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1. INLEDNING
1.1. Syfte och frågeställningar

Kriminallitteratur finns att läsa över nästan hela världen och på många olika språk. De flesta finns 

dock i England och USA eftersom det är där som den har haft störst genomslag. Från början skrevs 

de som noveller. Johan Wopenka skriver att ”Novellerna är kriminallitteraturens ryggrad; utan dem 

hade genren inte kunnat utvecklas som den gjort” (1991, s 32). I Sverige fick dock aldrig noveller 

inom denna genre ett riktigt genombrott och under de senaste årtiondena har vikten av dessa 

noveller minskats. Istället har romanen blivit mer betydande. ”Den moderna kriminallitteraturen, 

med brottsskildringar, psykologiska draman, polishistorier etc., är mindre lämpad för det lilla 

formatet” (Wopenka 1991, s 32). Författaren behövde mer utrymme till sina historier och började 

därför skriva dem i form av romaner. Det jag ska göra i detta arbete är att gå in mer på hur en 

deckarroman är uppbyggd. Jag kommer att börja med att gå igenom två olika genrer inom 

deckarromanen, den engelska klassiska deckarromanen och den amerikanska hårdkokta deckaren. 

Efter detta kommer jag att behandla en deckarroman av Maria Lang. Romanen heter En skugga 

blott och är ett exempel på en tidig svensk pusseldeckare. Min metod blir att försöka upptäcka och 

beskriva hur hon bygger upp sin variant av deckarromanen och hur den förhåller sig till de typiska 

dragen för pusseldeckaren.  

1.2. Tidigare forskning

Det finns en stor mängd kriminallitteratur och denna litteratur lockar många läsare. En liten del av 

dessa läsare har dock valt att gå in djupare i vad deckare egentligen är och därför forskat och skrivit 

om och kring denna typ av litteratur. Johan Wopenka skriver att ”Denna skrivlust har resulterat i allt 

från omfattande litteraturvetenskapliga och sociologiska studier, över bibliografier, biografier och 

historiker, till lättsamt kåserande verk och enkla och små handböcker” (1991, s 50). Det finns en hel 

del utländska forskare som tagit sig an detta ämne. Där har vi bland annat den bulgariska filosofen 

Tzvetan Todorov som skrivit The Poetics of Prose ([1971] 1977). John G. Cawelti är ett annat 

exempel på en person som skrivit om genren. I sitt verk Adventure, Mystery, and Romance redogör 

han för uppbyggnaden i olika genrer, bland annat ”the Classical Detective Story” och ”the Hard-

Boiled Detective Story” (1976). Ytterligare en person vars forskning jag har använt mig av är Sara 

Kärrholm. Hon har forskat kring genrefrågor och hur dessa påverkas av samhällets normer. Jag har i 

min uppsats använt mig av hennes monografi Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet 

av ondskan i folkhemmet (2005). Här tar hon upp pusseldeckaren och analyserar texter av Stieg 

Trenter, H-K Rönblom och Maria Lang. Hon skriver en del om genusperspektivet och hur kvinnor 

framställs i deckarromanerna. Detta är dock inte något som jag kommer fokusera på. Andra 
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svenskar som skrivit om deckare är Dag Hedman (Brott, kärlek, äventyr. Texter om 

populärlitteratur 1995), Bo Lundin (Århundradets svenska deckare 1993) och Jan Broberg 

(Brottsliga sidor 1979). Den sistnämnda var med och grundade Svenska Deckarakademien.

