

Nåste köpa läslampor!
I sopcontainers kunde man hitta gamla läs-
lampor kastade och soptunnorna var fyllda
av gamla glödlampor. Ingen ville riskera att
vara utan på den stora dagen, eller rättare sagt
kvällen/natten då…

IKEA sålde slut på sitt enorma lager av
läslampan ”BILLY LJUS”.

Så plötsligt kom då den stora dagen. Hela
Stockholm (som exempel bara, eftersom lik-
nande hände i alla stora städer i Sverige)
myllrade av människor med fyrkantiga pa-
ket. Men bara några minuter senare var stä-
dernas gator tomma och öde.

Sysslolösa taxichaufförer satt i sina bilar
och funderade vad som hänt. Linjebussar och
kollektivtrafiken körde med tomma vagnar.
SJ och SAS förstod ingenting till att börja

med. Hela Arlanda var som en öken – tom.
En gammal veteran från P10:s glansdagar,

Harry Söderberg, kom plötsligt ihåg hur det
var på Ingemar Stenmarks tid och när Björn
Borg spelade sina finalmatcher i Wimble-
don.

Vad var det säsong för?
Kunde det vara en ny Stenmark på gång? El-
ler en ny Björn Borg? Nej! Säsongen var över
för slalom och…

Nej, det måste vara något annat. Men vad?
Men en som visste vad som hänt var den

gamla DAST-veteranen Irma Ekholm i
Strängnäs.

Hon visste precis vad som hänt
och satt redan i sin sköna läs-
fåtölj på Blomstervägen i
Strängnäs och njöt.

Der var den tredje de-
len i Millenniumserien av
Stieg Larsson som just
publicerats av ett förlag
som vet hur man manipu-
lerar pressen och vevar en
slipsten.

Stod Sverige verkligen
stilla?

NÄR NYHETEN ÄR NY!
OCH EN VERKLIG NYHET ...?

IWAN MORELIUS
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I dessa tider med så mycket våld nationer
och människor emellan är det lugnande att
nås av nyheten om en missad invasion.

Förra hösten invaderade schweiziska ar-
mén Liechtenstein. Jo, ni läste rätt.

Det blev inga krigsrubriker av det. Fak-
tum är att Liechtenstein inte fick reda på det
förrän schweizarna skickade ett brev och bad
om ursäkt.

Liechtenstein har ingen armé, så rent
praktiskt hade det varit enkelt att ockupera,
men det var ju aldrig avsikten.

Delar av schweiziska infanteriet hade va-
rit ute och marscherat i gränsområdet när

EN MISSAD INVASION
dimman föll och man först en lång stund se-
nare insåg att man gått fel. Då gick man hem
och som goda soldater rapporterade vad som
hänt. Egentligen ingenting.

Jag läste om det i en liten artikel i New
York Times, vars läsare måste upplysas om
hur Europa kan fungera. Schweiz har en värn-
pliktsarmé trots att alla egentligen vet att den
inte behövs, trots att man har dålig ekonomi
och inte har råd att köpa tillräckligt med
ammunition. Så för att hålla gossarna igång
är det mycket marscher.

Som ibland går fel.
LEIF-RUNE STRANDELL

ANNONS GONDOLIN



67

            Av
      Wilkie
      Collins

BOKSKÅPET

ERSÄTTAREN
Av Christian Aage [pseud för Kjell E. Genberg]
Tre Böcker 2007

Christian Aage ger ut sin nionde eller tionde bok, Det
beror på om man räknar in hans tunna julgåvebok som
det blir tio alster. Aage väckte berättigad uppmärksam-
het när hans första bok, Italiensk öppning, kom ut. En
skicklig berättare, en påhittig skribent som var noga med
sin research och dessutom var små tidsdokument ge-
nom sina distanserade kommentarer om vår tids sam-
hällsfenomen och dess hjältar inom politik och närings-
liv. Inga direkta elakheter, men kanske därför mer avslö-
jande.

Aage blev som sagt omskriven och många misstänk-
te att Aage var pseudonym för någon av de stora svens-
ka kriminalförfattarna. Det var väl bara en tidsfråga inn-
an Aage skulle få ett av deckarvärldens priser. Sen tyck-
te förläggaren, eller om det var Aages egentlige upp-
hovsman, att nu var det dags att presentera författaren.
Ett missgrepp av framför allt föreläggaren.

Och sen blev det tyst om Aage. Det var den snabb-
skrivande Kjell E. Genberg som var författare. Mannen
som skrivit Vilda Västernböcker. Mannen som gett ut
närmare 250 böcker. Inte kunde han skriva något som
var värt att honorera. Att skriva om eller ge ett pris. Lik
förbannat, om man nu får skriva så om en kriminalro-
man, har han kanske skrivit sin mest innehållsrika krimi-
nalroman just nu – Ersättaren.

Han har alltid skrivit enkelt och lättflytande som en
älv i Hälsingland. Men denna gång har han minskat på
tempot, inte skrivit om så våldsamt överdrivna brott,
utan ägnat sig åt att ge gestalt åt några av personerna i
hans kriminalgalleri. Den kvinnliga kriminalkommissa-
rien har fått mänskligare drag och känns nu som en rik-
tig och levande människa. Aage har inga söndersupna
hjältar som lyssnar på opera och tycker att det är något
fel på Sverige, utan att ange vad,  när de går utmed en
blåsig strand eller struttar runt i huvudstaden. Aages
senaste bok är befriad från alltför många kriminalromank-
licheéer. Bara det är värt en eloge. Och sen har han gett
sig i kast med att återge kärleken som så sällan får det
slut som nutida romantiklitteratur eller veckotidnings-
följetonger presenterar. För att vara lite kritisk är Aage
glad för lite gubbsnusk, kanske för att hans ålder tagit
ut sin rätt. Vad vet jag? Men det är kanske fel att kritise-
ra när man sett entimmarsporträttet av en av våra främ-
sta diplomater, Sverker Åström som på gamla dar berät-
tat att han är homosexuell. Detta var tydligen så upp-
hetsande för de unga reportrarna som gjorde program-

met att nästan hela timman ägnades åt detta och den
gamle mannens lite naiva kommentarer och synpunkter
på unga män, istället för de utrikespolitiska kommenta-
rer, vilka helt redigerades bort, som han själv trodde
programmet skulle handla om. Om nu unga kvinnor och
män är så förbannat intresserade av detta må även jag
förlåta Aage på detta område.

Egentligen går allt snett i Aages roman Ersättaren.
Att sköta jobbet, att lösa morden, att behålla kärleken,
att helt enkelt leva. Det är det som kanske skiljer denna
Aageroman från de tidigare. Den är ett stycke
underhållande del av det liv, som vi alla lever. Och
handlar om det som är väsentligt för oss människor:
våra drömmar, förhoppningar och vår längtan. Så skärp
er nu ledamöter i deckarakademin. Skit i er prestige och
ge åtminstone Aage och Genberg ett pris för lång och
trogen tjänst inom skrivarkåren, om ni nu inte vill sträcka
er längre.

LENNART HÖGMAN

DEN RÖDA DAMCYKELN
Av Mats Ahlstedt
MBF Bokförlag 2007

Av de nyare manliga svenska författarna står Ahlstedt
ut som ett skinande ljus. Den röda damcykeln är hans
tredje roman om männen och kvinnorna på länskrimi-
nalpolisen i Göteborg. De tidigare hette Dödsängeln
(2005) och Violinisten (2006).

En ensamstående man, som förlorade hustru och dot-
ter i en bilolycka som han själv vållade för tio år sedan,
får plötsligt besök av en flicka i 17-årsåldern. Hon tycks
vara på rymmen och mer eller mindre våldgästar honom
men han blir förtjust. Han inbillar sig att hans dotter
skulle se ut så om hon fått leva. Hon berättar inget om
sig själv och han döper henne till Felicia efter dottern,
något hon tycks godta.

Beskrivningen av flickans påverkan på den livströtte
och lätt alkoholiserade mannen är gripande och därefter
kommer en annan sorts spänning in i bilden. Flickan är
jagad, men inte av polis eller andra myndigheter. Detta
visar sig höra ihop med ett kvinnomord som utreds av
länskriminalen. Där arbetar, vad jag vet, svensk krimi-
nallitteraturs första svarta kvinnliga kriminalinspektör
(inte manlige: på 70-talet fanns Harald H. Harald i serien
Brottsplats Sverige av Bo Lagevi).

Detta är en bra (och lång) roman trots att den tar upp
det nya modebrottet trafficking, något som snart är lika
tröttsamt som seriemördare.

KARL HJELM

SVENSKA
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YNGLING PÅ GULD
Av Ernst Brunner
Albert Bonniers 2007

På omslaget står ”Roman om ett brott” men det är inte
helst sant. Jag tycker nog att det är en roman som byg-
ger på den urgamla leken ”Denna saken den skall vand-
ra från den ena till den andra”. Yngling på guld är Rem-
brandts titel på ett litet självporträtt gjort med en helt
ny konstnärlig metod. Konstnärens liv och porträttets
öden fram till våra dagar beskrivs målande i romanens
andra del. Där påminner Brunners språk om det som
Tracy Chevalier använde i romanen Flicka med pärl-
örhänge, vilket kanske inte ska förvåna då ämnet i båda
fallen är holländskt konstnärsliv. Tavlan Yngling på
guld försvinner den 23 december 2000 från National-
museum i Stockolm i en spektakulär kupp. I sin beskriv-
ning av brottet, brottslingarna och polisarbetet har
Brunner hittat en helt annan stil med drag av Heming-
waysk korthuggenhet.

På sätt och vis känns boken som en experimentro-
man – i synnerhet som Brunner uttalat sin avsky för
kriminalromangenren. Det är nog därför som delen om
Rembrandt känns lättast att ta till sig.

INGER STRANDBERG

DIAGNOS: STRYPT
Av Peter Gissy
Semic 2007

Tanken bakom denna roman har minsann varit i säck
innan den kom i påse. Kokar man ner den till sina mins-
ta beståndsdelar hittar man den formel som snart sagt
varje thrillerförfattare av rang använder sig av i årets
(vilket som helst) bok: Man börjar med The Big Bang –
här i form av ett sprängt passagerarfartyg – och arbetar
sig upp till ett klimax. Huvudpersonen ska inte vara
polis men ha någon form av relation med en sådan.
Under resans gång ska man hitta ett antal lik, komma
fram till att det ligger mycket farliga mäniskor bakom
och före sista raden ska protagonisten vara nära att
döden dö, men klara sig.

En amerikansk roman med detta upplägg brukar ham-
na på 500 sidor eller fler och flätas ihop så att man knappt
märker tanken bakom. Gissys bok ligger på cirka 300 och
där syns den hur tydligt som helst. De korta kapitlen ger
inte rum för gestaltning så på sätt och vis tror man att
man läser en synopsis.

BO JOHANNESSON

OFÄRD
Av Dick Harrison
Ordfront 2007

Dick Harrison, historieprofessor i Lund och rejält pro-
duktiv skribent av populärvetenskapligt material, sam-
arbetade en period om västgöten Arn med Jan Guillou. I
Ofärd hamnar läsaren ännu längre bort i tiden, nämligen
i 600-talets Östergötland, mitt i den järnålder som håller
på att förvandlas till vikingatid.

På gården Borg bor hövdingasonen Ulvbjörn Vamods-
son. Han anses dum i huvudet inte minst för att han
stammar och har svårt att kommunicera annat än med
knytnävarna om han blir arg. Tiden är hård. Den som
inte ingår i en gemenskap, som fri eller träl, ligger risigt
till. En som vandrar ensam blir lätt ihjälslagen, ett män-
niskoliv är inte värt mer än det människan bär med sig.

Ulvbjörn för följa med på en handelsresa söderut. Han
blir tagen till fånga och såld som serv – träl. Nu utveck-
las Ulvbjörn enligt dramaturgins grundlagar. Eftersom
det upptäcks att han redan har ett vilddjur inom sig ut-
vecklas han till en vild stridsman som slår sig till fram-
gång. Man kan undra om inte Dick vid något tillfälle fick
låna 80-talsböcker av Jan. Ulvbjörn är inte helt olik en
kommendörkapten från den tiden.

Hur Harrison skriver? Alldeles utmärkt. Spännande,
intressant, lite arkaiskt och långt.

LENA JEPPSSON

TROFÉSAMLAREN
Av Björn Hellberg
Lind & Co 2007

Efter flytten från Staden (Bokförlaget Tre Böcker) till
Loviken (Bok-förlaget Ordupplaget) är Björn Hellberg
och hans ursprungliga huvudperson Sten Wall tillbaka i
Staden, nu med hjälp av Bokförlaget Lind & Co.

Det är tveksamt om förflyttningarna gett Hellberg
annat än större upplagor, hjälpt därtill av marknadsfö-
ring av TV-domaren med Liza Marklundskt stuk. Sten
Wall har blivit tröttare – förståeligt, han är äldre – och
romanerna har fått allt fler korta stycken. Ibland berätti-
gade som spänningsskapande inslag, men oftast bara
textförlängare. Egentligen började nedgången för roma-
nerna om Wall redan vid millennieskiftet och har fortsatt
sedan dess. Det går nog också att räkna in de tre roma-
nerna om Loviken i det här trötthetsmönstret.

THRILLEROPERA I GÖTEBORG
För Göteborgsoperan ska författaren Alex-
ander Ahndoril skriva en thriller. Ahndoril
är mest känd för en roman om Ingmar
Bergman. I Storbritanninen får deckarför-
fattare som Alexander McCall Smith och
Ian Rankin skriva libretton till The Scot-
tish Opera.
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Om man får komma med en gissning håller Hellberg
på att slita ut sig. TV, tennis och makalösa signerings-
turnéer tar sin tribut. Därmed inte sagt att Trofésamla-
ren är en usel bok, Hellberg är alltför driven författare
för att åstadkomma något sådant. Men mekaniken i ma-
skineriet har börjat bli synlig,

KARL HJELM

TROFÉSAMLAREN
Av Björn Hellberg
Lind & Co 2007

Redan för närmare åttahundra år sedan insåg man, att
kvinnor borde få ett särskilt skydd mot aggressiva män.
Under den östgötske stormannen Birger Jarl (död 1266),
tillkom en lag om kvinnofrid. Det var en rikslag och stod
på så sätt i motsats till de gamla landskapslagarna.

Lagen gav speciellt skydd mot våldtäkt och kvinno-
rov och infördes i 1734 års lag (Kap 22 i Missgärnings-
balken) och kom att gälla till 1864.

Men kvinnan av i dag verkar inte vara bättre skyd-
dad än sin urmoder på 1200-talet. Nyligen greps t ex
”Hagamannen” som i nattens mörker förgrep sig på kvin-
nor. Sådant är vidrigt och tycks väcka avsky även hos
andra fångar, som lär ha urinerat i Hagamannens säng!

Rebecka ser trevlig ut med skimrande blont hår i kort
raffig frisyr, vänligt leende och lagom runda former. Hon
blir uppbjuden på Baronen men kavaljeren lämnar hen-
ne på dansgolvet. Hon har nämligen ett för honom för-
hatligt yrke och förtjänar ”inte nån att dansa med /eller/
några vänner överhuvudtaget”. Rebecka är lapplisa!

Sex år i branschen har ännu inte gjort henne oåtkom-
lig för alla elaka nålstick. Särskilt från välskräddade jet-
setare. ”Får du betalt för jobbet eller gör du det för ditt
höga nöjes skull?” Eller ännu värre i ett anonymt brev:
”Går det för dej när du lyckats bötfälla en fattig sate
som råkat parkera bilen två decimeter fel?”

Jag har själv fått en del anonyma brev, bl a för mitt
skrivande i pressen och vet hur ödsligt det är att anfal-
las av någon som inte ens törs stå för sitt angrepp. En
ansiktslös ondskefull liten typ som kanaliserar sina till-
kortakommanden på någon som inte ges chans svara.
Äckligt!

När Rebecka så går hem en kväll grips hon av skräck.
En kvinnoskändare härjar i staden, kanske är han efter
henne? Från sitt fönster ser hon en skugga som ilar in i
mörkret. Är det någon som är ute efter henne speciellt
eller någon som allmänt hatar lapplisor?

Rebecka är en av Stadens innevånare i ”Trofésamla-
ren av Björn Hellberg. Där lyckas den skicklige och yt-
terst välskrivande Hellberg förena ett allmänmänskligt
kvinnoproblem med det mer speciella som bl a handlar
om omoget hat mot lapplisor. Ramen är den välkända
”Staden” och ”detektiven”, den genomsympatiske och
ganska rundnätte, kommissarien Sten Wall.

Min barndomskamrat Solveig är helt fascinerad av
Hellbergs romaner. Hon läser allt av honom och talar
alltid om hur spännande, fascinerande och underhål-
lande böckerna är. För min del håller jag med henne, jag
blir alltid glad då det dyker upp en ny bok av Björn
Hellberg att recensera. Han har ett personligt tilltal och
mänsklig livsnerv i sina romaner. Man är i Staden och
umgås med Sten Wall. Årets bok Trofésamlaren hör till
de absolut bästa, i klass med min favorit Gräddhyllan
från 1997.

I dagens deckarsverige prisas mycket som är likgil-
tigt allmängods. Författare har blivit ett slags varumär-
ken, sig lika från bok till bok. Björn Hellberg följer inte
denna slentrian utan förnyar sig ständigt, överraskar
och bjuder på nya och engagerande upplevelser. Och
på en raffinerad hämnd för Rebeckas del ...

JEAN BOLINDER

SOMMARBARN
Av Katerina Janouch
Pirat 2007

Katerina Janouch är kanske mest känd som expert på
relationer, sex och samlevnad. Det gör att man kanske
närmar sig romanen Sommarbarn med viss skepsis.

Katerines föräldrar är akademiker och regimkriker i
forna Tjeckoslovakien. Fadern, regimkritiker helt öppet.
Han förlorar så småningom sitt arbete och familjen mås-
te lämna hem, släkt och hemstad. Först går resan till
Köpenhamn och därefter till Stockholm. Katerina får läm-
na bakom sig all den trygghet familjen, släkt, vänner,
språk och vistelseort innebär och istället möta en annan
främmande värld, bli mobbad och känna sig utanför och
oförstådd. Parentetiskt vill jag säga att jag ibland har
lite svårt för Janouchs syntax i den första halvan av
boken, som också stundtals tangerar att bli något för
pratig. De här frågorna är förlagets uppgift att korrigera,
vilket skedde förr i världen, så ingen skugga borde av
den anledningen falla över Janouch.

Annars tycker jag att Katerina Janouchs Sommar-
barn är en öppen, gripande och informativ roman om
hur det är att flytta från ett land till ett annat skildrat ur
ett barns perspektiv. Flera av våra fördomar sticker Ja-
nouch hål på. Och det gör ont. Exempelvis att invandra-
ren alltid är invandrare och om personen talar flytande
svenska, hela tiden får höra av sin omgivning att man
inte kan höra att hon inte är svensk.

