
Boktips av Anna Björk 
Bibliotekarie på Laholms stadsbibliotek 
  

Innan mörkret faller: ska 30-talet hinna i kapp oss?  av Bj örn Elmbrant 
 

Finns det en politik som kanförebygga eller stoppa fascism och hur kan demokratin överleva under svåra 
omständigheter? 

Såvitt jag kan förstå, är det den frågan som Elmbrant vill besvara i sin bok Innan mörkret faller. Boken har 
visserligen några år på nacken, den kom ut 2015, men känns inte mindre aktuell i dag. 

Boken handlar om den politiska utvecklingen i Tyskland och i Sverige 
under 20 - och 30-talet. Det är en ganska detaljrik skildring av vad som 
ledde fram till det nazistiska maktövertaget i Tyskland 1933. Hur vaga 
och undfallande de flesta i det tyska socialdemokratiska partiet var 
gentemot det fascistiska hotet. Hur de, trots alla indikationer på 
motsatsen, föreställde sig att den ekonomiska kris som Tyskland 
genomgick, oundvikligen skulle leda fram till en socialistisk revolution. 
Resultatet blev en ödesdiger brist på politiskt och ekonomiskt trovärdiga 
alternativ som gav rörelseutrymme åt nazismen. Detta, i kombination 
med det politiska våldet från SA och undfallenhet och aningslöshet från 
borgerligheten, förde Adolf Hitler till makten. De konservativa trodde att 
de skulle kunna styra honom. De hade fel. 

Med jämna mellanrum växlar Elmbrant över till Sverige vid samma tid. 
Han beskriver det svenska samhället med politiska konflikter och 
samarbeten, ekonomisk kris, arbetslöshet och strejker. I Sverige drev 
socialdemokraterna, i motsats till de tyska, i samarbete med Bonde-
förbundet igenom en krispolitik som kom att förbättra den ekonomiska 
verkligheten för det stora flertalet och lade på så sätt grunden för 
folkhemmet, och räddade demokratin. Den ekonomiska politiken blev 
alltså, enligt Elmbrant, avgörande för demokratins överlevnad. 

Det är en mycket intressant bok som Elmbrant skrivit oavsett om man håller med honom i hans analys av 
samhället och politiken. Den kräver en del av sin läsare men för den som är intresserad av (nutids) historia och 
samhällsutveckling har den mycket att ge. 

 


