
 

 
Den osynlige mannen från Salem  Christoffer Carlsson 

Med den här boken vann Christoffer Carlsson Svenska deckarakademins pris ”Bästa svenska kriminalroman 

2013”. 

Titeln, Den osynlige mannen från Salem anspelar på Sjöwall/Wahlöös bok Den vedervärdiga mannen från 

Säffle och Christoffer Carlsson är mycket förtjust i deras deckare. Sjövall/Wahlöö var de stora stjärnorna på den 

svenska deckarhimlen under 60- och 70-talen. De skrev vardagsnära och samhällskritiska böcker och kan nog 

sägas vara de som skapade den moderna svenska kriminalromanen. Och om man är väl bevandrad i 

Sjöwall/Wahlöös författarskap kan man se diverse blinkningar till dem i Carlssons deckare. 

Christoffer Carlssons egen bok är egentligen två berättelser som så småningom kommer att löpa samman. Den 

ena berättelsen är en uppväxtskildring från Salem, en förort till Stockholm. Det är tidigt 80-tal, miljonprogrammets 

höga hus, grå betongtunnlar och asfaltsgårdar. Mellan förortens ungdomar råder ofta en hård ton med mobbning 

och ren misshandel. Men detta har inget av kvällstidningarnas socialreportage över sig. De människor som boken 

skildrar upplevs som riktiga människor som bara råkar leva sina liv i den här miljön – på gott och på ont. 

Författaren värderar inte utan skildrar allt utifrån sin huvudperson Leo Junkers perspektiv. 

Bokens andra berättelse handlar om Leo som vuxen. Han är nu polis men när vi möter honom är han tagen ur 

tjänst efter ett polistillslag som gått fel. Han har av misstag skjutit ihjäl en kollega. Leo mår inte bra, han kan inte 

sova utan vandrar oroligt omkring på nätterna, äter Sobril, dricker absint och väntar på något…Vad vet varken 

han eller läsaren. Så begås ett mord i det hus där Leo bor. En ung hemlös kvinna mördas, mycket proffsigt. Leo 

lyckas få en titt på brottsplatsen innan de ”riktiga” poliserna kommer och kör ut honom. Han hinner också få en 

skymt av vad den döda kvinnan håller i sin slutna hand, ett halsband, och Leo vet att han sett det smycket förr, i 

ett helt annat liv. 

Vartannat kapitel utspelar sig i en tänkt nutid och vartannat i 80-talet under Leos uppväxt i Salem med vännen 

John och hans syster Julia. Så småningom kommer naturligtvis historierna i kapp varandra. Det är ett ganska 

vanligt grepp i deckare men Carlsson gör det riktigt bra. Det känns inte sökt – tvärtom glider de bägge 

berättelserna självklart in i varandra. 

Jag tyckte att det här är en riktigt bra bok. Det vilar en mörk och nästan poetisk känsla över boken – det ena leder 

till det andra i en dans som verkar koreograferad av ödet. Men nog är det något annat än bara tillfälligheternas 

spel - om man tittar lite grand under ytan… 

  

 



Böcker av Christoffer Carlsson 

Fallet Vincent Franke (2010)  

Den enögda kaninen (2011) som är den bok som Hela Halland läser i vår. 

Den osynlige mannen från Salem (2013) Den första boken om Leo Junker.  

Den fallande detektiven (2014) Den andra boken om Leo Junker. 

 