Katerina Janouch återger det lilla barnets känslor som
vrede, avund, svartsjuka, hat eller rädsla så utlämnande
att man under läsningen utan förbehåll vill ansluta sig
till de filosofiska tankegångar om att människan föds
ond,. Klasskamraternas rasistiska mobbning, föräldrar-
nas överförda tankar,  borde leda till att skolkamraterna
samfällt ställer upp sig på led och ber henne om ursäkt.
Det är det minsta de kan göra.
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LENNART HÖGMAN
POJKE FÖRSVUNNEN
Av Anna Jansson
Norstedts 2007

Det är sommar på Gotland, turisterna har anlänt, det är
fullt ös på krogar och campingplatser, det är ungdoms-
fylleri och knivslagsmål. De alldeles för få poliserna i
tjänst klarar bara nätt och jämt av att upprätthålla ord-
ningen.  Samtidigt drar det ihop sig till politikervecka i
Almedalen, årets viktigaste händelse för den lokale po-
litikerpampen. Karriäristen som är beredd att gå över lik
i sin strävan att synas i teve. Hos krukmakaren är det
fest och såväl gäster som värdfolk vinnlägger sig om att

uppträda anständigt. Men under ytan…
En nioårig pojke råkar bli vittne till ett kärleksmöte

mellan två av festdeltagarna. Två festdeltagare som inte
borde mötas på det sättet. Pojken försvinner därefter
spårlöst, och trots att alla tillgängliga resurser sätts in i
sökandet går det inte att hitta honom.

Jo, nog anar man redan här vartåt det barkar. Och
mycket riktigt, det är inte så få lik de goda gotlänninga-
rna visar sig hysa i sina garderober. Anna Jansson drar
fram dem allihop. Och hon gör det på ett riktigt njutbart
sätt. Hon är helt klart en författare som nog skulle kun-
na skriva också annat än rena kriminalhistorier.

KJELL OLSSON

ÖVERVINTRAREN
Av Willy Josefsson
Wahlström & Widstrand 2007

Josefssons protagonist Martin Olsson har också haft
en början inom poliskåren och i denna roman beskrivs
hans första något stapplande steg på lagens törnebe-
strödda stig. Egentligen borde boken ha kommit nästa
år, då det är 40-årsjubileum för Sveriges Davis Cup-match
mot Rhodesia i Båstad i maj 1968. Det är nämligen ut-
gångspunkten i Josefssons berättelse. Kravaller hotar,
poliser från olika distrikt sammankallas (jfr Göteborgs-
kravallerna) och mitt i alltsammans sker ett brutalt mord.
Olsson sätts in som undercover agent hos studenterna
i Lund som av SÄPO misstänks för subversiv verksam-
het. Fallet blir till synes någorlunda löst.

Nästan fyrtio år senare kontaktas Olsson av en kolle-
ga som verkar paranoid. Hans utredning av ett dödsfall
verkar bli saboterad och nu vill han ha hjälp. Märkligt
nog tycks det finnas ett samband med händelserna i
Båstad.

Josefsson har fått till en intressant intrig, men det är
också det enda jag fäst mig vid. Hans berättande känns
förvånande platt och med personerna känner jag ingen
samhörighet.

KARL HJELM

I DENNA LJUVA SOMMARTID
Av Mari Jungstedt
Bonniers 2007

En tidig sommarmorgon skjuts en gotländsk snickare
och småbarnsfar ihjäl vid en badstrand på Fårö. Mordet
sker alldeles intill den campingplats där offrets familj
semestrar.

Det finns idag en herrans massa kvinnliga, naturligt-
vis även manliga, deckarförfattare som gått på kriminal-
romankurs. Där har de fått lära sig hur mallen för en
spänningsroman ser ut. Men språket då? Flera av de
mer omskrivna skribenterna berättar om orter som inte
haft så många skildrare. Men som regel är deras miljö-
skildringar mera en beskrivning av silhuetter eller kulis-

63:E CDM UTE

När man betraktar nya CDM:s omslag kan
man fundera över symboliken. Ett gammalt
flygplan (kriminalgenren) är på väg att landa
eller har just lyft. Passagerarna kan inte
vara många.

Sedan finner blicken de medverkande
novellförfattarna och därmed inser man hur
få skribenter landet har. Här finns Ahrvid
Engholm och Bertil Falk – båda DAST-för-
fattare – och därefter flera som ofta varit
med i CDM samt den sedan länge aldrig
mer läste Julius Regis.

Trots det – eller kanske just därför –
gör utgivaren Per Olaisen en kulturgärning.
Ingen annan i Sverige tycks bry sig om var
kriminalnovellen hamnar. Då är det bra att
den hamnar i CDM.

Hr Olaisen.
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ser.
Det märks och känns att Mari Jungstedt är utbildad

journalist som praktiserat sitt yrke: Att skriva. Hennes
böcker har språkligt tempo och en känsla för väsentlig-
heter. Det skulle vara spännande om hon ville göra en
”tyngre” bok. Gärna i spänningsform. Typ Greene, som
man numera säger. Men snälla författare, inte bara Jung-
stedt,  ta bort alla tack som sker vid Oscarsgalor och
Guldbaggetävlingar.

Och alla citat som ofta inleder romanerna, gäller inte
Jungstedt. Låt den enskilda romanen stå för sig själv.

LENNART HÖGMAN

MIDVINTERBLOD
Av Mons Kallentoft
Nator och Kultur 2007

Jag brukar normalt ha lite svårt för författare som skri-
ver meningar som ”… stadens gator hänger slappa på
jordskorpan…”, men när Mons Kallentoft gör det så
fungerar det av någon anledning alldeles utmärkt. Hans
Midvinterblod är en bok man ytterst ogärna lägger ifrån
sig. För deckarälskare är den självklart ett måste.

Det hela börjar med att en man, Bollbengan kallad,
hittas hängd i en ek ute på Östgötaslätten. Kriminalin-
spektör Malin Fors – med tonårig dotter och lite svårt
att hitta rätt partner i sitt liv, precis som det ska vara för
kriminalinspektörer i deckare – tar sig an fallet.

Därefter rullar historien på i god styrfart genom 430
förtätade och stundtals riktigt suggestiva sidor. Några
egentliga svackor finns inte.

Och, som sagt, att Linköpings gator hänger slappa
på jordskorpan stör inte.

I alla fall inte så mycket. Läs den här boken.
KJELL OLSSON

INLÅST
Av Tove Klackenberg
Natur & Kultur 2007

Tove Klackenberg har utvecklat ett alldeles eget språk
som jag omedelbart fascineras av. Det är en blandning
av slang, etniska uttryck och värmländsk dialekt  Och
det fungerar, åtminstone vad mig anbelangar. Hennes

huvudpersons, Svea Lundström Duval, privatliv är ock-
så intressant. Man undrar hur det skall gå för den mo-
derlige fadern och den mindre moderliga modern. Vad
som däremot fattas är en spännande kriminalhistoria.
Att förlägga handlingen till ett ungdomshem må vara
politiskt korrekt, men inte tillräckligt intresseväckande
för den vanlige deckarläsaren.

BIRGITTA GENBERG

5:E MOSEBOKEN
Av Christina Larsson
Tre Böcker 2007

Ännu en kvinna som debuterar i deckarsvängen. Lars-
son, göteborgska sedan 1988, har skrivit en polisroman
från Göteborg där det nu börjar bli riktigt gott om nya
kommissarier och kriminalinspeltörer. Historien är nå-
gorlunda trovärdig om än rätt pratigt skriven och Ro-
land Hassel har fått en kvinnlig motsvarighet i kriminal-
polisen Ingrid Bergman. Hassel råkade ju alltid illa ut i
varje bok. Det hampade sig så att Larsson och Svedelid
i år hade fler beröringspunkter. Larsson skriver om Ing-
rid Bergman, Svedelid om Greta Garbo. Så det kan bli.

MARTIN OLSSON

LUFTSLOTTET SOM SPRÄNGDES
Stieg Larsson
Norstedts 2007

Nu har Stieg Larssons två första böcker sålt i över
800.000 exemplar och intresset för den sista boken i
Millenium-trilogin når Harry Potternivåer. Sicken miss
av Guillou och Marklund att tacka nej till Stieg Lars-
son...

Framgångarna med deckarna om journalisten Mikael
Blomkvist och punkbruden och datahackern Lisbeth
Salander är fullt välförtjänta. Därför är det också med
rätt högt ställda förväntningar man ger sig i kast med
den otympliga tegelsten på 704 (!) sidor som är den
sista delen av de tre som Stieg Larsson hann skriva.
Läsaren kan ganska omgående konstatera att trots om-
fånget är detta egentligen en del två av den förra boken
- Flickan som lekte med elden. Alla tre böckerna hänger
ihop och ska absolut läsas i tur och ordning, men fram-
förallt är just detta en direkt fortsättning där den förra
boken slutade. Frågetecken rätas ut och händelserna
knyts ihop.    Det är till och med så att om du inte läst de
första böckerna så får du vara beredd på att få skrivet på
näsan vilka som är skurkarna i de tidigare böckerna.

Så mitt råd är att börja från början med Larsson!
När den nya boken börjar flygs den skottskadade

Lisbeth Salander som fortfarande har en kula kvar i hjär-
nan, och hennes grovt misshandlade pappa med heli-
kopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg efter den
uppgörelse som avslutar Flickan som lekte med elden.

BÄST PÅ TYSKA I FJOL
Das Syndikat delade ut Glauser-priserna i
samband med sin kriminalkongress Tan-
go Criminale 2007. Fjolårets bästa tyska
kriminalroman ansågs vara Der Teufel von
Mailand av Martin Suter.
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Lisbeth Salander, detta obstinata lilla odjur till data-
hacker och bisexuell punkare, är nog en av den svenska
deckarvärldens absolut mest särpräglade personlighe-
ter. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att Lisbeth
Salander är grunden för Stieg Larssons framgång.

I boken har författaren tematiskt lagt in korta fakta
om kvinnliga krigare, amasoner.    Lisbeth Salander är en
sådan amason, en blandning av Modesty Blaise och
Pippi Långstrump, ett kvinnobarn som kräver och be-
höver lika delar kärlek och gränser.  Andra kvinnor i
boken är chefredaktören Erika Berger, på väg in i väg-
gen på ett nytt jobb och den kvinnliga säkerhetspolisen
och ”leoparden” Monica Figuerola, som självklart den
manlige huvudpersonen Mikael Blomkvist inte kan av-
stå från att förälska sig i. Larssons kvinnor är starka och
var och en på sitt sätt en hjälte.

Jag skrev det redan i recensionen av den första bo-
ken: denne Mikael Blomkvist är en inkarnation av för-
fattaren Stieg Larsson, och ju mer jag läst om Larsson
desto mer övertygad blir jag om självporträttet. Luft-
slottet som sprängdes är precis lika lätt att läsa som de
tidigare böckerna. Här finns ett enkelt och rakt språk
utan konstigheter. Här finns, förutom de utmärkta por-
trätten, också en spännande intrig som för handlingen
framåt utan longörer eller transportsträckor, vilket med
tanke på omfånget är smått otroligt.

Larssons kunnighet är imponerande. Hans beskriv-
ningar av svensk säkerhetspolis från Wennerströmti-
den och fram är detaljerade och nyanserade. Så även
om han inte riktigt når lika högt som med förra boken så
räcker det sannolikt med råge för att bli bästa svenska
kriminalroman i år också. Det är jag säker på!

PER ERIK TELL

TYSKUNGEN
Av Camilla Läckberg
Forum 2007

Camilla Läckberg har någonstans sagt att hon är ute
efter att underhålla och ge förströelse. Tydligen är det
sådant människor vill ha, ty Läckberg är nu den svens-
ka ”deckardrottning” som tydligen säljer allra bäst.
Tyskungen är hennes femte bok. I alla är det polis Patrik
Hedström och hustrun Erica som löst gåtor i steniga
Fjällbacka.

Här hittar Erica en blodig babytröja och en tyst med-
alj från Andra världskriget när hon går igenom gamla
saker efter sin mor. Var modern anstruken av det bruna
giftet? Trots detta allvarstyngda ämne får Läckbergs
läsare som vanligt en lättläst och precis lagon tjock bok
att hängmatta sig igenom sommartid. Lilaledes som van-
ligt får Läckberg till små och lite större konflikter på var
och varann sida. Problematiken bli allmänmänsklig och
därmed lätt igenkännbar, något att identifiera sig med.
Det är inte alldeles lättviktigt.

KAJSA HJELM
LIVSTID
Av Liza Marklund
Piratförlaget 2007

Liza Marklund har funnit ett säljande koncept för sin
huvudperson, journalisten Annika Bengtzon: en del
komplicerat privatliv, en del miljöbeskrivning av
redaktionen på en av våra kvällstidningar och en del
kriminalfall.

Denna gång är Annika inte bara övergiven av sin
man, utan hon är misstänkt för mordbrand i sitt eget
hus. En känd polis blir mördad och hans son försvinner.
Är det hustrun som är förövaren vilket allt pekar på?
Med sedvanlig tur, eller skicklighet, nystar Bengtzon
upp en härva av lögner, våld och otrohet.

Som i de tidigare romanerna i bengtzonsviten är det
arbetet på tidningsredaktionen som blir behållningen
av boken. Marklund har en stor läsekrets som säkert
kommer att sträckläsa hennes senaste bidrag till hös-
tens bokflod. Och inte kan man väl missunna någon att
guldet klirrar i kassan? Eller?

BIRGITTA GENBERG

BROTTSKOD 09
Av Bodil Mårtensson
Tre Böcker 2007

Bodil Mårtensson är ett ganska säkert kort i deckarleken.
Denna, den åttonde i hennes serie om kriminalen i
Helsingborg, håller som vanligt god standard.
Kommissarie Joakim Hill hamnar som alltid i hetluften
och Mårtensson har god hand med både personer och
intrig.

Fast jag börjar bli hjärtligt trött på ligor som förser
pedofiler med barn som ska sättas på och sen slås ihjäl.
Jag hade högre uppfattning om Mårtensson, som just
tar upp detta ämne. Man får hoppas att det bara är ett
tilfälligt inhopp i den tyvärr alltför populära löpsedels-
trenden.

KARL HJELM

I FYRVERKERIERNAS TID
Av Anders Norborg
Leopard förlag 2007

Anders Norborg gör det inte lätt för läsaren. Han har
valt att ge romanen formen av en webbdagbok, vilket
gör att hans berättarjag noterar allt, stort som smått.
Vissa dagar dominerar trivialiteterna och upprepningar-
na blir många.Det blir tjatigt att läsa om att han börjar
dagen med att gå ut för att handla frukostbröd.

Boken presenteras i baksidestexten som en thriller,
men man får vänta tvåhundra sidor innan det spänning-
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sinslaget dyker upp. Lyckligtvis roades jag under den
långa vägen dit av den levande skildringen av Söder
och dess gator; många (alla?) affärer och krogar är häm-
tade ur verkligheten och detta skapar förstås en stark
närvarokänsla.

Berättarjaget är statstjänsteman i något departement
– vilket nämns inte. Han har i uppgift att göra en utred-
ning, om vad framgår inte. Han har lyckats få så lång tid
på sig för arbetet, att han kan ägna som det tycks obe-
gränsad tid åt privata angelägenheter.

Till en början tycktes mig berättaren ganska sympa-
tisk, en framgångsrik byråkrat med många vänner, ett
äktenskap på sparlåga men i stället ett par älskarinnor. I
bokens senare del vittrar hans värld sönder. Han tving-
as kompromissa för att få favörer i tjänsten. Äktenska-
pet spricker. Älskarinnorna försvinner. Kamratgänget
från skoltiden, ”De fyra musketörerna”, splittras. Deras
vänskap var också delvis ett sken. Till slut tycks hela
hans tillvaro ha byggts på livslögner.

Trots de många sidorna och det mörka slutet är mitt
intryck av romanen positivt. Avklädningen av berättar-
jaget är intressant att följa. Han själv verkar helt anings-
lös om vad som hänt. Han tror på sig själv ända till
slutraden.

BENGT HEURLIN

GUSTAF III:S SON
Ett märkvärdigt barn
Av Christopher O’Regan
Forum 2007

En märkvärdig tid. Ett märkvärdigt barn. En märkvärdig
far. En märkvärdig statsledning. Ett barn som aldrig var
ett barn. Ett barn som var statens egendom. Ett barn
som inte visste vem dess far var. Om ryktena skulle tas
på allvar.

O´Regans bok om Gustaf III:s son Gustaf Adolf är en
lättläst berättelse, med mängder av sakuppgifter kring
Gustaf Adolfs barndom samt lite perifert överste Gus-
tafssons sista tid.

Jag är säkert inte den ende som skulle vilja veta mer
om den okände kungen där efterföljarna lyckades rade-
ra ut allt om honom, utom hans hustrus förnamn som än
idag finns i Norrland som orter: Vilhelmina, Fredrika och
Dorotea.

Så bäste författare O´Regan, skildra på ett lika in-
siktsfullt sätt  vad som hände Gustaf Adolf efter barn-
domen till och med hans död på ett enkelt värdshus.

LENNART HÖGMAN

GRETA GARBO OCH DEN DÖDE MEXIKANEN
Av Olov Svedelid
Forum 2007

Någon gång, vartannat år eller så, får den garvade re-

censenten och prisjuryledamoten bland den uppsjö av
böcker han ska läsa, en volym som fängslar hundrapro-
centigt. En sådan bok är Greta Garbo och den döde mex-
ikanen av Olov Svedelid. Detta mästerverk har jag läst
så sakta jag kunnat för att nöjet ska vara, det är en bok
jag längtat till, drömt om och funderat över. Sannerligen
är det en levande, spöklik, kittlande, ångestskapande
och djupt tänkvärd roman, ett slags ordets motsvarig-
het till filmen Sunset Boulevard.

Handlingen, ramen är enkel. Mimi Pollak och Greta
Garbo tillhörde båda första kullen på Dramatens elev-
skola 1922-23. De blev vänner och nu sextio år senare
möts de åter när Mimi besöker världsberömda Greta i
New York. Hon har med svenska förnödenheter som
Skåne, Överstebrännvin, OP, svenskt öl, Wasabröd,
mjukost, kex, Västerbottenost ... De tittar på gruppfoto
av Dramateneleverna och skvallrar om hur det gick för
de då unga löftena. Någon tog livet av sig, men andra
blev som Georg Funkquist, Alf Sjöberg och Håkan Wes-
tergren kända. Och den senare kunde ej passa tågtide-
rna eftersom han hade inga tidblad ...

Men idyllen flagnar. Ett par hotfulla mexikanare at-
tackerar och Greta Garbo har nattliga ångestanfall. Hon
tycker sig stå inför den yttersta domaren för att dömas
till evig pina i helvetet. Till hennes synder hör sexuella,
hon hade sin första man vid femton års ålder och levde
sedan ett promiskuöst liv med både män och kvinnor.
Men den största synden rör ett mord hon bevittnat utan
att ingripa. ”Domen är klar och ska omedelbart verkstäl-
las. Ni har att tillbringa evigheters evighet i olidliga plå-
gor!”

Greta och Mimi ser sedan dag efter dag Garbofilm
efter Garbofilm och vi får en rad skakande detaljer om
det syndfulla livet i det unga Hollywood, där talangerna
blev idoler på ett ögonblick, medan andra misslyckades
och sjönk ner i prostitution och elände. Vi i får veta
sådant som vi aldrig anat om filmens stora namn. En
stjärna som vi nog alla sett på film bjöd hem unga damer
på middag och tog emot i matsalen iförd smoking utan
underdel, Clark Gable hade löständer som ibland ramla-
de ut och Humphrey Bogart var en liten knatte som all-
tid var bakfull, kedjerökte och torrhostade.

