
 

Trettiotalsdeckare 

Tänk dig att vakna upp på ett dissektionsbord. Du är helt medveten om allt, hör och ser – men kan inte röra 

dig, inte skrika. Så sätts ett instrument i ditt huvud och någon börjar borra. Så inleds kriminalromanen Medan 

mörkret faller av Anna Lihammer.                                 

Mannen som ligger på bordet är prosektor Eklund, en högstående profil inom rasbiologiska institutionen i 

Uppsala. Det blir kommissarien Carl Hell från statspolisen i Stockholm som ska utreda det bestialiska mordet på 

sagde Eklund. Hell är en udda figur inom polisen: akademisk, skärpt och med stor integritet Till sin hjälp tar 

han polissystern Maria Gustavsson, något som inte faller väl ut i den starkt mansdominerade och hierarkiska 

polisvärlden men som ger boken ett intressant perspektiv 

Tillsammans far de båda till ett kallt Uppsala där Hell förutom mordfallet även konfronteras med plågsamma 

minnen från sin barndom. Maria Gustavsson ser samtidigt sin chans och vill gärna visa framfötterna men är 

också rädd att överskrida sina befogenheter. Men innan de hunnit göra några framsteg med fallet får de ett 

nytt mord på halsen, uppenbarligen utfört av en och samme mördare. 

Medan mörkret faller utspelar sig i ett mörkt Sverige under mitten av 1930-talet. En tid nära oss, men ändå 

annorlunda på flera sätt; här berättas på ett levande sätt om både rasforskning, samhällsnormer, 

jämställdhetsfrågor och klasstänkande.                                                                   

Berättelsen börjar med ett mord, men den handlar, som sagt, även om samhället runtomkring. Om hur 

nazisterna tagit makten i Tyskland och mörkret som faller över Europa. Om ett svenskt samhälle som antog den 

första steriliseringslagen, ett samhälle där det fanns ett rasbiologiskt institut och en människosyn som var helt 

annorlunda än dagens. Boken försöker fånga en tidsanda och hur människor kan ha tänkt och känt inför det som 

hände kring dem, en samtidskänsla. 

Det är en både otäck och fascinerande berättelse. Tyvärr kan man ibland, speciellt i boken första del, känna 

att författaren är lite för angelägen att justberätta denna historia i stället för att gestalta den. Det blir också 

lite väl många namn att hålla reda på. Men det hindrar inte mig från att tycka att det är en både spännande 

och intressant historia som Lihammer bjuder på. 
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