När det gäller forskning kring Maria Lang och hennes skrivande har inte utbudet varit lika 

stort. I Kärrholms monografi handlar ett kapitel om Lang och den avvikande sexualiteten i hennes 

romaner. Lang nämns i böcker om betydande deckarförfattare, som t.ex. i Lundins Århundradets  

svenska deckare (1993). Hon nämns även i Wopenkas Stora mordboken. En guide till 150 års 

pusseldeckare och mysterier, 1841-1990 (1991). Maria Lang har skrivit en självbiografi där hon 

utgått ifrån frågor som hon har fått av sina läsare. Frågorna handlar om allt från Langs barndom och 

uppväxt till hur hennes karaktärer och romaner vuxit fram. Utöver dessa skrifter har jag även 

lyssnat till en intervju med Maria Lang som hölls år 1982 i Sveriges radio. Här framgår det bland 

annat att hennes främsta förebild var den engelska deckarförfattaren Agatha Christie. 

1.3. Pussel- och den hårdkokta deckaren

I en kriminalhistoria är det själva gåtan som står i centrum och det är till den typen av historia som 

deckare räknas in. Richard Alewyn menar att man bör skilja på kriminalromanen och 

deckarromanen. ”[K]riminalromanen berättar historien om ett brott, detektivromanen historien om 

hur ett brott uppklarats” (Alewyn i Hedman (red.) 1995, s 160). Det är alltså en stor skillnad på 

dessa två typer av romaner. En kriminalroman koncentrerar sig på själva brottet och där kan läsaren 

till och med känna till vem brottslingen är. Deckarromanen däremot handlar nästan enbart om hur 

en detektiv eller kriminalare löser brottet genom att samla ledtrådar och bevis och förhöra 

inblandade m.m. Man kan i sin tur dela in deckarromanen i två genrer. Det är den engelska klassiska 

deckarromanen, även kallad pusseldeckare, vilket är det begrepp som jag kommer att använda 

framöver. Den andra typen är den amerikanska hårdkokta deckaren. John G. Cawelti kallar den 

genren för thriller men jag väljer att använda begreppet hårdkokt deckare.  

Den person som anses vara den allra första att skriva de ”egentliga” deckarhistorierna är Edgar 

Allan Poe (Cawelti 1976, s 80). Han döpte sin detektiv till Dupin och lät denne vara med i tre 

deckarnoveller under första delen av 1840-talet. Novellerna heter The murders in the Rue Morgue, 

The mystery of Marie Roget och The purloined letter. Dessa tre noveller kom att lägga grunden till 

1900-talets deckarlitteratur. Cawelti skriver om en metod över hur en deckarhistoria ska vara 

uppbyggd, där han utgår ifrån Poe´s noveller:

1.Introduktion av detektiven. 

2.Brott och ledtrådar.

3.Utredning.
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4.Brottets lösning annonseras.

5.Brottets lösning förklaras.

6.Upplösning. (Cawelti 1976, s 82)

Deckarhistorien inleds med att läsaren får möta detektiven. I Poe´s The murders in the Rue Morgue 

möter läsaren detektiven genom en berättare (1976). Denna fiktive berättare berättar om den våren 

och sommaren då han mötte och lärde känna herr C. Auguste Dupin. Vi får bland annat reda på att 

Dupin tillhör en framstående och ryktbar släkt men att han av olika anledningar blivit fattig. Vi får 

även reda på att han tycker om böcker och har stark och livlig fantasi. Berättaren möter Dupin på ett 

bibliotek där de bestämmer sig för att dela boende. Mordet kommer ganska snart efter detta. Det är 

en kvinna och hennes dotter som blivit mördade och läsaren får via en tidningsartikel reda på hur 

grannarna hittat dessa dödade i deras hus. Polisen hittar dock inga ledtrådar men griper ändå en man 

som senare visar sig var oskyldig. Dupin kopplas in och gör en egen utredning, han förklarar också 

hur han tror att mordet gått till. Slutligen kommer ett vittne in som sett allt och han förklarar brottets 

lösning. Det visade sig att det är vittnets orangutang som hade dödat kvinnorna. Upplösningen i 

denna berättelse består av att orangutangen fångas och säljs och att den oskyldiga mannen i häktet 

blir frisläppt (Poe 1976). Vi kan alltså se att alla sex punkter som jag tagit upp ovan finns med i Poe

´s novell. Cawelti skriver dock att punkterna inte behöver ske i den ordning som jag skrivit dem i. 