Det hela får mig att tänka på Hieronymus Boschs trip-
tyk Lustarnas trädgård där man roar sig hektiskt och har
sex i desperat ångest över de hemska straff som väntar
i Helvetet. Greta Garbo klarar sig ganska bra mot djävul-
ska motspelare, iskalla filmchefer och även mot Zarah
Leander och Kristina Söderbaum som försöker locka
över henne till tysk, nazistisk film.

Och Greta har ett praktgräl med  Marlene Dietrich.
Det börjar med att hon låtsas inte veta vem denna världs-
berömdhet är. ”Jag är Marlene Dietrich”. ”Åh, Tyskan.”
Det slutar med att Marlene besegrad skenar mot dörren:
”Det här ska du få igen, satans förbannade svenska
kossa! Kossa, kossa, kossa!” ”Muu, muu”, blir Gretas
svar.
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Det är fantastiskt underhållande att läsa sådana av-
slöjande scener med världsberömda personer ingåen-
de, men bokens största värde ligger på ett psykologiskt,
existentiellt plan. Vad blir det av oss när vi går in i det
eviga mörkret? Hjälper det oss om vi är berömda, ärade
och älskade ifall straffet för våra gärningar är evig plåga
i Helvetet? ”Vad hjälper det en människa, om hon vinner
hela världen. men förlorar sin själ?” (Markus 8:36)

En vidunderlig, lysande genialt djärv bok!
JEAN BOLINDER

EN MAN MED LITET ANSIKTE
Av Helene Tursten
Piratförlaget 2007

Helene Tursten låter oss följa Irene Huss och hennes
göteborgska poliskolleger i ytterligare en bok, välskri-
vet, med hyfsade personporträtt och ett angeläget tema:
trafficking.

Ett problem med den traditionella dramaturgin är att
det som finns i en berättelse skall finnas där av någon
anledning. (Pistolen i första akten skall avfyras i tredje
…) Men det gör att man som läsare långt före de utre-
dande poliserna anar vartåt det bär. Poliserna, både i
verkligheten och i polisromaner, skall ju förhålla sig till
en verklighet som är full av tillfälligheter.

Här börjar berättelsen med en bilstöld och polisjakt i
full fart och en olycka där en fotgängare blir påkörd och
dödad. Den döde är en pensionerad poliskollega. I jak-
ten på de unga biltjuvarna hittas en ung flicka mördad,
och poliserna får dela upp sig för att följa de olika spå-
ren. Som alltså leder åt många håll, bland annat en ut-
flykt till Teneriffa där Irene Huss hamnar i uppgörelser
mellan olika gäng. Det är bitvis spännande, men här
finns inga riktiga överraskningar. En mellanbok. Helene
Tursten kan bättre.

LEIF-RUNE STRANDELL

HÖGT SPEL
Av Gösta Unefäldt
Tre Böcker 2007

Unefäldt har en tjusig kioskbokstitel à la 50-tal på sin
trettonde roman om poliserna i Strömstad där man nu
degraderats till en underordnad station. Och lite av ki-
oskboksinnehåll kan man också hitta (var missar man
förresten det i senare tiders bokflöden?), till exempel
skottlossning på öppen gata och skottlossning i sam-
band med polisingripanden.

Men det kommer senare. Det börjar med att man hit-
tar en drunknad kvinnlig skattmas och på lugnt Une-
fäldskt manér drar vära trogna, väl utmejslade vänner
inom Strömstadspolisen igång sin utredning. Dödsfal-
let som från början liknade en olyckshändelse visar sig
leda mot något mycket stölrre, så det finns goda skäl för

”Bästsäljarförfattarna [av deckare] är som
skarvarna som skiter ner min sommarö.”

Ernst Brunner
vars höstbok heter Yngling på guld

och sägs vara en brottsroman.

att mästerskytt Larsson ska få gripa in både en och två
gånger.

Unefäldt utnyttjar sin marina miljö väl. Närheten till
Norge ger honom dämpande utflyktsmöjligheter så att
han kan återkomma till Sverige och öka på spänningen.
Unefäldt har länge tillhört mina författarfavoriter efter-
som han på ett lugnt, metodiskt och ofta mycket humo-
ristiskt sätt skapar en dramatik som blir stor inom de
ramar han satt för berättelsen.

LENNART BRÅDING

DEN SKYLDIGE STÅR INTE ENSAM
Av Tommy Åberg
Lupin Förlag  2007

Författaren besitter oerhörda kunskaper inom sitt områ-
de. Tyvärr delger han inte läsaren dem. Ämnet är intres-
sant. Det skulle mycket väl kunna hålla boken igenom
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om bara författaren gjorde det lite enklare för läsaren.
Därför blir boken både rörig, ofullständig, och trots

det väldigt överarbetad. Materialet skulle mycket väl
räcka till tre romaner. Därför lyckas jag inte som läsare
hålla isär personerna och inte heller rycks jag med i in-
trigerna.

Tommy Åberg må tycka att jag är dum och jag menar
inte att han behöver skriva allting på näsan för läsaren.
Men …

EWA WIKLANDER

KLÖVER KUNGAR
Av Hans-Olov Öberg
Piratförlaget 2007

Detta är fjärde boken om ekonomijournalisten Micke
Norell. Den är mycket aktuell på så sätt att den handlar
om hur man kan tjäna pengar på pokerspel på nätet.
Men inte genom att spela utan genom att utveckla ett
program som gör att det spelbolag som har det kan tjäna
ännu mer pengar.

Sådant lockar förstås också mindre nogräknade af-
färsmän, varför en ekonomisk thriller också blir en ac-
tionthriller.

Det mest spännande är hur affärsupplägget byggs
upp och hur man lockar internationella affärsmän att
nappa. Men sådant ska väl författaren klara, han arbetar
själv inom finansvärlden.

Lika trovärdiga är dock inte hans personskildringar.
Kanske skulle det bli ännu mer spännande som en tv-
thriller, med både svenska och utländska miljöer.

Men en stunds raffel får man.
LEIF-RUNE STRANDELL

UTLÄNDSKA

MORDBRAND
Av Lin Anderson
Torch 2004
Översatt av Ingela Bergdahl
Natur och Kultur 2006

Första delen i skotskan Andersons serie om rättsmedi-
cinaren Rhona MacLeod hette Nätfångst och kom på
svenska 2005. Den boken var inte alls så tokig så det var
med viss förväntan jag började läsa denna uppföljare.

Intrigen har sina ljusa sidor: den unga flickan Karen
hittas innebränd i ett rivningshus i Edinburgh. Hennes
hund är också nära att omkomma, men klarar sig och tas
om hand av ”lösdrivaren” Jaz. Oklarheter gör att Ma-
cLeod kallas in, vilket inte är så populärt hos i synner-
het en av brandutredarna. Men eftersom man jagar en
farlig mordbrännare får antagonisterna bita ihop och
visa god min i elakt spel.

FAULKS SKA SKRIVA OM 007
28 maj 2008 – hundra år efter Ian Fle-
mings födelse – kommer nya James
Bond-romanen Devil May Care. Efter
Flemings död år 1964 har flera förfat-
tare fortsatt att skriva om agenten med
rätt att döda. Denna gång är det Sebas-
tian Faulks, känd för romaner som Få-
gelsång och Charlotte Gray. I höst
släpper Forum hans nya på svenska – En
människas spår.

Sebastian Faulks

McLeod är sympatisk men boken är inte särskilt märk-
värdig. Vi har egna kvinnliga författare i ungefär samma
klass – ingen nämnd och faktiskt ingen glömd.

INGER STRANDBERG

SAMLARNA
Av David Baldacci
The Collectors 2006
Översatt av David Nessle
Bra Böcker 2007

DAST tyckte att Kamelklubben, som kom i fjol, var en
av Baldaccis bästa böcker, aktuell och högklassig. De
fyra medlemmarna i klubben – mycket udda män med
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dunkelt förflutet – fortsätter i Samlarna att utröna vad
som sker i lönndom i den mycket politiska staden Wash-
ington DC.

Frukterna av det i lönn skedde dyker emellertid upp.
Representanthusets talman mördas och klubben finner
samband med mordet på en direktör för Kongressbibli-
oteket. Kamelklubben nyrekryterar och hamnar ganska
snart bland spioner och gamblers som spelar om Ameri-
kas framtid.

Det är en skickligt ihopkommen roman som troligen
skulle engagera mer om man efter den senaste tidens
händelser kunde uppamma någon empati för den ameri-
kanska nationens företädare.

PER MAGNUSSON

LIVLÖS
Av Mark Billingham
Lifeless 2005
Översatt av Jan Malmsjö
Minotaur 2007

Livlös är Mark Billinghams femte kriminalroman om kom-
missarie Tom Thorne och i Storbritannien nominerades
boken i fjol till årets kriminalroman. Det är en spännande
berättelse om en kallsinnig mördare och en mans kamp
på avgrundens brant.  Här är Thorne deprimerad. Hans
karriär är på upphällningen sedan han överträtt sina
befogenheter i en mordutredning och dessutom har hans
far avlidit. Nu är han påtvingat tjänstledig, vilket han
finner odrägligt.

Nät tre hemlösa hittas mördade skickas han dock ut
på gatorna som en utesovare, en roll som han klarar
mycket bra. Hans vrede är genuin och hans identifika-
tion med stadens bostadslösa känns Dickenskt äkta.
Jag gillar Billingham och hans sätt att förmedla hur
skuggsidan känns.

HELGA LINDH

I SKYDD AV MÖRKRET
Av Stephen Booth
Scared to Live 2006
Översatt av Carla Wiberg
Minotaur 2007

Booth penetrerar två fall i sin nya roman. 1. En kvinna
och hennes två barn omkommer i en nattlig brand med-
an maken var ute och festade med sina vänner. Det visar
sig att branden är anlagd så polisen vill kolla upp ho-
nom lite noggrannare. 2. En äldre tillbakadrageb kvinna
hittas död i sitt hus där hon satt in  avancerade larmsys-
tem och gallergrindar för att få vara i fred. Man förbryl-
las över att hon tydligen  skjutits genom det öppna
sovrumsfönstret från en åker en bit därifrån. Kom hon i
vägen för en tjuvskytts förlupna kula eller blev hon
mördad? I så fall varför?

I denna roman har idyllen Edendale förändrats precis
som Enland blivit annorlunda. Det finns ingen gemen-
skap längre sedan gamla grannar flyttat och ersatts av
välbeställda ”patriotiska” engelsmän som kommit till
landsbygden för att slippa märka av invandringen och
den europeiska gemenskapen.

De två fallen verkade inte ha något samband från
början, men givetvis har de det. Jag tycker om att läsa
om poliserna Fry och Cooper och deras kolleger, Booths
skildringar av divergerade miljöer och trots att han nu är
inne på sjunde boken om dem (tre till är att vänta) håller
man måttet. Det här är skickligt skrivet och ofta riktigt
spännande.

KARL HJELM

FIENDEN
Av Lee Child
The enemy 2004
Översatt av Anders Bellis
B.Wahlströms 2007

Efter att ha tröskat igenom de sju tidigare böckerna om
den ensamme hämnaren Jack Reacher så hade jag tap-
pat en del av intresset. Det erkänner jag.    Den sjunde
boken Dubbelspel var heller inte alls bra.  Därför är det
så mycket roligare när nu Lee Child är tillbaka i en åtton-
de bok – som är riktigt bra. Han gör en Mankell och låter

FLYKTEN VAR INGEN FLYKT

Slavomir Ravicz, död 2004, blev känd
världen över för att ha skrivit boken
Flykten från Stalins läger. Den handlar
om den polsk författarens flykt från ett av
Stalins fångläger i Sibirien och hur han och
några medfångar till fots lyckas ta sig ända
till Indien. Boken presenterades som en
sannskildring och fick Pulitzerpriset 2004.

Nu har det visat sig att det hela var fiktion
och att författaren aldrig upplevde de
strapatser som han skrev om. Men historien
om marschen som pågick i ett år genom
olika klimatzoner är spännande. Svensk
utgivare är Historiska Media. Talboken är
inläst av Kjell Albin Abrahamson som
numera anser att boken är en bluff ”värre
än Hitlers dagböcker”.



77

liksom Wallander Reacher återvända i tiden till när han
var ung.

Child placerar den unge militärpolisen Reacher vid
tiden för Berlinmurens fall och jakten på Noriega i Pana-
ma. Men Reacher flyttas plötsligt till en bas i USA och
strax därefter hittas en soldat död på ett motellrum, up-
penbart efter ett kärleksmöte. Problemet för militären är
att det är en tvåstjärnig general som hittas naken om
baken. Child skriver engagerat, detaljerat och drivet.

Det många gånger fullkomligt meningslösa våld som
Reacher utövar i framförallt Dubbelspel är nedtonat.
Intrigen fungerar ändå väl så bra, om inte bättre. Även
om förlaget kallar det thriller, så är det här absolut en
deckarhistoria i traditionell mening.

Lee Childs stora förtjänster ligger i att han, som eng-
elsman och utomstående i USA, kan teckna en pricksä-
ker bild av det amerikanska samhället. Trots alla våld-
samheter är Reachers attityd och syn på omvärlden klart
mänskligare än vad de flesta amerikanska thrillerförfat-
tare mäktar med.

PER ERIK TELL

BROTTETS BANA
Av Michael Connelly
Crime Beat 2004
Översatt av  Patrik Hammarsten
Norstedts 2007

Brottets bana är en samling kriminalreportage om poli-
ser, mördare och genuina fall. Boken är indelad i tre av-
delningar. Den första är: Poliserna. Texterna handlar om
poliser i arbete, utredningar som pågår och avslutas
och somliga långa arbetspass som inte leder till något
gripande. Berättartekniken är in medias res. Läsaren blir
en av utryckande poliser vid anropen. Andra delen är
Mördarna. Christopher Bernard Wilder var en misstänkt
seriall sexmördare av unga vackra flickor. Han lockade
dem med sig från köpcentrum med löfte om fotografe-
ring för modelljobb. Wilder levde ett dubbelliv; dels
deltog han i biltävlingar och umgicks med vackra damer
och var avgudad av sina brorsbarn, dels mördade han
åtminstone elva unga kvinnor. Connelly går igenom fakta
såsom inspelade intervjuer och utredningar om Wilder
och andra mördare som exempelvis Jonathan Karl Lundh
med nio olika alias. Det berättas som vore det fiction i
en roman. Tredje delen är Fallen. Ett av dem är Namnlös
grav. Den börjar: ”Graven på Hollywood Memorial Gard-
ens har inget namn. Man vet helt enkelt inte vad man
ska skriva”. /…/ ”Han mördades i ett hotellrum i Fort
Lauderdale den 11 mars 1985. Han ströps till döds”.
Mördaren hittas och döms men den mördade mannens
identitet förblir ett mysterium. Fallen är inbördes olika
och offrens öde känns beklämmande. Det handlar om
verkligheten. Uppslagen är många för den som vill bli
deckarförfattare. Samlingen kriminalreportage är myck-

et givande läsning för alla kriminalintresserade. Connel-
ly öser själv ur denna källa.

HELENA SIGANDER

BARNLEK
Av John Connor
A Child’s Game 2006
Översatt av Göran Grip
Forum 2007

Det här är en actionspäckad spänningsroman i blad-
vändargenren. Storyn är förlagd till Leeds i England och
kretsar kring organiserad kriminalitet med koppling till
talibaner och terrorister. Här förekommer folk som inte
väjer för grymheter och som inte sätter stort värde på
människoliv. Författaren drar sig inte heller för ingåen-
de beskrivningar av morbida detaljer. Ofta får man i tex-
ten höra ljudet av människoben som går sönder. Att
dessutom ett barn ingår i handlingen gör det extra obe-
hagligt att ta sig genom.

Ändå ser man fram emot varje nytt kapitel (som näs-
tan alla är korta och täta) och skälet är definitivt inte
övervåldet utan persongalleriet. Vi får möta poliser från
olika delar av kåren och polisarbetet blir underhållande
att ta del av. Just i de avsnitten levererar författaren
både gott humör och underfundighet.

Intressantast av alla är kriminalassistent Karen Shar-
pe som är en återkommande gestalt i Connors böcker.
Hennes personlighet är av det mer komplexa slaget;
egentligen helt osannolik men det är väl därför hon stick-
er ut som hon gör som romanfigur i spänningsfacket.

Osannolikt är också det myckna våld hon får ta emot.
Trots alla blåmärken, slag mot huvudet och blod ur nä-
san är hon alltid snabbt på fötter igen.

Inledningsvis ruvar ett mysterium över händelserna
men när huvuddragen framträder reduceras tyvärr fort-
sättningen till förutsägbar action och så ännu mer våld-
samheter.

Anrättningen ska grunda sig på författarens egna
erfarenheter som jurist från infiltrering och undercover-
operationer.

LEIF WOXLIN

DÄR TVIVLET GROR
Av Thomas H. Cook
Red Leaves 2005
Översatt av P-O Nilsson
Wahlström & Widstrand 2007

Eric Moore har anledning att vara lycklig. Han har en
blomstrande rörelse, ett revligt hem i en lugn småstad
och ett stabilt familjeliv.En kväll blir hans tonårsson
ombedd att sitta barnvakt hos grannens åttaåriga flicka
Amy. Nästa morgon är hon spårlöst borta.

Polisens utredning fokuseras efterhand alltmer på
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Keith. Fadern korsförhör sin son, men skyddar honom
från omgivningens misstankar. Snart börjar tvivlet gro
inom fadern...

Där tvivlet gror skildrar en familj i kris, är välskriven
och och osedvanligt spännande. Ett familjedrama spe-
las upp med allt vad en god berättare och författare kan
förmedla.

Där tvivlet gror är ingen traditionell kriminalroman.
Det är inte vem som är mördaren som står i fokus utan
familjens tvivel och sönderfall som är bokens psykolo-
giska nav. Det vore olyckligt om romanen skulle mark-
nadsföras som enbart en amerikansk kriminalroman. Den
har helt andra kvaliteter.

LENNART HÖGMAN

ROVDJURET
Av Patricia Cornwell
Predator 2007
Översatt av Eva Larsson
Norstedt 2007

Rovdjuret, ännu ett nytt fall för Kay Scarpetta och hen-
nes vapendragare kriminalkommissarie Pete Marino och
systerdottern Lucy utspelar sig i en mental ödemark där
mördaren utövar tortyr mot sina offer. Grymt våld mot
kvinnor är temat i boken.

Det är angeläget. Sådant våld kan gott exemplifieras
och debatteras.

Ms Cornwell uttrycker sin strävan för denna bok som
en berättelse om brottets bakgrund. Det är en hissnan-
de ond, klaustrofobisk bakgrund som målas upp. Brot-
ten är vämjeliga och hårresande.

Utredarnas personliga relationer kommer i kläm. Mer
och mer undrar läsaren varför Kay, Pete, Lucy och Ben-
ton, Scarpettas älskare, egentligen har varandra nära
och kära. De retar sig bara på varandra. I just detta fall
får de draghjälp av en infiltratör i hjärtat på Lucys hem-
liga organisation. Irritationen mellan elitutredarna blir
värre än vanligt; de går om varandra en smula tills trå-
darna vävs samman. Kriminalinspektör Wagner däre-
mot, som föredrar att bli kallad Reba, är en vanlig snut
utan glamour och ställd utanför organisationen. Hon är
inte rik, inte superintelligent; en person läsaren kan iden-
tifiera sig med.

Det är en skicklig ihopsnickrad historia.
För läsare som gillar perverterade kränkningar är det-

ta en jubelbok; för mig personligen lite för extrem. Myck-
et av det utredningstekniska är intressant och impone-
rande i god scarpettastil.

För mig var exempelvis det nytt att barns fingerav-
tryck försvinner efter en tid. Hon kan, Cornwell – en bok
att sträckläsa. Läsaren fångas i ett skönt grepp så att
även de svartaste skildringarna bokstavligen måste ge-
nomlidas.

HELENA SIGANDER

I KURTISANENS SÄLLSKAP
Av Sarah Dunant
In the Company of the Courtesan 2006
Översatt av Maria Ortman
Prisma 2007

Detta är en historia om synd och synders njutning i
renässansens Italien där Rom skövlas 1527 och där kur-
tisanen Fiammetta Bianchini befinner sig tillsammans
med sin tjänare, dvärgen Bucino.

De flyr till det stinkande men vackra Venedig och lyck-
as bygga upp en verksamhet. Men affärerna hotas av
en mystisk krympling som tagit sig nära Fiammetta.

Detta är en berättelse om människor i en tid i Europa
då religionen hade samma betydelse som den har nu för
människor i islamska kulturer. Det är lätt att dra vissa
paralleller. Inte alla.

LENA JEPPSSON

INGEN UTVÄG
Av Barry Eisler
Killing Rain 2005
Översatt av Jan Risheden
Bra Böcker 2007

Historierna om yrkesmördaren John Rain är spännande
och lättsmälta saker. Författaren har sagt sig vara ute
efter att underhålla, ett i sig lovvärt syfte, men ibland
lyckas han, frivilligt eller ej, nå fram till något mer. I Ing-
en utväg har huvudpersonen till och med ett samvete
som gör att han misslyckas med sitt uppdrag. Uppdrags-
givarna, israeliska underrättelseorganisationen Mossad,
dömer honom till döden. Det är alltså en berättelse om
ofullkomlighet och svek. Går det att lita ens på gamla
älskarinnor och arbetskamrater som är ”hyvens killar”.

LENNART BRÅDING

JAG SKA HITTA DIG EN DAG …
Av Joy Fielding
Mad River Road 2006
Översatt av Gertrud Hemmel
Albert Bonniers Förlag   2007

Ralph Fisher kommer ut från fängelset med huvudet fyllt
av tankar på hjämnd gentemot sin förra fru. Han säker
sig till Dayton, Ohio där det visar sig att hon lever i en
rätt dyster tillvaro på en eländig gata som heter Mad
River Road.

I en annan del av Florida träffar Jamie Kellogg Brad
Fisher på en bar och blir övertygad om att hon funnit
mannen i sitt liv. Han är allt hon drömt om men när de ger
sig ut på en resa börjar hon inse att han förändras. Brad
är en man full av hemligheter och resan blir en mardröm
när hon börjar att fatta att mannen är farlig.

Fielding kan det där med hur man med små förskjut-
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ningar i texten får läsaren att börja bita på naglarna.
Dags fär mig att gå till manikyristen nu.

ÅSA PETTERSSON

DUBBELGÅNGAREN
Av Frederick Forsyth
The Afghan 2006
Översatt av Lennart Olofsson
Albert Bonniers 2007

Najnileven tappar inte greppet som inspirationsgivare.
Det tog en tid innan författarna vågade – eller orkade –
börja hitta på historier kring al-Qaida men sedan kom
flodvågen som en seriemördare i boklådan.

Ett allmänt grepp är att Usama är på gång med ett
attentat som ska bli mer spektakulärt än det som drab-
bade World Trade Center i New York. Forsyth är också
inne på detta tema men han drar skruven ytterligare ett
varv. Underrättelsetjänsten kommer attentatet på spå-
ren.

Sedan fem år sitter talibanledaren Izmat Khan i Gu-
antánamo. Man kläcker planen att låtsas frige honom
och ersätta honom med en av de egna.

Det här har blivit en blodig historia men det är inte
blodet som väcker intresse. Forsyth ger västvärldens
syn på konfliktens bakgrund på ett sätt som överträffar
nyhetsmedias snuttifiering med intressant råge. Länge
inbillar man sig att man fattar. Det gör man förstås inte,
för hur ska detta kunna förstås?

LOTTA BRÅDING

LIV OCH ÖDE
Av Vasilij Grossman
Zjisn i sudba 1962
Översatt av Hans Björkegren
Historiska Media 2007

Tillkomsten av denna roman av den sovjetiske författa-
ren och krigskorrespondenten Grossman är minst lika
spännande som själva berättelsen. Och den går inte av
för hackor den heller. Boken är på nästan 800 sidor och
utspelas under andra världskriget, huvudsakligen 1943
och bland annat i Stalingrad.

Liv och öde var Grossmans livsverk, en brett upp-
lagd exposé över livet i Sovjetunionen under kriget och
under Stalin. Författaren hoppades på utgivning under
det politiska töväder som rådde i början av 1960-talet.
Men han hade knappt lämnat manuset till en tidskrift
innan redaktören bar iväg bunten till säkerhetstjänsten.
Alla exemplar av manuskriptet beslagtogs, liksom alla
anteckningar, karbonpapper och till och med skrivma-
skinens färgband.

Man kan nästan förstå regimens paranoia eftersom
det är denna mentalitet som författaren beskriver. Det
hjälper inte vilka hjältedåd eller konstruktiva beslut som

vanliga människor åstadkommer, vid minsta avvikelse
från den politiska linjen ligger man ändå risigt till.

Och Grossman avviker, minst sagt, trots att han är en
realist i Tolstojs anda. Att jämföra kommunismen och
nazismen och dra slutsatsen att olikheterna är få måste
ha gett dåtidens politruker hjärtsnörp. Detta är en
övebyggnad som inte ens Ohly skulle tåla 60 år senare.
Kanske inte heller att romanens tema – som jag fattar
det – handlar om godhet i en ond tid.

KJELL E. GENBERG

EN FLICKA SOM KALLAS ALICE
Av Kristin Hannah
Magic Hour 2006
Översatt av Elisabeth Runesdotter Werner
Albert Bonniers 2007

En liten flicka och en vargunge dyker plötsligt upp i det
lilla samhället Rain Valley. De verkar ha kommit från sko-
garna i närheten och tösen är skräckslagen, aggressiv
och svår att få kontakt med.. Hon kan inte prata, är klart
undernärd och verkar ha varit bunden.

Barnpsykiatern Julia Cates, nyligen skandaliserad,
bestämmer sig för att ta reda på vem flickan är, veirifrån
hon kommer och vad som har hänt. Kristin Hannah stäl-
ler son vana trogen många känslosamma frågor i den
romantiska skildringen om En flicka som kallas Alice.

INGER STRANDBERG

STADEN SOM SLUTADE ANDAS
Av Kenneth J. Harvey
The Town That Forgot How to Breathe 2003
Översatt av Eva Mazetti-Nissen
Bra Böcker 2007

I den lilla kuststaden Bareneed i New Foundland hän-
der besynnerliga saker. Man börjar själv få bekymmer
med aningen när man läser om mytiska varelser som
stiger  ur havet och perfekt bevarade bybor, som för
länge sedan försvann till sjöss, sköljs upp på stranden.
Till råga på allt  drabbas staden av en mystisk sjukdom
som gör att alla invånare glömmer bort att andas, slutar
tala och börjar plågas av mörka tankar och begär.

Bokens huvudperson, den nyskilde Joseph Black-
wood har återvänt till hemstaden Bareneed. Han är på
semester med sin dotter och tänker under tre veckor
besöka sin farbror. När dottern blir lekkamrat med gran-
nens avlidna barn fattar han att hon drabbats av något
övernaturligt. Ingen utom den gamla Eileen Laracy för-
står vad som händer och hon försöker ingripa.

Den här gotiska skräckhistorien har drag av TV-suc-
cén Twin Peaks och berättar om meningen med livet
och döden och vad människan ska ta sig till i en värld
som inte längre är sig lik. Boken är på drygt 500 sidor.
Trots det skulle jag inte bli förvånad om någon berätta-



80

de för mig att han eller hon läst ut den i en enda sittning.
ÅSA PETTERSSON

PRESIDENTENS VAL
Av Anne Holt
Presidentens valg 2006
Översatt av Maj Sjöwall
Piratförlaget 2007

Norges deckardrottning har gjort det igen. Hennes se-
naste roman har en fascinerande intrig med inslag av
både verkliga och fiktiva händelser. Dessutom skriver
hon om historien så att George Bush förlorade valet
2004 och efterträddes av USA:s första kvinnliga presi-
dent, dock ej Hillary Clinton. På Norges nationaldag
den 17 maj kommer denna kvinnliga president på sitt
första utlandsbesök till just Norge. Det hela har före-
gåtts av ett stort säkerhetspådrag från såväl Secret Ser-
vice som norsk säkerhetspolis. Ändå försvinner presi-
denten från sitt välbevakade hotellrum.

Romanens huvudtema blir jakten på kidnapparen el-
ler kidnapparna. Vinklingen till världspolitiken gör läs-
ningen särskilt spännande. Som alla stora författare hål-
ler Anne Holt läsarens intresse i ett fast grepp genom
hela boken. Man läser som besatt. Det är med andra ord
en roman som bör läsas i ett sträck under en arbetsledig
dag.

BIRGITTA GENBERG

SNÄLLA PAPPA, NEJ
Av Stuart Howarth och Andrew Crofts
Please Daddy, No 2006
Översatt av Helena Prytz
Bra Böcker 2007

Bra Böcker har allt oftare kommit med utgåvor i katego-
rin eländesböcker. Snälla pappa, nej är en sådan självut-

lämnande historia om och skriven av en man som blivit
utnyttjad som barn och själv svarat med det ultimata
våldet.

Han sattes i fängelse och blev utnyttjad – fast på
andra sätt – även där. Som terapi började han skriva
denna bok. Han kom också på att det gick att beivra
fängelsevakternas terror så han stämde dem … och vann!

Givetvis är en bok som denna tillrättalagd. Den har
en avsändare med avsikter. Men ser man förbi allt detta
och tar vissa saker med en nypa salt lär man sig kanske
något om den moderna staten Englands fångvårdssys-
tem.

LENNART BRÅDING

VINTERSTADEN
Av Arnaldur Inðridason
Vetrarborgin 2005
Översatt av Ylva Hellerud
Prisma 2007

Efter att i flera böcker ha låtit Erlendur Sveinson rota i
fall med tentakler i förfluten tid, företrädesvis andra
världskriget, har Inðridason hamnat i modern tid, men
tyvärr också i det numera alltför vanliga pedofilträsket.

I ett vinterkallt Reykjavik hittas en färgad ung pojke
fastfrusen i issörja utanför ett hyreskomplex dit myn-
digheterna förpassat invandrare, flyktingar och fattigt
folk. På sitt sedvanliga sätt tänker, funderar och dröm-
mer sig författarens polisman fram till en lösning.

Det är en bra roman trots ett ämnesval som vid det
här laget blivit så genomtröskat att blotta tanken på
ytterligare en text om trafficing och pedofili får det att
knyta sig för mig.

Om andra tycker som jag kan man trösta sig med att
ett par av Inðridasons tidigare romaner, Kvinna i grönt
och Änglarösten, just kommit ut i kartonnage.

LENNART BRÅDING

JAG SKA SKYDDA DIG FRÅN ALLT
Av Lauren Kelly [pseud för Joyce Carol Oates]
Blood Mask 2006
Översatt av Ulla Danielsson
Wahlström & Widstrand 2007

Den flitiga Joyce Carol Oates skriver spänningsroma-
ner under andra författarnamn än sitt eget, men det hand-
lar ytterst lite om traditionella deckare.

Anslaget är dramatiskt: först en prolog med en skulp-
tur i blod, sedan börjar berättelsen med en ung kvinna
som hittas i skogen, misshandlad, halvnaken och dro-
gad. Hennes faster, som hon bor hos sedan hennes far
satts i fängelse, är försvunnen.

Sakta får vi veta mer, både bakåt i tiden och framåt.
Men mycket blir in i det sista oklart. Vad hände egentli-
gen?

Huvuddelen av boken handlar om livet på den konst-

LIND & CO KÖPER FISCHER & CO
Bokförlaget Fischer & Co har sålts till Lind
& Co, samtidigt som moderbolaget för Fi-
scher & Co blir delägare i det nya förlaget.

Lind & Co grundades 1999 av Kristof-
fer Lind, som även är största ägare. I förla-
get ingår imprinten Känguru och Xstory och
sedan 2006 Grönköpings Veckoblad. Bok-
förlaget T. Fischer & Co Aktiebolag skapa-
des år 1986 när Tomas Fischer övertog och
rekonstruerade det kooperativa Författar-
förlaget, som då befann sig på obestånd.
Bokförlaget Lind & Co startade 1998.
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närsgård där hennes faster lever, där hon har ateljéer
och gästbostäder för unga konstnärer, och där hon un-
derhåller New Yorks konstelit och kändisar. Hon äger en
av stadens mest moderna gallerier och är känd för att ha
näsa för det nyaste inom konsten.

Skulpturen i blod är en sådan nyhet och blir en kata-
lysator för den katastrofala utvecklingen. Den unga ton-
åringen berättar om vad som sker, och vad som synes
ske, men talar hon sanning?

Jag kan för lite om hur det moderna konstlivet i USA
fungerar för att kunna säga om skildringen är realistisk,
men personskildringarna är trovärdiga. Det är en fasci-
nerande läsning men jag är ändå otillfredsställd: det är
för mycket vagheter och upplösningen oklar. Jag kräver
inte pusseldeckarens slutgiltiga svar, men här blir det
för mycket spegelbilder för min smak. Andra kan tycka
helt annorlunda.

En sak som dock retar mig mer är titeln. Den är tvety-
dig, vilket är bra, men varför inte En mask av blod som
är en översättning av originaltiteln och är ett fokus i
hela berättelsen. Visserligen kan den leda tankarna till
mer våldsamma genrer, men kan också vara en nyckel till
gåtan.

LEIF-RUNE STRANDELL

DE ÖDE LANDEN
Det mörka tornet III
Av Stephen King
The Dark Tower 3: The Waste Lands 1991
Översatt av John-Henri Holmberg
Bra Böcker 2007

I den förödda världen fortsätter Roland, den ende kvar-
varande revolvermannen, sökandet efter Det mörka tor-
net. Tidigare var han ensam, men det är han inte längre
efter att ha tränat upp Eddie och Susannah, som kom in
i Mellanvärlden via tidsluckor i New York. Men det räcker
inte att de är tre med revolvermäns skicklighet, de måste
få med ännu en från New York – pojken som varit där
förr, han som dött två¨gånger men ändå lever.

Kings svit Det mörka tornet ger prov på författarens
förmåga att berätta en historia som varken är fantasy,
skräck, vilda västern eller sciende fiction – men ändå

allt detta på en och samma gång. Det en en märklig och
fascinerande riddardikt i ny kostymering där man kan
hitta gestalter från Kings övriga romaner och noveller.

ÅSA PETTERSSON

ALLTID ODD
Av Dean Koontz
Forever Odd 2005
Översatt av Peder Carlsson
Bra Böcker 2007

INVASION
Av Dean Koontz
The Taking 2004
Översatt av Sabina Söderlund
Bra Böcker 2007

Snabbmatskocken Odd Thomas försöker hålla  sig i still-
het i ökenstaden Pico Mundo för att återfå livslusten
efter flickvännens död. Det är inte så lätt eftersom han
har förmågan att tala med de döda och han blir ideligen
störd av en påstridig Elvis. Till råga på allt dödas hans
bäste väns far – Odd hittar liket – och nu får han verkli-
gen slita för att reda upp ett mysterium som inkluderar
spöken från ett nerbrunnet kasino och en kidnappad,
benskör barndomsvän. Första boken om den udda Odd
var lustig. Det är den här också och om man bara går
med på förutsättningarna går det att uppleva den som
ganska spännande till och med.

Även i Invasion sysslar Koontz otäckheter som är
svåra att förklara utan examen i parapsykologi från Fair-
fax University. Nu är vår planet invaderad av utomjor-
dingar och våra hjältar (som vanligt en man och en kvin-
na som älskar varandra, gulliga ungar och en super-
skärpt hund) kämpar för att återta världen. Historien är
som tagen ur ett tidigt exemplar av Jules Verne Magasi-
net men som alltid när den hanteras av den förfarne
Koontz blir den en slingarande och gastkramande spän-
ningsintrig.

LENA JEPPSSON

BILDEN AV PAPPA
Av Gerður Kristný & Thelma Ásdísardóttir
Myndin af pabba 2005
Översatt av Ylva Hellerud
Bra Böcker 2007

Först trodde jag att det rörde sig om Islands Vetlanda-
fall. Alla visste, skola, grannar släkt och vänner, men
ingen ingrep. Fem systrar utsattes för det mest grymma
våld man kan tänka sig. Pappan inte bara våldförde sig
på dem alla, utan han sålde sina döttrar till olika pedofi-
ler för en flaska sprit eller några amfetamintabletter.

Det är naturligtvis en tragisk läsning. Men inte en-
bart. Thelma Asðísardóttir som blir systrarnas språkrör,

”HENKAS” PAPPA DÖD

Per Gunnar Skoglundh, författare till nio
kriminalromaner om privatdeckare Henry
”Henka” Persson, har avlidit efter en lång
tids sjukdom. Det var efter pensionering-
en 1994 som han på allvar började syssla
med konstnärlig verksamhet.
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visar på en väg ut ur skammen, hatet och övergivenhe-
ten. Det går att leva ett meningsfullt liv trots de djupa
såren i själen. Det går också att känna medlidande med
den person som stal ens barndom. År 2005 utsågs för-
fattaren till Årets Kvinna i Island.

BIRGITTA GENBERG

DJUPT VATTEN
Av Donna Leon
A sea of troubles 2001
Översatt av Ing-Britt Björklund
Forum 2007

Far och son hittas mördade i sin fiskebåt vid ön Pel-
lestrina nära Venedig. Öbornas motstånd mot att tala
med polisen är kompakt. Kommissarie Brunetti och hans
medarbetare har stora svårigheter att tränga sig in i vad
som ligger bakom morden.

Jag erkänner villigt att jag gillar Doona Leon. Man
börjar snart känna sig hemma i Venedig och Donna Le-
ons romaner innehåller alltid lite extra  information om
staden för varje bok man läser. Helt enkelt. Under en
slapp sommardag är Donna Leons roman ett behagfullt
och spirituellt sällskap. Att detta är hennes tionde bok
om Venedig är ofattbart. Den är minst lika spänstigt skri-
ven som de första romanerna.

LENNART HÖGMAN

DE DÖDAS LJUS
Av Stuart MacBride
Dying Light 2007
Översatt av Göran Grip
Minotaur 2007

Skotten Stuart MacBride är en trevlig bekantskap men
någon mysfarbror är han inte. Den aberdeenska värld
han beskriver i sina deckare stinker av smuts. Hans po-
liser har alltid någon god anledning att bli illamående.
Trist? Nja, karlen har humor som får en att leende plocka
fram stora påsen med överseende.