Alla behöver inte ens vara med. Cawelti menar dock att det är svårt att tänka sig en deckarroman 

utan samtliga punkter (1976, 82).

Tzvetan Todorov skriver att en deckarhistoria inte bara innehåller en mördare, utan två 

stycken ([1971] 1977, s 44-45). Det han menar är att det finns en mördare som begår brottet i 

historien men även att denna person utsätts för en mördare. Han blir ett offer för den ostraffbara 

mördaren, nämligen detektiven. I historien ovan skulle detta innebära att orangutangen är den första 

mördaren som tog livet av två kvinnor men även att Dupin är en mördare när han sätter fast 

orangutangen för morden. Att detektiven söker efter mördaren och strävar efter att gripa honom 

stämmer. Men om begreppet mördare passar in på detektiven kan man dock ifrågasätta. Det beror 

på vad man lägger i ordet mördare och hur man väljer att se på livet efter det att mördaren blivit 

gripen. Om man ser det som att livet är slut när den skyldige blivit tagen och fängslad, är kanske 

ordet mördare passande. Men antagligen så fortsätter mördarens liv trots att han/hon blivit gripen 

och satt i fängelset, om han/hon inte får ett dödsstraff. Kanske syftar inte Todorov på mördarens liv 

i stort, utan på hans liv i flykt från straffet. När detektiven griper den skyldige tar det livet slut. 

Enligt Wopenka är huvudpersonen nästan alltid detektiven själv (problemlösaren) och 

detektiven löser problemet genom att studera ledtrådar, samla bevis och dra logiska slutsatser (1991, 

s 1). Detta kan man dock ifrågasätta eftersom det är väldigt vanligt att författaren skriver ur ett 
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vittnes perspektiv istället för detektivens och att vittnet på det sättet blir protagonisten (se berättande 

i första person, nedan). Det begås ett eller flera mord som detektiven studerar och mördaren 

avslöjas i det sista kapitlet samtidigt som motivet och en kortfattad förklaring över hur det har gått 

till (Wopenka 1991, s 1). En grundläggande del i pusseldeckaren är också ”fair play”, även kallat 

”korten på bordet” (Kärrholm 2005, s 62-63). Det handlar om att ledtrådarna ska uppenbaras för 

läsaren samtidigt som för detektiven. Läsaren ska ha möjlighet att kunna lösa deckargåtan före 

problemlösaren. Ingenting ska undangömmas för läsaren. Tanken är dock att läsaren ska få en så 

kallad aha-upplevelse när mördaren avslöjas i slutet av historien. Det innebär att om läsaren 

kommer fram till vem mördaren är tidigt i boken och före själva uppgörelsen så har inte författaren 

lyckats helt med sin deckarhistoria. Maria Lang säger i en intervju i Sveriges radio att hon vill skapa 

en intrig som håller; den ska vara klar och logisk (Alias Maria Lang 1982). Och när uppgörelsen 

kommer ska läsaren inte bara få en aha-upplevelse utan även en ”Det är ju självfallet”-upplevelse. 

Hon menar att en bra deckarroman ska börja med en chock, en rivstart som hon också kallar det. 

Detta ska följas av en spänning som hålls under hela historien. I mitten ska det komma en 

höjdpunkt och slutligen så avslutas den med en ännu större chock (Alias Maria Lang 1982). 