Huvudperson är lönnfete Logan MacRae, en stän-
digt bantande polis som inte är den allra brightaste i
världen. Ledningen har lärt sig att han aldrig blev det
stjärnskott de hoppades på. Nu har han hamnat i grup-
pen för inkompetenta snutar och har just flyttat ihop
med kollegan Jackie. Men det blir inte så tuttinuttigt.

I Aberdeen mördas prostituerade och någon tuttar
en på hus. Logan sätts på det tristaste av fallen men kan
inte låta bli att nosa på det han tycker är mer spännande
– och hittar förstås mördaren och en hel del mer dessut-
om. Spännande är det ty precis som i charterbranschen
är det resan som är målet.

För alla utom MacRae, för han har naturligtvis inget
fattat!

PER MAGNUSSON

VARGTIMMEN
Av Denise Mina
The Dead Hour 2006
Översatt av Boel Unnerstad
Minotaur 2007

Storbritannien mår – i likhet med resten av världen –
inte bra. Varje dygn ringer grannar polisen för att berät-
ta om någon kvinna som misshandlas i lägenheten intill.
Men när polisen kommer vill den blodiga hustrun inte
anmäla maken. Han är ju så snäll annars … menar hon
och ser på in själv-säkert leende man.

Jounalisten Paddy Meehan, bekant från boken
Blodsarv, är frustrerad inför sakernas tillstånd. Denise
Mina börjar smått och låter det växa. Meehan kommer
fram till att det kanske var mer än hustru-misshandel
som pågick. Hon börjar fråga sig fram, finner att
poliserna gjort det lätt för sig och hittar folk som ställer
upp för varandra på ett sätt som de inte borde. Paddy
måste jobba. Familjens män är arbetslösa och hon har
avancerat från springflicka till jourhavande reporter. Det
är inte lätt att leva upp till arbetsmarknadens krav i
Thatchers nya England. Allt verkar förbaskat hopplöst
men Paddy har bestämt sig för att stå ut.

Paddy råkar i livsfara (enda deckarklichén som märks
väl i Minas manus) när hon försöker blottlägga en
mordhistoria som visar sig vara mycket komplicerad.

BARBRO LINDBORG

STANNA HOS MIG
Av Lindsay Nicholson
Living on the Seabed 2005
Översatt av Eva-Lotta Stolt Dahl
Bra Böcker 2007

Boken berättar om några omvälvande år i författarens
liv. Lindsay och hennes man John jobbar som journalis-

VÄLJ ORD I TERRORTIDER

Sångerskan och pokerspelaren Dilba De-
mirbag blev ju stoppad i flygets säkerhets-
kontroll när hon irriterad yttrade något om
bomber. De flesta av oss har förstått att
man numera skall låta bli att skämta när sä-
kerhetskontrollanter är i närheten, liksom
man inte talar om rån på banken. Men hys-
terin i USA har gått längre.

Vid ett offentligt möte om dammar i
Mississippi visades en bild på förslaget att



83

ter och har det bra. Men när John får diagnosen leuke-
mi slås deras liv i spillror. Efter lång kamp dör 35-årige
John och efterlämnar han en gravid fru och en liten
dotter som undrar när pappa ska komma hem igen. Så
slår katastrofen till igen.

Äldsta dottern Eleanor drabbas också av leukemi
och dör 10 år gammal.

Stanna hos mig kan få en sten att gråta floder. För-
fattaren skriver naket och väjer inte för svåra känslor.
Nicholson ger inte upp utan går vidare trots sorg och
saknad.. Till sist träffar hon Mark och börja leva igen.

PERNILLA OLOFSSON

MIRAKLET I ANDERNA
72 dagar på berget och min långa resa hem
Av Nando Parrado med Vince Rause
Miracle in the Andes 2006
Översatt av Sara Jonasson
Bra Böcker 2007

År 1972 störtade ett plan i de södra Anderna. Hälften
av passagerarna omkom omedelbart, de övriga som
bestod av ett rugbylag på väg från Uruguay till Chile,
kämpade under omöjliga förhållanden för att överleva.
I en rasslig radiosändning förstod de efter någon vecka
att myndigheterna gett upp hoppet om att finna dem.
Räddningsexpeditionen hade avblåsts. Om de skulle
överleva fick de klara sig på egen hand. Hur de lycka-
des överleva är mer bisarrt än det faktum att de över-
levde.

Utan föda hade de inget annat val än att tillgripa
kannibalism. Det frusna köttet av deras döda lagkam-
rater blev räddningen för det fåtal som efter sjuttiotvå
dagar hittades i bergen.

Denna händelse, som fick stort utrymme i massme-
dia världen över, har givit upphov till en bästsäljare
skriven av Piers Paul Read och en film, Alive, baserad

på boken. Att låta en av de överlevande återberätta den
fascinerande historien än en gång, tillför knappast något
nytt, men det är en spännande historia som förmodligen
kan finna nya läsare.

BIRGITTA GENBERG

UTSÅLD
Av Sara Paretsky
Fire Sale 2005
Översatt av Åsa Hesslefors
Ordfront 2007

Med åren har Paretskys romaner om privatdetektiven V.I.
Warshawski. blivit alltmer politiska, mer exakt samhälls-
kritiska. I USA reagerade kritiken hätskt på hennes förra
bok Svartlistad för att hon beskrev staten sanktionera-
de hat och skräck mot människor som ser arabiska ut.
Hennes tolfte deckare Utsåld är en fristående fortsätt-
ning på den romanen.

I den nya tar Paretsky upp samma ämne som satirfil-
maren Moore – USA:s sjukförsäkringssystem som lig-
ger i händerna på arbetsgivarna. V. I. Warshawski åter-
vänder till barndomens fattigkvarter i Chicagos South
side.

Hon ska vikariera för sin gamla lärare och träna ett
gäng tonårsflickor i basket. I sin jakt på sponsorer träffar
hon på en äkta kapitalist som minsann börjar med två
tomma händer. Denne religiöse man vill inte hjälpa till.
Det vill kanske hans sonson. Men underliga saker börjar
inträffa.

Är Gud ond?
Paretsky komplicerar som alltid historien, hittar sido-

spår som får en att tro att hon börjat gå vilse. Men så är
den envisa privatdeckaren med sina hundar tillbaka på
spåret. Hon får läsaren att fundera över vad som egentli-
gen är viktigt här i livet. Det är inte illa.

BARBRO LINDBORG

spränga en damm med dynamit. Det var inte
myndigheternas första alternativ, men Jim
Bensman tyckte förslaget var bra för det
skulle förbättra fiske- och båtmöjligheter-
na och han uttalade sitt stöd på mötet.

En lokaltidning skrev om mötet och om
Jims åsikt i en nyhetsartikel. En av arméns
säkerhetsofficerare läste den och bedöm-
de att Jim var en säkerhetsrisk varför han
meddelade FBI.

Bensman blev något förvånad över att
någon kunde tro att en attentatsman skulle
meddela sina planer på ett offentligt möte
arrangerat av armén. FBI-agenten insiste-
rade dock på ett personligt sammanträf-
fande och när Jim undrade om han behöv-
de en advokat sade agenten att han kunde
tas om hand för att han inte samarbetade.

Hur det till sist avlöpte avslöjar inte
New York Times.
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I DE DÖDAS NAMN
Av Ian Rankin
The Naming of the Dead 2006
Översatt av Göran Grip
Minotaur 2007

Rankin har inte alltid skrivit storstilade böcker, sedan
må tillskyndarna säga vad de vill. Men nu har han åter
kommit med en roman som har spännade människor i en
intressant intrig i en miljö som frestar med mörka prång
och dunkla gränder. I de dödas namn utspelas för två år
sedan när G8 höll möte i skotska Edinburgh medan ter-
rorister lät bomber explodera i Londons trafik. Nästan
alla brittiska poliser – utom John Rebus – sattes att
bevaka G8-mötet. Han var återigen ute i kylan och fick
inte vara med och leka med de stora pojkarna. I stället
utreder han mordet på en känd våldsverkare. Det visar
sig att det är flera våldsmän som fått sätta livet till – en
seriemördare tycks vara igång. Men när folk med an-
knytning till G8-mötet börjar trilla av pinn får han ta
hand om det också. En känd politikers självmord verkar
höra ihop med seriemorden. Rebus får kämpa emot mörk-
läggningstendenserna. Som alltid fastnar man i läsning-
en med Edinburghs dofter i näsan och trivs med den
återuppståndne John Rebus.

JAN NYGREN

PÅ MÅNDAG DÖD
Av Kathy Reichs
Monday Morning 2004
Översatt av Nils Larsson
Bra Böcker 2007

På måndag död är en spännande deckare som kan re-
kommenderas till läsare som tål morbida inslag. Roma-
nen utspelas i ett isigt Kanada där  Temperence Bren-
nan är rättsantropolog. Hon hjälper polisen att genom
att granska gamla kvarlevor och därmed utläsa vilka brott
som har begåtts. Hon hamnar i Montreal som expertvitt-
ne vid en mordrättegång och hoppas samtidigt kunna
träffa sin nya kärlek kriminalinspektör Andrew Ryan. Men
det kör ihop sig. Polisen hittar tre unga kvinnors skelett
i källaren till en pizzeria. Och hon finner att det är någon-
ting extra sinistert med de tre döda kropparna. Meto-
diskt arbetar hon sig framåt och om detta berättas detal-
jerat, så det gäller att inte vara alltför kräsmagad. Histo-
rien nystas upp på ett obehagligt sätt. Slutet är nerv-
kittlande motbjudande och plågsamt slut.

INGER STRANDBERG

TILL VÄGS ÄNDE
Av Ruth Rendell
End in Tears 2005
Översättning Gertrud Hemmel
Natur och Kultur 2007

En tonårsflicka försvinner, och vi får följa den ångest-

fyllda pappans sinnesstämning fram till upptäckten av
den döda kroppen. Amber har en större summa kontan-
ter på sig då hon dödas, något som indikerar att dådet
inte är rånmord.

Medan utredningen efter mordet på Amber pågår hit-
tas ytterligare en tonårsflicka mördad, Megan, som vi-
sar sig vara gravid. De två flickorna umgicks perifert i
samma kretsar, men var inte vänner, och kom från olika
sociala miljöer. Trots det uppdagar kommissarie Wex-
ford till sin förvåning att de båda flickorna gjort en resa
till Frankfurt tillsammans. Varför?

Ruth Rendell som deckarförfattare är fortfarande ett
stort namn. På omslaget till Till vägs ände står ”En Wex-
forddeckare” som en signal till läsaren om en bra deck-
are av äkta engelskt snitt. Och det är tur att Wexford är
med här; hans trevliga, mänskliga gestalt, hans reflek-
tioner och hans kontakter med sina kollegor är behåll-
ningen i denna bok.

Utan Wexford skulle den tunna historien stå fram i all
sin magra dager. Storyn är osannolik, men inte omöjlig,
men upplösningen är mer än sökt: Här kan man tydligt
se att författaren gripit efter ett halmstrå för att få ekva-
tionen att gå ihop – och det gör den strängt taget ändå
inte. Ruth Rendell slarvar med uppgiften att få berättel-
sen att stämma och att få brottets sociala sammanhang
att bli trovärdigt.

KERSTIN WALL

NYCKELN TILL MOD
Av Nora Roberts
Key of Valor 2004
Översatt av Tove Janson Borglund
Bonniers 2007

Nyckeln till mod är den avslutande delen i en trilogi av
Nora Roberts. De tidigare delarna är Nyckeln till ljuset
och Nyckeln till sanningen.

Zoe McCort sliter för att få ihop vardagen och arbe-
tet med den nyöppnade skönhetssalongen, samtidigt
som hon tillsammans med de nyfunna väninnorna Ma-
lory och Dana kastar sig in i det riskfyldda sökandet
efter de magiska nycklarna.

Älskarna av Nora Roberts böcker, och de är flera mil-
joner, kan se fram emot ännu en bok med Robertsing-
redienserna spänning och kärlek. Väl bekomme.

LENNART HÖGMAN

BRODER GRYM
Av Craig Russel
Brother Grimm 2006
Översatt av Björn Linné
Forum 2007

Russel är född i Skottland men har tyskt påbrå och det
är Hamburg och Nordtyskland han skildrar i sina böcker
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om Jan Fabel, utredningsledare i mordkommissionen. I
Broder Grym drabbas trakten av en seriemördare, ett
ämne man nästan trodde var uttömt. En utmaning, kan
man säga, och till med i poliskollektivet kommer man att
tänka på filmer som När Lammen Tystnar och Hitchcock’s
Psycho. Författaren har emellertid hittat en alldeles egen,
fantasieggande utgångspunkt och det hela utvecklar
sig till ett sant nöje att följa.

Russels bok är småputtrig och charmig, vilket däre-
mot inte gäller för huvudpersonen Jan Fabel, som för-
resten tituleras ”Herr kriminalhauptkommissar”. Fabel
framstår som en gravallvarlig tråkmåns som på tyskt
maner är noga med att följa befälsordningen och diver-
se reglementen. Inte konstigt att förra äktenskapet
sprack, även om han nu har lyckats få ihop det med en
ny dam som är närapå kollega.

Å andra sidan tar han sitt personalansvar på fullaste
allvar. Efter att i en tidigare bok ha förlorat en av sina
medarbetare i ett skottdrama, har han i denna ett sant
pyssel att hitta en ersättare. Det gäller att få någon som
förutom att vara en bra polis, även med sin personlighet
och karaktär kan bilda en effektiv enhet tillsammans med
de övriga lagmedlemmarna i teamet. Fabel är därvidlag
inte en sämre coach än Svennis. Bokens titel anspelar
på bröderna Grimm, Tysklands nationalskatt, och Rus-
sels seriemördare låter sina dåd referera till Grimms sa-
govärld. Parallellt har en fantasyförfattare i Hamburg
skrivit en bok om sagobröderna (påpassligt nog); en
fiktiv historia där en av bröderna inte bara dokumente-
rar gamla tyska folksägner utan även iscensätter dem i
form av mord. Fantasyförfattaren har också kokat ihop
en teori om att fiktiva berättelser om verkliga personer
till slut blir till den förhärskande sanningen. Fabel dis-
kuterar teorin med en bekant som är bokhandlare. ”Du
och jag skulle alltså i en dimension bara vara fiktiva
personer?” frågar sig Fabel och inför på så sätt en sorts
meta-känsla i handlingen. Saga och verklighet vävs ihop
och när morden blir hett nyhetsstoff säljer fantasyför-
fattaren fler böcker. Ett par avsnitt ur denna fiktiva
Grimm-bok ingår i handlingen att läsa och man kan kon-
statera att det verkligen är en torftig skröna, trots alla
sina vidhängande fakta om tyska sagor och sägner.

Torftig kan man dock inte kalla Russels bok, som man
gärna tillbringar sina lediga stunder med. Dessutom har
den ett mycket logiskt slut som fungerar som knorr.

LEIF WOXLIN

SJU ÅR SENARE
Av Marcus Sakey
The Blade Itself 2006
Översatt av Thomas Preis
Natur och Kultur 2007

Det är synd om Danny Carter. När han slagit sig till ro,
hittat en kvinna att leva med och ett bra jobb dyker det
förflutna upp i form av en gammal kompis som han be-

gick brott tillsammans med för sju år sedan.  Sista grejen
gick åt fanders, men Danny klarade sig medan komp-
isen Evan åkte in. Nu är han ute och kräver att Danny
ska vara med om ett ensa sista litet jobb. Det här är en
intrig som hängt med i kriminalgrenren, både som roma-
ner och film, i många, många år.

Banalt, förvisso. Det jäkliga är att boken någonstans
i mitten blir så obehaglig att det tar emot att läsa. De
gamla försyndelserna och misstagen hoppar fram med
blottade tänder för att bitas och förnedra. Författarde-
butanten lyckas få till en berättelse om allas våra liv och
man är på vippen att kväljas och kräkas.

Det gäller att ta sig förbi allt det hemska för någon-
stans mitt i eländet byter berättelsen riktning, kommer
ut till solen från de läskiga gränderna. Här visar Sakey
att han är en stor författare. Hoppas bara att han inte är
en oneshot.

LENA JEPPSSON

UTAN ONDA ANINGAR
Av Jan Sverre Syvertsen
þyne blå 2006
Översatt av Per Olaisen
Piratförlaget 2007

Norge har flera av nordens bästa kriminalförfattare. Med
spänning öppnar man Syvertsens roman om när unga
flickors lek förvandlas till en mardröm. Boken har ett
läsunderhållningsvärde, men jag saknar spänningsmo-
menten. Personerna känns som silhuettgoda och silhu-
ettonda som på slutet i ett par fall byter gestalt, för att
inte tala om upplösningen...

LENNART HÖGMAN

I DET TYSTA
Av Andrew Taylor
A stain on the silence 2006
Översatt av Gunilla Roos
Forum 2007

Taylors drama utspelar sig i den lilla världen. Här finns
inga yttre omständigheter i form av storpolitik, big busi-
ness eller organiserad brottslighet. Allting är istället
avskärmat och instängt med ovädrade hus och egendo-
mar som förfaller och växer igen. Livets alla futiliteter
förstoras upp och blir betydelsefulla. Groll och gamla
oförrätter lever kvar i färskt minne. Taylor tar oss med
på en resa i gränslandet mellan den grå vardagen och
det rena vansinnet.

I en annan skarv; den mellan 70- och 80-tal, när berät-
telsens jag var tonårsgrabb, inträffar något fasansfullt.
Vad får vi först inte veta, men antydningarna strösslas
ut. Han kan inte berätta för sin kvinna eftersom han är
rädd att förlora henne om sanningen skulle uppdagas.
Men det förflutna kommer förstås ikapp och när berät-
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tarjaget konfronteras hotas tryggheten och allt det in-
vanda. Återblickarna från tonårstiden varvas med nuet
och precis som en gång katastrofen inträffade i det för-
gångna skruvas nutidsdramat åt mot sin oundvikliga
tragedi.

En typiskt brittisk berättelse, som man lärt känna den
från Ruth Rendells värld, eller för den delen; från impe-
riets alla kungahusintriger och tabloider. Men där Ren-
dell gräver sig ner till de mörkare delarna av människo-
själen, håller sig Taylor på ytan. Som läsare blir man mer
en utomstående betraktare. Språket är ändå lättflytande
och romankonstruktionen känns hantverksmässigt ge-
digen och genomtänkt.

Välgjord underhållning för stunden, kan man säga,
och det är inte fy skam.

LEIF WOXLIN

TERRORISTEN
Av John Updike
Terrorist 2006
Översatt av Mats Hörmark
Forum 2007

För över 30 år sedan sjöng Peps en låt som hette Varför
ble’ jag terrorist, va’ har gjort mej sån till sist? Ja, varför
blir någon terrorist och spränger sig själv till döds, flyger
in i en skyskrapa eller utlöser, mitt i torghandeln, en
dynamitladdning som fästs runt kroppen?

John Updike ger sig på den besvärliga uppgiften att
förklara varför unge Ahmad Ashmawy Mulloy i den fik-
tiva lilla staden New Prospect i New Jersey tar steget in
på vägen som ska göra honom till terrorist i vissas ögon
och hjälte och martyr i andras. Själv har han bara Paradi-
set för ögonen.

Ahmad är son till en irländsk-amerikansk mamma och
en egyptisk pappa som lämnade USA och familjen när
Ahmad bara var tre år gammal. Mamma gör sitt bästa,
jobbar som sjuksköterska och ägnar sig åt sitt hobby-
måleri och karlar med samma inlevelse.

Ahmad är amerikan, visst, men han är inte som andra
tonåringar. Redan som elvaåring tar Ahmad steget in i
islam och imamen Shaikh Rashid blir inte bara hans reli-
giöse vägledare och tolkare av Koranen utan också en
sorts fadersfigur. Ahmad klär sig i svarta stuprörsjeans
och oklanderligt struken bländvit skjorta. I skolan är
han en udda figur som inte bara grubblar på de religiösa
spörsmålen utan samtidigt lever så nära Koranen som
möjligt.

I Ahmads närhet finns dessutom Jorylee,en ung svart
kvinna som står för den världsliga frestelsen, och en
medelålders cynisk judisk syokonsulent, som sederme-
ra kärar ner sig i Ahmads irländska mor. Updike porträt-
terar bifigurerna väl medan huvudpersonen Ahmad av
någon anledning förblir en svårförstådd skugglik robot
berättelsen igenom.

I dystra färger målar Updike upp ett amerikanskt sam-
hälle som präglas av hysterisk konsumtion, framtidspes-
simism och leda. Ett samhälle som tagit avstånd från
Gud.

Här ställer Ahmad sin yttre torftiga verklighet och
dess pappfigurer mot den idealvärld av Guds paradis
som Koranen förmedlar genom imamen. När Ahmad in-
för sitt uppdrag får frågan om han gör det av fri vilja
svarar han:

– Ja, och utifrån mitt hat mot dem som hånar och
trotsar Gud.

Det trots och det hån mot Gud som Ahmad upplever
handlar om aversioner mot det kapitalistiska system som
regerar USA och formar dess medborgare. Updike for-
mulerar samhällskritiken väl. Han fyller sin bok med ut-
drag ur Koranen för att ytterligare förstärka bilden av
varför unga muslimer kan tänkas bli terrorister. Hur mö-
tet fundamentalistisk islam och kapitalism kan föda ter-
rorism. Vackert så.

Men han undviker det vi dagligen ser på våra TV-
nyheter: De muslimska och arabiska protester som rea-
gerar emot den växande amerikanska imperalismen. Det
hat mot USA och Israel som föds i frustrationens Gaza
eller nu i det ockuperade Bagdad.

Det jihad, heliga krig, som pågår i världen riktar sig i
första hand inte emot den inhemska amerikanska kapi-
talismen och dess cyniska ogudaktighet. Det är ett
världsomspännande krig som utkämpas där målet är att
slå hårt och brutalt emot en regim som ensidigt utsett
sig till världens beskyddare, som tar vad de vill ha. En
amerikansk doktrin som formulerades av president Wil-
son 1913 då Filippinerna slutligen ockuperades:

– Vi har att befordra våra intressen. Andra länder måste
gå åt sidan och inte försöka hejda oss.

Det är bland alla dessa som fösts åt sidan som grun-
den för det vi kallar världsterrorismen byggs upp.

SCIENCE FICTION HAR FÅTT
EGEN ORDBOK

Undertiteln på nya ordboken Brave New
Words (Oxford University Press) är The
Oxford Dictionary of Science Fiction och
boken ger besked om vem som först an-
vände de ord och begrepp som blivit vanli-
ga i genren. Äldst är Albertus Magnus som
i början av 1700-talet myntade ordet An-
droid. Frekventa ”påhittare” är H. P. Love-
craft, Aldous Huxley, William Gibson och
George Lucas.
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De terrordåd som skett på amerikansk mark bortsett
från 9/11 har inte heller haft unga amerikanska muslimer
i huvudrollen. Oklahomabombaren Tim McVeigh var
katolik och eleverna på Columbine High School som
mördade tolv kamrater ägnade sig närmast åt hårdrock
och asatro!

Politiskt blir det IG för John Updike som medvetet
blundar för de amerikanska imperiedrömmarnas bety-
delse för den islamistiska terrorismens uppkomst.

Men de sista femton sidorna av Terroristen utgör i
alla fall en hyfsad thriller.

PER ERIK TELL

MÖRK FLOD
Av Jess Walter
Over Tumbled Graves 2001
Översatt av Göran Grip
Forum 2007

Amerikanska procedurromaner är i allmänhet välskriv-
na, intelligenta i intrigen och med väldeefinierade män-
niskor i huvudrollerna. Men polisromaner har en förmå-
ga att hamna i bakvatten på grund av de regler och för-
ordningar som styr dessa människors arbete. Jesse
Walter har tagit till sig en polisstation i Spokane på den
amerikanska nordvästkusten och huvudpersonen är
kvinna – Carolline Mabry – som har lite samarbetssvå-
righeter med kolleger och särskilda bekymmer med en
gift kamrat som hon inlett en förbindelse med.

Staden drabbas av en seriemördare (!!!) som är ute
efter prostituerade kvinnor (!!!) och journalisten/
författaren Walter är noga, alltför noga, med att beskriva
polisarbetet. När tar trenden med seriemördare slut? Ett
tips, snälla läsekrets.

KARL HJELM

MORDET I SUSSEX
Av Minette Walters
Chickenfeed 2006
Översatt av Ann-Sofie Gyllenhak
Bonniers 2007

Mordet i Sussex är en tunn bok på knappa 120 sidor. En
lagom bok för en varm dag under till exempel sommaren.

Spänningen i boken borde vara försvunnen i och med
den tredje meningen i första kapitlet: ”Men hur skulle
en ung kvinna kunna förutspå att en man  som hon har
träffat i kyrkan, fyra årsenare kommer att stycka henne
på en plats som heter Blackness Road.”

Mordet i Sussex bygger på en verklig historia. Minette
Walters berättar hur hon tror att det gick till. Den tunna
boken känns som en bagatell, men Walters lyckas genom
sin berättarkonst skapa intensitet och hos läsaren väcka
starka känslor från antipati och medlidande till sympati

och vrede över att karlen inte frigör sig från flickan. Det
här är en i allra bästa mening bra psykologisk thriller.

Och kanske har hon alldeles fel i sin uppfattning om
hur mordet gick till. Men det kan bli en annan historia.

LENNART HÖGMAN

EQUINOX
Av Michael White
Equinox 2006
Översatt av Hans Dalén
Bra Böcker 2007

Här har vi seriemördare igen, och en som norpar organ
från de unga kvinnorna och betalar med att lägga en
antik slant där organet tidigare satt. En kvinnlig polisfo-
tograf och en manlig kriminalreporter (en ny konstella-
tion, faktiskt) är huvudpersoner och kvinnan känner igen
mynten. De börjar rota och hamnar hos gamle hemliga
sällskap, alkemister och astrologer där gåtor och koder
ska föra dem vidare.

Equinox betyder inte epigon, men nog svävar Dan
Browns ande över det här konceptet. Det var kanske
språket som gjorde att det var svårt att engagera sig i
personerna. Jag struntade i vem som levde eller dog
och det är inte det allra bästa när man läser en thriller.

BARBRO LINDBORG

DEN SISTA SCHAMANEN
Av Barbara Wood
Daughter of the Sun 2007
Översatt av Ulla Danielsson
Wahlström & Widstrand 2007

Om det förgångnas påverkan på nuet och troligen ock-
så på framtiden handlar denna roman av flitiga Barbara
Wood. I likhet med flera tidigare böcker – Wood är väl
representerad på den svenska marknaden – har hon star-
ka kvinnliga protagonister i sina berättelser och Den
sista schamanen är inget undantag.

Prologen är förlagd till 1150 i amerikanskt indianland
och historin fortsätter in i vår tid där två världskrig bör-
jar föröda planeten och en vetenskapsman finner kärle-
ken när han söker efter de gamla indianernas kvinnliga
schamaner. Hans dotter försöker långt senare göra sam-

JAMES PATTERSON BELÖNAD

En författare som varit verksam i tjugo år
eller mer kan komma ifråga för förening-
en The International Thriller Writers pris
Thriller Master Award. I år utdelades pri-
set till James Patterson.
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ma sak.
Det är en fängslande – men lång, lång – roman som

Wood skrivit.
BARBRO LINDBORG

FEL SIDA AV JÄRNVÄGEN
Av Daniel Woodrell
Tomato Red 1998
Översatt av Eva Johansson
Natur och Kultur 2007

Protagonisten och dagdrivaren Sammy, smått kriminell
drogmissbrukare, bryter sig in i en villa i den fina delen
av stan och blir överraskad av ett par eleganta ungdo-
mar. Nu vidtar ett slags psykologiskt rollspel som hela
tiden tycks handla om viljan att lyckas utan att någon-
sin nå ända fram, om livet som fruktansvärt frustrerande
road movie. Allt styrs av klasstillhörighet och författa-
ren skriver med mycket svart bläck och iskall humor.

KARL HJELM

NOVELLER/ANTOLOGIER/
ESSÄER

ETT SKOTT I NATTEN
Av Christer Enander
Carlssons 2007

Det är kolsvart, stormig natt. Regnet piskar i ansiktet,
kläderna är genomblöta, skorna klafsar i lera. Vår cice-
ron går i täten med en fladdrande stormlykta, den kastar
groteska skuggor kring sig. Så är vi då framme vid ett
högt, dystert hus från äldre tider. Ciceron drar upp den
tunga porten. Dörren gnisslar hjärtskärande men sedan
är vi inne i lä. En unken lukt slår emot oss och vi ser en
korridor med många dörrar. Visningen börjar.

Vad vi får se en lång rad döda författare och kritiker
som väcks till liv för några ögonblick. De allra flesta är i
stort sett bortglömda i dag, då vi ej är så nyfikna på den
tid som gått. Många fattar inte hur mycket man kan lära,
genom att kolla vad som hänt människor före oss. Vad
slogs dessa mänskliga kreatur för, vilka medel använ-
des och vad blev resultatet av all möda?

En av de ur graven uppdragna är den en gång så
mäktige Carl David af  Wirsén. Han var enligt Strindberg
”yrkesidealist”, en försvarare av hedern, äktenskapet
och familjen. Därtill var han en uppburen skald och som
Svenska Akademiens ständige sekreterare en maktha-
vare som kunde göra tummen ner och tummen upp för
de författare som kämpade på arenan. Som ung var han
student i Uppsala och förde ett utsvävande liv.
Punchångor och den ej helt angenäma doften av gam-
mal hora, omgav då den blivande idealisten. Men så

kom han sig upp, blev en företrädare för dubbelmoral-
ens viktorianism — eller ”oskarianism”. Strindberg som
var mer skarpögd än snäll kallade honom ”krokanskald”.
Henrik Schück tecknade honom som en skrämmande
människa, berusad av makt, intriger och girighet. Men
Wirséns ”storhet” rasade samman. Ingen läser heller
längre hans insmickrande dikter. Av allt han kämpade
för, återstår i dag endast ”en fotnot av hat”. Omdömet
fälls av vår ciceron i Parnassens möglande kåk, Crister
Enander som kommer med en rundvandring i svenska
litteraturen: Ett skott i natten och andra litterära essäer
(Carlssons).

Här möter vi en lång rad litterära storheter på ett nytt
fascinerande sätt. Vilhelm Ekelund klappade på Styrsö
till en polis, dömdes till fängelse och gick i en tolv år
lång landsflykt. Strindberg sökte klättra upp på en ryt-
tarstaty på Kongens Nytorv. Vår främste botanist efter
Linné och Fries, Bengt Lidforss förföljdes nedrigt i Lund,
mäktige kritikern Fredrik Böök föll på sin Hitler-beund-
ran, Hjalmar Gullberg dränkte sig i Yddingesjön, Stig
Dagerman gasade ihjäl sig, en förälskad Stig Ahlgren
gömde sig i en garderob på en hummerbjudning hos
Birgit Tengroth och steg fram först när gästerna gått.
Sedan stannade han för alltid i hennes liv ...

Det finns mängder av närgångna, spännande por-
trätt i denna ovanligt läsvärda bok. Svenska litteraturen
så som den förmedlas i skolorna, kan tyckas torr och
trist och nog skulle de flesta svensklärare må bra av att
läsa denna bok med dess levande bilder av författare
och kritiker. Själv både författare och kritiker tycker jag
att den förgångna värld som skildras är märkligt välbe-
kant. De flesta figurerna verkar återfödda och deras nya
hamnar breder ut sig på den nutida parnassen. Där finns
motarbetade författare, maktgalna kritiker och lisman-
de, korrupta ”vänner” som gärna sticker kniven i ryg-
gen på inte ont anande skönandar.

Titeln Ett skott i natten syftar på det vådaskott som
natten mellan den 2 och 3 oktober 1908 gjorde slut på
Hans Magnus Nordlindhs liv och Henning Bergers för-
fattarbana.

Lotta Nylander har gjort ett kongenialt omslag.
JEAN BOLINDER

TJUVEN – EN NOVELLBOK
Av Georg Heym
Översatt av Arthur Isfelt
Alstor Press 2007

Denna novellsamling är tysk klassiker av Georg Heym
(1887-1912), en tysk expressionist av Gud-är-död-sko-
lan, som också Pär Lagerkvist kan sägas ha varit en del
av i början av sin karriär. Heyms noveller är magstarka
och hans tragiska död vid 24 års ålder – han drunknade
– har beskrivits som lika fasansfull som hans berättel-
ser. Den här samlingen med sju noveller tillhör den ex-
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pressiva skräckens skattkammare. Tjuven – titelnovel-
len – är en psykologisk pärla och mindre hemsk än Ob-
duktionen och Den vansinnige, där kroppar bokstavli-
gen slits sönder och skärs upp. Den 21 augusti 1911 stal
Vincenzo Perugia Lionardo da Vincis målning Mona Lisa
i Louvren i Paris. Mindre än fem månader senare, den 12
januari 1912, drunknade Georg Heym. Alla novellerna i
samlingen skrevs 1911. Idén till Tjuven bör Heym alltså
ha fått av Mona Lisa-stölden. Novellen handlar nämli-
gen om en man som står i ett egenartat hat-kärleks-för-
hållande till just Mona Lisa och som slutligen stjäl tav-
lan. Denna samling är en flott utgåva i bokfloden, men
den som är känslosam och vill undvika att bli äcklad ska
kanske undvika den. Fast med tanke på dagens ameri-
kanska deckarserier på TV med obduktioner kanske var-
ningen är obefogad.

BERTIL FALK

SCIENCE FICTION/FANTASY

DET SISTA KRIGET
Glastornen 2
Av K. G. Johansson
Wela 2007

I första delen av serien bestod världen av is och snö. En
liten grupp människor försökte överleva under kalla stjär-
nor. Pojken Hungrig söker ut i vinternatten för att eröv-
ra namnet Varg, och därmed bli man. I sin ensamhet ser
han en syn: höga torn av blänkande is i ett gulbrunt
hav. Enligt en gammal profetia måste han nu leda stam-
men till ett rikare land.

Men Vargs vision är inte populär hos alla i stammen.
Han tvingas överge hemmet för att ensam söka efter de
mystiska tornen och i söder fann han världar med obarm-
härtig sol och dödliga människor. Dit måste han leda sitt
folk rakt mot den galne kungen Alasanders domäner.

Författaren K. G. Johansson har varit musiker, lärare,
forskare, librettist, manusförfattare, operaregissör, över-
sättare, bibliotekarie, tonsättare och utkastare. Han har
skrivit drygt tjugo musikläroböcker och en doktorsav-

handling. För svenska science fiction-älskare är han
känd som översättare av sf-författarna: Asimov, Dick,
Vance, Clarke, Delany, Heinlein och LeGuin. Från 1978
har han dessutom varit lärare vid Musikhögskolan i Pi-
teå där han innehar en professur i rockmusik. Bland de
libretton han skrivit märks Jan Sandströms opera Mac-
beth. För ögonblicket arbetar han på långfilmsmanus.

ÅSA PETTERSSON

MAGIKERNS PORT
Av Jonathan Stroud
Ptolemy’s Gate 2005
Översatt av Jörgen Peterzén
Natur och Kultur 2007

Romanerna om djinnen Bartimacus, hittills tre till antalet
på svenska, har gett 37-årige Stroud filmkontrakt och
ett fett bankkonto. Det började med Amuletten från
Samarkand, fortsatte med Golems öga och är nu fram-
me vid Magikerns port. Bartimacus är slav hos magi-
kern Nathaniel och får slita hårt. Han är troligen en av
de första i någon av alla olika världar som blivit utbränd.
Fast det blir ingen vila – han måste tillsammans med
personager som han inte vet tillräckligt om kämpa mot
en mardrömsfiende.

När man börjat läsa hajar man genast till och börjar
undra om det är en doktorsavhandling. Fotnoterna är
många och innehållsrika. Till att börja med stoppar de
upp läsningen, men efterhand lär man sig att hantera
dem och finner dem både roande och nyttiga,

ÅSA PETTERSSON

POCKET

DEN SISTA HEMLIGHETEN
Av Ian Caldwell & Dustin Thomason
The Rule of Four 2004
Översatt av David Nestle
Bra Böcker 2007

 När Den sista hemligheten kom i svenskt original i fjol
skrev Karl Hjelm bland annat följande: ”[boken] vill
mycket; både vara ett mordmysterium, en thriller om
sekelgamla mysterier, en roman om att växa upp, en filo-
sofisk upplysningslunta och en uppgörelse med det
akademiska livet. Boken utspelas vid Princeton Univer-
sity våren 1999 alldeles innan det är dags för examen -
och klivet in i nästa årtusende - för de fyra som är roma-
nens huvudgestalter. Berättare är Tom Sullivan gett sig
tusan på att dechiffrera Hypnerotomachia Poliphii, en
gåtfull bok som ända sedan den gavs ut i Venedig på
1400-talet gäckat forskningen. Det är runt utforskandet
av denna gamla skrift som mord börjar inträffa och nu
börjar också läsaren fatta att här är ännu ett försök att

JILL MCGOWN AVLIDEN

McGown hann bli 60 år gammal innan hon
avled i Northamptonshire den 6 april i
år. I sina romaner om kriminalpoliserna
och äkta paret Danny Lloyd och Judy Hill
kombinerade hon traditionellt pussel
med procedurteknik. Ett par av hennes
böcker har översatts till svenska.
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bygga vidare på Dan Brown-effekten. Författarna låter
hjälten hitta paralleller mellan skriftens 1400-talsdilem-
ma och det som händer på universitetet. Det som skapar
intresse hos läsaren är att Caldwell och Thomason lyck-
as tydliggöra bokens personer så pass att man vill veta
hur det går för dem. Ibland agerar de fyra ganska stereo-
typiskt (kanske ytterligare en Browneffekt) men i det
stora hela är det en roman som är riktigt rolig att läsa. I
synnerhet andra halvan där författarna trycker gasen
närmare botten. Men för att ha riktig glädje av den delen
bör man ha tragglat sig igenom början.”