Pusseldeckaren bygger på en aktivitet från läsaren. Författaren lägger fram en massa detaljer 

och det är upp till läsaren att kunna sortera denna information rätt. Enligt Heta Pyrhönen är det som 

skiljer pusseldeckaren från annan litteratur att ”de hegemoniska föreställningarna ingår i den 

lekfulla situation som uppstår mellan läsaren och författaren, där det för läsaren handlar om att 

komma fram till, och från författarens sida att förhindra läsaren att komma fram till, gåtans lösning” 

(1999, se Kärrholm 2005, s 247). Författaren försöker att göra det så svårt som möjligt för läsaren 

att komma fram till lösningen genom att lägga fram falska ledtrådar som får läsaren att dra fel 

slutsatser. Det gäller alltså för läsaren att vara aktiv i sitt läsande och försöka skilja det relevanta 

från det irrelevanta. Detta bryter den tidigare föreställningen som, enligt Kärrholm, fanns under 50-

talet (2005, s 246). Uppfattningen, skriver hon, var då att populärkulturen och dess litteratur skulle 

göra läsaren passiv vilket inte alls stämde in på pusseldeckaren, då läsaren ”deltar” i utredningen. 

Hon menar att pusseldeckaren är ett exempel på litteratur som visar att den uppfattningen om den 

passive läsaren faktiskt inte stämde. Om läsaren var passiv skulle den missa viktiga detaljer i 

handlingen. Man kan dock fundera på vad människorna, som under 50-talet hade denna uppfattning, 

menade med att passivisera. Kanske menade man att litteraturen drog människorna från arbetet, att 

människorna istället för att t.ex. sköta hemmet satt och läste en roman. Litteraturen verkade passivt 

genom att läsaren var stilla och tvingades till att endast koncentrera sig på läsningen. Ser man det så 

ligger det kanske något i deras uppfattning. Men däremot att säga att litteraturen skulle passivisera 

tänkandet hos läsaren skulle inte stämma överens med synen på pusseldeckarens aktivitet. 
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Den klassiska engelska pusseldeckaren och den amerikanska hårdkokta deckaren skiljer sig 

åt på flera olika plan. Först och främst handlar det om vilket intresse som läsaren har när han/hon 

läser. Det första slaget av intresse kallar Todorov nyfikenhet ([1971] 1977, s 47). Ett lik hittas, och 

vi som läsare blir nyfikna på vad anledningen är till att liket finns här, vad det har dött av och 

kanske främst vem det är som har utfört mordet. Detta försöker vi att ta reda på genom att samla 

ledtrådar som ska leda oss rätt. Det är det som författaren till en pusseldeckare utgår ifrån och det är 

därför som själva utredningen utgör en så stor del av handlingen. Det andra intresset handlar mer 

om spänning och det är här den hårdkokta deckaren kommer in (Todorov [1971] 1977, s 47). Här 

får vi tidigt reda på anledningen till mordet och istället intresserar vi oss för vad som kommer att 

hända härnäst, vilket skapar en viss spänning hos läsaren. I pusseldeckaren är detektiven immun 

mot allt, det vill säga att ingenting kan hända med honom. Han kan varken bli sjuk eller 

misshandlad så att det skulle påverka upplösningen negativt. Det kan däremot hända i den 

hårdkokta deckaren. Här kan nästan vad som helst hända med detektiven. ”[E]verything is possible, 

and the detective risks his health, if not his life” (Todorov [1971] 1977, s. 47). Per Olaisen skriver 

på baksidan av Raymond Chandlers bok Långt farväl om den fiktive detektiven Philip Marlowe. 

Marlowe är en moralens väktare, hans ord är skarpa som skalpeller. Han ser igenom 

människorna […]. Men i denne hårdkokte riddares roll ingick också ett slags självpåtaget 

lidande. Philip Marlowe tar ett uppdrag och i det ingår att bli blåslagen, förnedrad och bli 

beskjuten. Och även om Sanningen ligger och väntar någonstans, lurar också Ensamheten 

strax intill. Till sist återstår bara en vägg i ett tomt rum i en meningslös stad. Eller på sin 

höjd ett ensamt schackparti i halvdunklet, mot någon död mästare” (Chandler 1950, 

baksidan)

Detta skulle inte alls förekomma i den engelska pusseldeckaren. Detektiven skulle inte bli blåslagen 

eller beskjuten. Enligt min erfarenhet händer det dock att Maria Lang låter vittnet, den så kallade 

Watson-figuren, bli utsatt för något liknande. 