BANANSTJÄLKEN
Av Kjell E Genberg
MBAB 1998

När boken först publicerades 1998 skrev Christer B Jo-
hansson bland annat följande: ”Detta är en ovanligt bra
polisroman om en ovanligt sjuk seriemördare och två
abnorma kvinnor. Författaren har bemödat sig om såväl
personteckning som miljöer och psykologisk trovärdig-
het. Jag gillar särskilt parhästarna Gerhard Aspling och
Nisse Bredberg, som båda har humor och härlig dialog.
Bredberg får vi dessutom följa genom vardagslivets alla
glädjeämnen och förtretligheter. Som många kolleger i
kriminallitteraturen lever han i ett omöjligt äktenskap.
Men han är inte alkoholiserad. Tack för det, jag börjar
bli trött på snutar som krökar hela tiden för att det är så
synd om dem! Dessutom har Nisse lite hopp och lite
visioner här i livet, och det blir till sist han som ringar in
seriemördaren. En sidohistoria handlar om en kvinna
som förlorat sina två barn, vilka sedan hittas drunknade
i en bil, förmodligen mördade. Genberg problematiserar
så bra att ingen av historierna blir det minsta banal.”

PERSIKOHUDEN
Av Kjell E Genberg
MBAB 2007

Originalet kom år 2000. Då skrev Helena Sigander: ”Nis-
se Bredberg är tillbaka, befordrad till kommissarie efter
infångandet av en seriemördare i polisromanen Banan-
stjälken (Mälaröbörsen 1998). Man gillar Nisse. Han har
sina övergångsproblem; icke helt ung, ömkliga kropps-
funderingar och ett hängivet beteende av att det må
bära eller brista då han infångas till sexlek av en möjli-
gen vänligt sinnad kvinna. Osäkerheten finns där. Du-
ger han? Utnyttjas han? Eller … Som polis har han nu-
mera ett grundmurat rykte om professionalism. Utlånad
till Solnapolisen tar han genast aktiv del i jobbet och
finner lösningar på sitt speciella tänkarvis. Tempot är
högt i Persikohuden. Handlingen tät. Brottet, ett mass-
mord, grymt. Nisse kommer själv i skottlinjen - på sina
ställen är händelseförloppet rafflande. Kulryslig läsning.
Bäst är skildringarna på Öresundsbron.

Genberg har några identiska avsnitt med från Banan-

stjälken. Det är presentationen av Nisses pedantiska
vanor samt hans anspråkslösa rums belägenhet på Kri-
minalen. Nisses förkärlek för tänkarliggarstolen och dess
anskaffande repeteras också. Ett litterärt mantra? En
hitchcocksk  spegling? OK.  Bara det kommer igen då i
nästa bok.”

ÄPPELKRIGAREN
Av Kjell E Genberg
MBAB 2007

Äppelkrigaren kom ut 2001 som tredje boken i en trilogi.
Då recerserades den av Leif-Rune Strandell: ”Äppelkri-
garen är den tredje i serien om Nisse Bredberg, sympa-
tisk men tekniktvivlande kommissarie. Nu får han ta hand
om en rad kvinnomord men det handlar inte om den
vanlige seriemördaren. I stället blir det en jakt på inhyr-
da yrkesmördare och organiserad brottslighet. Vi får följa
händelseförloppet både från polisens och brottslingar-
nas sida. Det har blivit en blandning av thriller och po-
lisroman, skriven i Kjell Genbergs vanliga drivna stil
(som blir allt mer flytande när han lägger ner omsorg om
hantverket – eller när han är mer inspirerad eller road av
berättelsen?). Det jag mest imponeras av är detaljkun-
skapen om diverse ting. Inte så att inte andra författare
ägnar tid åt bakgrundsforskning och faktakontroll, men
med tanke på denne författares stora produktion är det
roligt att se att han inte slarvar undan. Sammanfattat: en
ganska traditionell polisroman med många goda sidor,
lättläst och traditionellt spännande.”

SVART STIG
Av Åsa Larsson
Albert Bonniers förlag 2007

Svart stig kom i original ut förra året och då skrev Leif-
Rune Strandell bland annat förlande: ”När Åsa Larsson
debuterade med Solstorm sade hon att hon planerat sju
böcker med sin huvudperson advokaten Rebecka
Martinsson. Nu är hon alltså snart halvvägs. Och man
kan se en utveckling, både hos författaren och hos hu-
vudpersonen. Där de två första rörde sig inom frikyrka
och kyrklighet i Kiruna har hon nu vidgat vyerna till
storfinans och både sörmländska och afrikanska miljö-
er, även om navet i berättelsen finns i Kiruna. Både språk
och intrigflätning, med både tidsmässiga och perspek-
tivmässiga hopp, har blivit mer komplext, men våldsam-
heter finns kvar, dock – tack för det – nu inte bara drab-
bande Rebecka. Den här boken är mer porträtt av den
framgångsrike entreprenören kommen ur mycket blyg-
samma omständigheter kontrasterad mot överklassys-
konen som finns i hans närhet än fokus på Rebecka och
poliserna i Kiruna. Det är överklasskvinnan Inna som
hittas mördad, och som leder poliserna mot brodern och
chefen för gruvföretaget. Men under berättelsens gång
får vi återblickar på deras tidigare liv, vilket ger en större
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bild av dem, men där huvudspåret i mordutredningen
försvinner. Dock: detta är inte menat som kritik. Det vore
trist om deckare bara fick handla om mord plus ledtrådar
vilket ger en lösning. Böcker och berättelser är mycket
mer än så.

HÄLSA TILL MAMMA!
Av Sten Lindqvist
Jengel 2006

SKENDÖDA
Av Sten Lindqvist
Jengel 2007

Båda romenerna bär ”överskriften” Morden i Arvesund,
en tydlig blinkning mot Midsomer. Arvesund är en by
med 250 invånare på en halvö i Storsjön i Jämtland, 55
kilometer från Åre. Om det ska fortsätta som i engelska
Midsomer lär halvön snart vara avfolkad. Det börjar i
alla fall inte illa. Båda romanerna är skrivna med hurtigt
humör och inte alltför många lik.

Författare Lindqvist säger sig ha arbetat med teknis-
ka rapporter i hela sitt liv, men av det stelbent tekniska
märks det inte mycket. Han har humor och en frejdighet
som gör läsaren glad mitt i alla beskrivningar av elände
och brott.

S. RING

FRÄLSAREN
Av Jo Nesbø
Frelseren 2005
Översatt av Per Olaisen
Pirat 2007

När svenska förstautgåvan kom på Forum i fjol skrev
Karl Hjelm bland annat: ”En 14-årig flicka har blivit våld-
tagen på ett av norska Frälsningsarméns sommarläger
och tolv år senare skjuts en frälsningssoldat på en väl-
görenhetskonsert i Oslo strax före jul. Författarens stå-
ende gestalt Harry Hole blir inblandad i historien, som
fortsätter med alltmer död. Nesbø hittar en naturlig kon-
trast mellan det djävulska i en historia där människors
behov av frälsning och närheten till gåvornas högtid
ställs mot mordlust och vilja att på något sätt ställa sa-
ker till rätta.”

MÖRDAREN INOM DIG
Av Wanya Oxelcrantz
My Russian Tea Room 2007

Med en pocketbok på det egna förlaget My Russian
Tea Room  presenterar sig Wanya Oxelcrantz som ny
deckarförfattare. Det har blivit ett hopkok på den senas-
te tidens deckare skrivna av kvinnor – alltså en kvinnlig
polis som samtidigt är stressad småbarnsmamma med

ett yrkes- och privatliv som inte vill samsas. Ett par mord
inträffar i nordöstra Skåne och det blir kriminalinspektör
Minna Cartne som skall utreda.  Hon hittar ett själv-
mordsbenäget vittne som jagas av mördaren.

Vi har läst det mesta förut i både bättre och sämre
tappningar. Vittnet Jenna är den som skildras bäst och
därmed blir intressantaste gestalten i boken. Dock ska
sägas att Wanya Oxelcrantz har skrivartalang. Jag skul-
le tro att hon återkommer – det brukar ju människor som
ger ut på eget förlag göra. Om hon då tar tid på sig och
arbetar igenom sitt manus behöver det inte bli en origi-
nalpocket nästa gång. Kanske inte ens ett eget förlag.

PER MAGNUSSON

BIOGRAFIER/
FAKTABÖCKER

AYATOLLANS GÄSTER
Av Mark Bowden
Guests of the Ayatollah 2006
Översatt av Margareta Eklöf
Prisma 2007

Det politiska hatet mellan Irans religiöse ledare Ayatol-
lah Khomeini och den amerikanske presidenten (och
jordnötsodlaren) Jimmy Carter torde ha sitt ursprung i
att shah Mohammad Riza Pahlavi flytt Iran men fått en
fristad i USA. Den 4 november 1979 bröt sig hundratals
islamistiska studenter in på den amerikanska ambassa-
den i Teheran och tog nästa hela personalen, 66 perso-
ner, till fånga. Detta gisslandrama skulle pågå i 444 da-
gar.

Mark Bowden har skrivit en bok om dramat som un-
derminerade president Carters trovärdighet i hemlandet
och denna faktabok har blivit minst lika spännande som
hans roman Black Hawk Down – om ett annat ameri-
kanskt utrikespolitiskt misslyckande, nämligen ”intrång-
et” i Somalia.

Iran var viktigt för USA. Där avlyssnade de Sovjetu-
nionen under det kalla kriget. Bowden klargör de bak-
omliggande skälen till fientligheterna och gör det hur
spännande som helst. Sedan man läst boken begriper
man också lättare varför krigshetsandet mot Iran från
amerikansk sida eskalerat på sista tiden.

KJELL E. GENBERG

SANNA HISTORIER OM SPIONER
Av Paul Dowswell och Fergus Fleming
True Spy Stories 1994
Översatt av Annika Olsson
Historiska Media 2007

Idén med ”Sanna historier”-serien tycks vara att förse
material som tidigare hamnade i Kriminal-Journalen eller
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Veckans Brott med hårda pärmar. Nå, nu ska jag inte
vara elakare än nödvändigt: Denna den senaste boken i
serien är bättre skriven (och översatt) samt korrektur-
läst än de historier som brukade förekomma i dessa båda
svenska blad och deras utländska förebilder.

Berättelserna handlar om spänningssökande männis-
kor i turbulenta krigstider. Av ekonomiska eller ideella
skäl blev de spioner och inte alltid kom de undan med
livet i behåll.

De var ofta beundrandsvärda i sin uppfinningsrike-
dom. En genial spion var Dusko Popov som med fräck-
het och duperingsförmåga lurade tyskarna under andra
världskriget. Det har påståtts att det var denne spion
som blev Ian Flemings förebild till James Bond. Inte så
säkert men de båda träffades dock.

Bokserien är avsedd för ungdom och de korta histo-
rierna om olika spioner från 1800-talet till mitten av kalla
kriget är både spännande och lärorika. Jag skulle tro att
de dessutom kan skapa visst historiskt intresse hos lä-
sarna.

Alltså var inte heller Veckans Brott och Kriminal-Jour-
nalen helt av ondo.

KJELL E. GENBERG

FÖR UNG ATT DÖ
En mördare och hans bödel
Av Christer Isaksson
Prisma 2007

På senare tid har det kommit ut flera böcker om
skarprättare Anders Gustaf Dalman och de människor
som han i lagens namn kapade huvudet på. För ung att
dö handlar om den unge mördaren Theodor Sallrot som
avrättades på gården till länsfängelset i Karlskrona den
5 juli 1900.

Isaksson berättar om Sallrots brott, om hans familj
som lyckades få hem honom till hemkommunen att
begravas och om fängelsedirektör Ulrik Leanders vånda
över att hans fånge måste dö och att han själv tvingas
officiera vid avrättningen.

Författaren ställer samma fråga som andra gjort – var
det verkligen nödvändigt att låta Dalman hugga huvudet
av Sallroth? Eller av Anna Månsdotter (7 augusti 1890),
Per Johan Pettersson (17 mars 1893), Lars Nilsson (23
augusti 1900), Johan Filip Nordlund (10 december 1900)
samt Johan Alfred Andersson Ander (23 december 1910)?
Än har ingen kunnat svara.

KJELL E. GENBERG

DE LEGENDARISKA ÅREN
– METRONOME RECORDS
Av Håkan Lagher & Lasse Ermalm
Premium Publishing 2007

Bröderna Anders och Hasse Burman startade 1949 till-
sammans med kamraten Börje Ekberg skrivbolaget som
snabbt blev ledande utgivare av jazz på skiva och se-
dermera även annan musik. Bolaget existerade mellan
1949 och 1983 och gav ut i stort sett alla riktigt stora
svenska och utländska artister. Bara några namn: Char-
lie Norman, Alice Babs, Lars Gullin, Stan Getz, Bengt
Hallberg, Arne Domnerus, Quincy Jones, Harry Arnold,
Owe Thörnqvist, Siw Malmkvist, Lill Lindfors, Pugh
Rogefeldt, Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström, Ola
Magnell, Marie Bergman, Bengt Staf, Gösta Linderholm,
Maritza Horn, Totte Wallin … puh. Fler också.

Det är en mycket intressant bok som Lagher och Er-
malm åstadkommit. Man behöver inte ens vara särskilt
musikkunnig för att uppskatta den – det räcker med att
ha varit i närheten av en radio eller grammofon under de
aktuella åren för att minnena ska rinna till.

Som bonus finns en CD med representativa utgiv-
ningar. Jag blev både imponerad och rörd när jag lyss-
nade på den samtidigt som jag läste i boken.

KJELL E. GENBERG

EL CHOCO
Av Markus Lutteman
Prisma 2007

Boken har undertiteln ”svensken i Bolivias mest ökän-
da fängelse” handlar om den svenske knarksmugglaren
Jonas Andersson som tillbringade tre och ett halvt år i
det bolivianska fängelset El penal de San Pedro efter att
i januari 2002 ha smugglat tre kilo kokain. I fängelset
fick han smeknamnet El Choco (den blonde). Han gifte
sig och blev far under tiden i fängelset och lyckades
rymma sommaren 2005. Han påstod sig ha gjort detta
eftersom dottern var sjuk och behövde vård. Jonas
Andersson själv verkar närmast chockad av uppmärk-

MICHAEL DIBDIN DÖD

Den engelske, till USA utflyttade, för-
fattaren Michael Dibdin har avlidit 60 år
gammal. Hans mest kända skapelse är
kommissarie Aurelio Zen, verksam i Ve-
nedig. Flera av böckerna om honom finns
på svenska, liksom också romaner som
inte har Zen som huvudperson. Dibdin
gifte sig 1997 med amerikanska krimi-
nalförfattaren Katrine Kristine Beck.
Vid sidan av författandet var han verksam
som litteraturkritiker.
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samheten efter bokutgivningen, vilket man kan förstå
eftersom många journalister fascinerat framställt honom
som en manlig svensk som tvingats gå igenom något
fasansfullt i ett utländskt fängelse.

Man kan ju vända på steken. Vem ömkar en turk eller
bolivian som får ett långt svenskt straff för att ha smugg-
lat in flera kilo kokain i Sverige? Nå, Andersson var själv
missbrukare, kanske en förmildrande omständighet. Han
hade skulder och blev därför smugglare. Nu svär han på
att det är slut med knarkandet.

Lutteman har lyckats åstadkomma en fängelseskild-
ring som på många sätt liknar berättandet i vissa ameri-
kanska filmer. Här finns övergrepp och flera mord (bland
annat på en pedofil) beskrivna. Ruskigt, gripande och
inte så lite spännande. Och man håller på Andersson –
han är ju trots allt svensk, som sagt.

KARL HJELM

MED LIVET SOM INSATS
Berättelsen om VladimirMajakovskij och hans krets
Av Bengt Jangfeldt
Wahlström&Widstrand 2007

Jag vet inte varför jag kom och tänka på det här yttran-
det av en manlig bekant: Kvinnor älskar skitstövlar.
Kanske var mannen ifråga inte någon större skitstövel,
därav hans bitterhet.

Bengt Jangfeldt har skrivit ett mästerverk om en rik-
tig skitstövel. Jangfeldt har i en ytterst läckert designad
bok fångat Majakovskijs krets och då främst poeten
själv och hans märkliga relation till Lili och Osip Brik.

En krångligare och mer oborstad typ än Majakovskij
är svår att finna. Och ändå är han den store revolutions-
poeten med sina bruna och sönderfrätta tänder, som
trots detta väcker en sådan passion hos det täcka kö-
net. Han tar sitt liv vid 36 års ålder. Han har sedan ung-
domen brutit mot de flesta samhälleliga regler.

Han har hyllats och han har baktalats. Han har samti-
digt svassat för makten, varit medlöpare och stundtals
varit sin egen motkraft. Ur allt detta skapades en poesi
som var revolutionens, och han är fortfarande en av det
ryska språkets främsta poeter.

Bengt Jangfeldt har inte bara skapat en bok om Maja-
kovskij och hans krets utan även kompletterat, åtmins-
tone denne läsares kunskaper, med sidor av det sovje-
tiska samhället som ytterst sällan återges i historiska
verk.

LENNART HÖGMAN

ORD, SVETT OCH TÅRAR
400 citat av författare
Redigerad av Eva Moberg
Härnqvists bokförlag 2006

Den här boken damp ner hos mig och blev liggande.
Men så råkade jag öppna den och läste den i ett sträck.

Det är ganska kul läsning. Om inte annat så får jag klart
för mig att flera av de författare som jag gillar gjort väl-
digt beskäftiga uttalanden i den eleganta eller den klum-
piga aforismens form. Men där finns insprängda mellan
flosklerna riktiga pärlor. Som exempelvis följande iaktta-
gelse av Don Marquis: ”Att ge ut en diktsamling är som
att släppa ner ett rosenblad i Grand Canyon och vänta
på ekot.” En ganska så träffande metafor, eller hur? Och
även om allt inte är lika elegant, så finns det flera likarta-
de femettor, som John le Carrés lite mer burdusa: ”Att få
sin bok filmad är som att se sin oxe förvandlas till bul-
jongtärningar.” Men vem har skrivit följande förnum-
stighet: ”För en författare finns det bara en sak som är
värre än att skriva. Det är att inte skriva.” Här är det
faktiskt författaren till Huset Buddenbrock som slagit
knut på sig i ett försök att upphöja en privat erfarenhet
till allmängiltig sanning. Allt som allt, kort och gott. Ele-
ganta eller klumpiga, jag läste alla fyrahundra med stort
nöje. Synd att Eva Moberg missade DAST-aren Kjell E.
Genbergs pärla: ”Ibland har jag funderat på att skaffa
mig en recensent att ha som vindflöjel.” Och det var
kanske inte Lichenbergs bästa taskigheter som hon ta-
git vara på. Men fullt godkända.

BERTIL FALK

KRIMINALNOVELLEN I SVERIGE
Bidrag till en historik
Av Per Olaisen
BTJ Förlag 2007

Olaisen är troligen den som på senare tid gjort mest för
att få novellen – huvudsakligen kriminalnovellen – upp-
skattad i Sverige. Sedan många år tillbaka har han gett
ut kvartalsmagasinet (numera halvårsmagasinet) CDM
som innehållit noveller av kända och okända författare.
År 2003 kom han med boken Tankar om kriminallittera-
tur, vilket visar att han också äger stora kunskaper om
deckare i det längre formatet. Så vitt jag vet har ingen
före Olaisen gått igenom noveller och novellförfattare
så grundligt . Han har kommit fram till att efter 1860 har
det utkommit mer än 320 novellsamlingar avsedda för
vuxna läsare i Sverige. Dessa noveller har skrivits av
cirka 150 författare och Olaisen (född 1971) berättar om
dem alla. En bedrift, minst sagt.

HELGA LINDH

SMUGGLARKUNGENS SON
Av Bengt Pohjanen
Norstedts 2007

När Bengt Pohjanen berättar om sina första år som son
till den beryktade smugglarkungen Otto finns naturligt-
vis spännande färder och äventyr med, men det huvud-
sakliga i historien är den unge grabben jakt efter ett
språk. Det är inte så lätt för den som fötts upp med den
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tornedalsfinska dialekten (vissa menar att det är ett eget
språk) mienkeli. Bengt är född 1944 och när han gick i
skola var hemspråket förbjudet. Det var svenska som
skulle talas.

Boken är en mycket intressant och mycket välskri-
ven skildring av det storsvenska förtrycket av en folk-
minoritet som levde – och faktiskt frodades – längs den
gränsälv mot Finland som gav många dess utkomst. När
någonting var billigare i Sverige än i Finland gick foro-
rna åt det hållet och vice versa. Tullen på båda sidor
gjorde sitt för att hindra, men hade det svårt eftersom
familjer och släkter hörde ihop och inte ville låta sig
skliljas åt av lite vatten. Det här är en imponerande bok
byggd på principen att man ska gräva där man står.

PER MAGNUSSON

I BROTTETS SPÅR
Av Walter Repo
Atlas 2007

Det finns författare – i det här fallet Årets Frilansjourna-
list 2007 – som i sin strävan efter att vara ”litterära”
missar själva berättelsen. Walter Repo skriver i denna
bok om olika människor som av olika skär hamnat i rätt-
visans nät – Guantanamosvensken, KB-mannen, Skol-
bombaren, Rånarpolisen med flera. Artiklarna har tidi-
gare varit publicerade i svensk press och tycks mest
handla om människor som av religiösa skäl vill ta itu
med sina medmänniskor. Det finns förstås andra också.
Jag vet egentligen inte varför de här texterna inte enga-
gerar mig. Förlåt, förlåt – inte en andra genomläsningen
hjälpte.

KJELL E. GENBERG

SERIER

BERLIN: STAD AV STEN
Av Jason Lutes
Berlin: City of Stones 2006
Översatt av Christer Follin
Galago förlag 2007

Berlin 1928. Staden svämmar över av ilska, besvikelse
och revanshlust. Vi får följa den fördjupande vänska-
pen mellan en journalist på vänsterkanten och en vilsen
konstnär. Katastrofen som följde nederlaget i första
världskriget har gjort livet svårt för många. Samhället
håller på att braka samman och på gatorna slåss fas-
chister och kommunister öppet mot varandra. Men föga
vet ingen, förutom läsarna, att det mörkaste kapitlet i
Tysklands historia ännu inte är skriven.

Berlin: stad av sten är den första serieboken av tre
som handlar om Tyskland mellan världskrigen. Dialo-
gen är skickligt skriven och bilderna är naturtrogna och

detaljerade, men strävan efter att vara fotografisk gör
att serien ibland saknar rytm och liv. Ett annat minus är
att berättelsen uppenbart är skriven för en publik som
inte kan så mycket om denna epok, så för mig kändes
det hela som en liten upprepning av sånt jag redan vis-
ste.

Men detta är ändå riktigt bra, och många har hyllat
boken för sin seriösa ton vilket seriemediet allmänt an-
ses sakna. Själv tycker jag att ståndpunkten att serier är
omogna är rent nonsens. Som gammal serieälskare kan
jag räkna upp många verk som kan klassas som ”seriö-
sa”. Bl.a. Art Spiegelmans Maus, vilket handlar om de
övergrepp judarna fick utstå av nazisterna, eller den ja-
panska Love my life av Ebine Yamaji som handlar om
den lesbiska Ichiko som kommer ut för sin far, bara för
att få veta att han själv är homosexuell. Det råder dock
ingen tvivel om att Berlin: stad av sten sällar sig till
dessa serier, och det är kul att recensenter som normalt
inte skulle ta i serier med tång valde att lägga sina för-
domar åt sidan och se serien som den var: en väl berät-
tad histora.

JOHANNES GENBERG

U N G D O M S B Ö C K E R

ODJURET
Av Kjell E. Genberg
MBF Bokförlag 2007

Odjuret är en spänningsroman för ungdomar. Jag per-
sonligen tycker dock inte att den endast är för ungdo-
mar. Den speglar på ett bra sätt den fruktan som många
av våra asylsökande människor måste leva med. Dels
rädslan de upplever av att vänta på brevet som slutgil-
tigt avgör om de ska få uppehållstillstånd och få stanna
i Sverige och skräcken för att få avslag och bli skickade
till hemlandet där krig och tortyr väntar dem.

Elias och hans far orkar inte vänta på brevet, beske-
det, utan ger sig av på en lång resa, undan de svenska
myndigheterna – Odjuret.

Fadern, Joseph är rädd och misstänksam mot män-
niskorna i det främmande landet, hans son, Elias som är
rådig och modig tar hand om sin far så gott han kan.

Läs boken, den är väl läsvärd.
EWA WIKLANDER

FÖRRÄDAREN
Av Andy McNab och Robert Rigby
Payback 2005
Översatt av Gabriel Setterborg
Forum 2007

I första boken – Pojksoldaten – tvingades förre SAS-
soldaten Fergus Watts och hans sonson Danny på flykt
från landsförrädaren George Fincham som är extra farlig



95

eftersom han är den spionchef som var Watts överord-
nade medan han var hemlig agent. Här flyr de fortfaran-
de och befinner sig i Spanien med dödligt farliga agen-
ter från brittiska underrättelsetjänsten efter sig. När det
ser som mest illa ut får de hjälp från oväntat håll, men
den hjälpen kan visa sig mycket farlig.

Det är hyfsat spännande för en läsekrets som inte har
hunnit alltför långt i sin litterära indoktrinering. Lättläst
är det dessutom trots att förlaget inte tagit till knepet
med alltför stor stil.

CALLE JANSSON

TALBÖCKER

ALLA DE STILLSAMMA DÖDA
Av Anna Jansson
Uppläst av Marie Richardsson (8 CD)
E-books 2007

När pappersboken hos Prisma kom 2001 skrev Birgitta
Härner bl.a. förljande: ”Här träffar [Maria Wern] på en
kvinna vars man är försvunnen och trots att Werns (illa
omtyckta) kollega redan avfärdat ärendet blir hon in-
tresserad och leds in i en mordaffär som river småstad-
ens oskuld i små bitar. Hämndmotivet är ofta använt i
kriminalromaner, men förövarens behandling av sina
offer är i Janssons version riktigt ”gory”. Om man så vill
går det att finna beröringspunkter med Hannibal Lecter,
som tycks vara mångas idol nu för tiden. Dock är knap-
past Janssons mördare lika intellektuellt överlägsen.
Tempot i boken är bitvis högt. Ibland sackar det, där
författarinnan tänker dölja ledtrådar. Till skillnad från
många andra kriminalpoliser lever Wern i ett riktigt lyck-
at äktenskap och har två söta barn att ängslas över..”

Marie Richardsson är en utmärkt uppläsare med lagom
mycket dramatik i rösten.

MIDVINTERBLOD
Av Mons Kallentoft
Inläst av Torsten Wahlund
StorySide 2007 (11 CD, 13 timmar)

Som tillägg till Kjell Olssons anmälan av boken under
SVENSKA vill jag ha sagt att Torsten Wahlund troligen är
Sveriges bästa inläsare. Han lyckas nästan övertyga
lyssnaren om att romanen är realistisk trots att lik håller
monologer och att konstiga sektkvinnor mediterar spritt
nakna i trettiogradig kyla under offerträd utan att ska-
das ytterligare. Kriminalkommissarie Malin Fors är en
trevlig bekantskap, det är ju kul med en kvinnlig kom-
missarie som tycks vara alkis.

KJELL E. GENBERG
BORTOM STJÄRNAN
Av Elisabet Nemert
Uppläst av Louise Raeder (14 CD, 18 timmar)
Earbooks 2007 (Boken utgiven 2002)

Nemer har skrivit flera ”historiska” romaner med kvin-
nor som huvudpersoner. Dessa kvinnor har av någon
underlig anledning utrustats med tankesätt som inte
uppstod på jorden före sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal.
Dessutom är kvinnorna (och vissa män, fast betydligt
färre sådana) osannolikt ädla och brinner för att upple-
va den ”äkta” kärleken. Vissa naturfenomen brukar fö-
rekomma som symboler – här är det Betlehems stjärna, i
andra av Nemerts romaner blommor eller fåglar. Dröm-
mar är också viktiga inslag.

Jag har tidigare försökt läsa Nemerts känslosamt över-
lastade romaner men misslyckats. Det säger en del om
Louise Raeders skådespelarkonst att hon lyckas göra
denna märkliga, osannolika historia så intressant att jag
lyssnade alla arton timmarna.

PER MAGNUSSON

FLY FÖR LIVET
Av Helena von Zweigbergk (2006)
Uppläst av Anna Godenius
Ebooks 9 CD, 11 timmar, 2007

Denna inläsning är mycket mer radioteater än någon
annan talbok jag lyssnat på. Detta beror på Godenius
fantastiska imitationsförmåga när det gäller språkmelo-
dier och dialekter. Helena von Zweigbergks roman (som
inte riktigt lever upp till titeln) är en ryslig historia om tre
fångar som vid en rymning får med sig fängelseprästen
Ingrid och hur deras flykt urartar i skrämmande osämja
och ond bråd död.

von Zweigbergk berättar i tillbakablickar prästens lev-
nadshistoria och får den att bli relevant i sammanhang-
et. Författaren lyckas åskådliggöra de olika personer-
nas psyken och prästens ambivalens. Men det är Gode-
nius som gör uppläsningen av denna Shakespearepara-
fras till stor konst.

KJELL E. GENBERG

TIDSKRIFTER

THE MOOR NR 91, mars 2007

The Moor är ju officiellt organ för The Baskerville Hall
Club of Sweden, och mycket av numret handlar om vad
som hänt i föreningen under dess existens och vid årets
årsmöte. Ted Bergman, nestorn bland Holmes-kännare,
har den fjärde delen av sin historiska essä om Holmes
och Sverige. Sista halvan av numret ägnas åt en intres-
sant fundering kring namn i Holmes-berättelserna och i
sir Arthurs verklighet, bl a att hans sista offentliga fram-
trädande gjordes för att stoppa förföljelse av spiritual-
ister.

LEIF-RUNE STRANDELL
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I början av Karin Wahlbergs Blocket möter
vi en lärare, Jan Bodén, som semestrar i Tofta
på Gotland. Och i Tofta semestrar också
Karin Wahlberg själv, denna sommar som så
många tidigare.

-– Ja, mina böcker börjar alltid där jag
själv befinner mig när jag börjar skriva.
Blocket började jag med när jag var här.

Annars är det mest Oskarshamn och Lund
som är basen i Karin Wahlbergs deckare.

 Den sjätte, Tröstaren, höstens bok, är ing-
et undantag. Det kretsar som vanligt kring ki-
rurgen Veronika och hennes polisman Claes.
Denna gång är sjukvården väldigt mycket i fo-
kus. En av Veronikas patienter avlider efter en
tillsynes lyckad operation, och Veronika an-
mäls till sjukvårdens hälso- och ansvarsnämnd
med påföljande hetsjakt från medierna.

Men Veronika är inget offer. Hon påver-
kas förstås, men hon står pall. Och Claes
stöttar henne.

Ingen offertyp
– Veronika är ingen offertyp. Det var henne
jag utgick från när jag började skriva decka-
re. Jag ville skriva om mogna människor, och
jag ville ha en kvinnlig läkare. Jag ville inte
att hon skulle vara gynekolog som jag själv
är, så då fick hon bli kirurg, en specialitet
som jag också är förtrogen med.

– Sjukvården som alltid är miljön i mina
böcker, var annars inte självklart positiv för
mig från början. Min mamma dog i cancer
när jag var nio år så det dröjde länge tills jag
fick ett bra förhållande till sjukvården.

– Jag växte alltså upp med en ensamstå-

KARIN
WAHLBERG:

SJUKVÅRDEN ÄR MITT GEBIT!
AV LISE SJÖSTEDT (TEXT OCH FOTO)
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ende pappa. Sen jobbade jag som lärare i
många år och då tillsammans med manliga
kollegor som jag hade ett väldigt bra samar-
bete med. Så jag ville ha en positiv manlig
karaktär i mina böcker, en sån som jag själv
skulle vilja jobba ihop med. Det blev poli-
sen Claes Claesson. Han och Veronika träf-
fas sent i livet, Veronika har en vuxen dotter
från ett tidigare äktenskap, Claes har inte varit
gift förut.

– De får ett välfungerande äktenskap och
de får barn fast de båda är över 40.

– Det finns så många förutfattade mening-
ar om hur livet ska vara för att vara rätt och
bra. Man ska inte få barn så sent! Men många
får det, jag har själv mött många. Och då får
man se till att det blir bra. Det blir det för
Veronika och Claes.

– Claes är en riktigt jämställd man. Men
han är det inte av princip eller för att vara
hygglig mot Veronika. Han är bara så glad
att han fått en familj och han vill vara med
sitt barn.

Ändrade riktning sent i livet
Karin Wahlberg har själv inte varit rädd för
att ändra riktning i livet relativt sent. Hon är
läraren som blev läkare som blev författare.

– Jag började skriva för min egen skull.
Att det blev just deckare beror på att de har
ett så klart koncept. Men jag kommer nog
att skriva annat också.

– Några direkta förebilder har jag inte
men jag tycker om de engelska deckarna och
skriver kanske lite som de. Jag fördjupar mig
i miljöer och personer, inte i tekniska de-
taljer. Bland favoriterna finns Ruth Rendell,
P.D. James, Elizabeth George och Peter

Robinson. Men numera läser jag inte myck-
et deckare längre.

Får hjälp med polisjobbet
– Sjukvården kunde jag ju redan. Polisen var
svårare, men jag tänkte att det är en arbets-
plats i offentlig sektor, precis som de jag
själv jobbat i, och så är det ju. Skillnaden är
inte så stor. Men numera har jag en kontakt
som hjälper mig med polisarbetet.

Det är mycket folk i Karin Wahlbergs
böcker. Många personer som var och en har
sin egen historia och sina egna hemligheter.
Det blir många stickspår…

– Ja, det har jag lärt mig av de engelska
författarna, att lägga ut stickspår, skrattar
Karin Wahlberg. Men sen tycker jag också
om att lägga in en liten solskenshistoria då
och då, vid sidan av. Precis som det ofta är i
mitt läkarjobb.

Ett par icke-deckare väntar
Är det då någon av alla dessa personer som
har mer i sig av Karin Wahlberg än de andra?

– Ja, Veronika blir alltmer lik mig. Jag vet
inte riktigt hur det blivit så. Det var inte me-
ningen från början.

Hur många böcker ska det då bli om Claes
och Veronika?

– Det får vi se, jag håller på och tänker in
nästa bok just nu. Det är den roligaste delen
av processen, när man tänker historien. Då
är ju alla möjligheter öppna. Men förutom
det håller jag på med ett par andra icke-dec-
karprojekt också.  Att skriva deckare går allt
lättare men jag vill ju utvecklas också, vidga
mitt skrivande.

– Jag kommer nog inte att överge sjukhus-
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miljön. Jag funderar mycket kring den. Även
om mycket har blivit bättre så är strukturen
fortfarande väldigt gammaldags och hierar-
kisk. Jag antar att jag ser det så tydligt efter-
som jag kom in i läkaryrket så pass sent och
hade lång erfarenhet från andra områden.

– Och genusperspektivet i vården är be-
drövligt. Där behövs det konkreta jämställd-
hetsprojekt. Det finns på en del håll men det
skulle behövas på många fler.  Veronika är
huvudperson men jag skriver om alla yrkes-
grupper i vården, inte bara doktorerna. Och
jag får ofta höra av läsare som jobbar i vår-
den att de känner igen sig.  Mycket av det jag
skriver om har jag själv sett. Till exempel
det här med falska läkare, eller våld mot kvin-
nor som jag skriver ganska mycket om. Jag
har jobbat mycket med det och precis som i
mina böcker kommer våldet ofta från en man
som kvinnan har eller har haft en relation med
och har förtroende för.  Det är ju inte så att
män är  ondare än kvinnor men de är starkare.

Veronikas dotter Cecilia, blir brutalt över-
fallen i Blocket. Det händer när hon är på väg
hem från en fest och överfallet får fruktans-
värda konsekvenser. Men vi får inte veta vem
som är gärningsmannen.

– Det har också hänt i verkligheten. Ett
gäng som för nöjes skull överföll flera per-
soner på just den platsen där Cecilia blir ned-
slagen. De åkte aldrig fast.  Jag ville skriva
om det, hur det är att leva med att aldrig få
veta vad som hände. Och att ett enda slag kan
få sådana följder.

Dubbelarbetande
Hur länge orkar man ha två jobb? Karin Wahl-
berg är tillräckligt framgångsrik för att kun-

na försörja sig på skrivandet. Ändå har hon
hittills fortsatt jobba som läkare, gynekolog,
i Lund.

– Jag har alltid gillat att jobba. Och jag
tycker väldigt mycket om att jobba som lä-
kare, men nu i höst ska jag vara tjänstledig.
Det har blivit lite för mycket ett tag, hjärnan
gick på högvarv hela tiden. Men jag räknar
med att komma tillbaka till läkarjobbet.

Att jobba som lärare innebär att ha arbets-
kamrater. Karin Wahlberg jobbade dessutom
i ett lärarteam med två kolleger. Det var ett
mycket fruktbart samarbete. I läkarjobbet
finns också en kollegialitet men samtidigt
kan man vara rätt ensam som läkare. Och i
skrivandet är man riktigt ensam. Därför in-
går Karin Wahlberg i Blodgruppen, en grupp
kvinnliga författare från olika förlag.

– Det är Anna Jansson, Karin Alvtegen, Jo-
hanne Hildebrandt, Inger Frimansson, Åsa Nil-
sonne och jag. Vi träffas och äter middag och
pratar. En sorts terapi är det kanske, de förstår
ju vad man pratar om. Vi skrattar väldigt myck-
et och vi firar varandras framgångar.

Ingen avundsjuka alltså?
– Jo, visst kan man vara avundsjuk ibland.

Det är mänskligt. Man måste skilja mellan
avundsjuka och missunnsamhet. Och vi är
inte missunnsamma.
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Jörgen Dicander har botaniserat bland alla som
beskyllts för att vara pseudonymen Bo Balder-
son och funnit att ingen kan stämma. Han har
hittat den ende rätte – och motiverar i en lång
essä varför det skulle vara författaren Gösta
Gustaf-Janson (bilden).

Bo Estmer, nyligen avliden författare och DN-
journalist, satte skräck i skåningar och andra
svenskar genom att i gedigen H.G. Wells/Orson
Welles-anda berätta om hemskheter vid Barse-
bäcksverket. Jean Bolinder berättar om sin klu-
rige vän.

Mari Jungstedt, filmaktuell i Tyskland, är bara
en av de svenska författare som gjort en miljöin-
mutning i  kriminallitteraturens lokala Klondyke
– Gotland.

Iwan Morelius har träffat Mari Jungstedt, An-
nika Bryn och Håkan Östlund, tre av dessa Got-
landsmördare, och han ser fram emot att göra
Anna Janssons bekantskap.
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