Som jag tagit upp ovan inleds deckarhistorier ofta med en liten presentation av detektiven 

och så är även fallet i den hårdkokta deckaren. Det som skiljer detektiven i denna genre från 

pusseldeckarens problemlösare är att han hör hemma i ett dammigt och smutsigt kontor som ligger i 

ett utnött och förfallet hus (Cawelti 1976, s 144). Bo Lundin skriver i förordet till Chandlers Den 

lilla systern att: 

mot den engelskinfluerade pusseldeckarens förkonstling, lyxmiljöer och utstuderade 

intriger ställde 1920- och 1930-talens hårdkokta deckarförfattare i USA storstadens slum, 
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gränder och gangsters. Mord begås av krassa sakskäl, inte för att tillhandahålla ett 

inledande lik i biblioteket. Brott begås i ett samhälle, inte i ett slutet rum (Chandler [1950] 

1974, s 4). 

Pusseldeckarens miljö är ofta fint och idylliskt uppmålad, vilket jag återkommer till. Enligt Lundin 

anses inte denna miljö trovärdig för ett mord. Den hårdkokta deckarens författare lät istället mordet 

utspela sig ute i storstaden och dess slum, där de ansåg att morden utfördes i verkligheten. 

Ibland börjar deckarhistorien på det dammiga och smutsiga kontoret, men mer vanligt är det 

att läsaren kommer direkt in i polisutredningen och att detektiven är i full gång med att undersöka 

mordplatsen och förhöra eventuella vittnen (Cawelti 1976, s 144). Det är vanligt förekommande i 

hårdkokta deckare att detektiven blir inkallad för att lösa något simpelt, det kan t.ex. vara ett 

försvinnande. Medan han utreder detta visar det sig att fallet inte alls är så simpelt som man tidigare 

trott. Det visar sig att brottet är knutet till en kriminell organisation, som i sin tur leder tillbaka till 

den rika och väl ansedda delen av samhället. På detta sätt uppdagas ett korrupt samband mellan 

samhällets stöttepelare och den kriminella världen. Det handlar alltså sällan om en enda kriminell 

person i denna typ av deckare, vilket det ska vara i pusseldeckaren. Där ska det bara finnas en 

mördare, och den mördaren ska utföra brottet av personliga skäl (Cawelti 1976, s 148). 

Upplösningen i den hårdkokta deckaren brukar resultera i en konfrontation mellan detektiven och 

brottslingen. Ofta är denna sammandrabbning våldsam, vilket Cawelti liknar vid skjutningar i vilda 

västern. En anledning till att uppgörelsen i flera hårdkokta deckare blir våldsam kan vara på grund 

av att detektiven ofta haft någon typ av relation, antingen till offret eller till mördaren. Om 

detektiven har en stark relation till offret, så får vi som läser en fientlig inställning till mördaren 

eftersom vi kan känna med detektiven. Eftersom detektiven också kan ha en relation till mördaren, 

som nära vän eller älskare, så får mördaren en framstående roll i handlingen vilket är vanligt inom 

denna genre. Ibland kan det vara den mest centrala rollen efter detektiven själv (Cawelti 1976, s 

146-148). När vännen eller älskaren avslöjas som mördaren blir detektivens lojalitet och kärlek 

sviken. Detektiven kan under utredningen tvingas till att välja mellan lagen och vänskap. Den 

hårdkokta deckaren handlar alltså inte bara om att detektiven ska lista ut vem den skyldige personen 

är utan det handlar även om olika val som han ställs inför, moraliska val och om rätt och fel.

Todorov tar upp åtta regler som S.S. Van Dine skrev ner under 20-talet. Dessa regler handlar om 

hur en detektivhistoria ska se ut. 

1.Romanen måste ha högst en detektiv, en kriminell och minst ett offer (ett lik).

2.Den skyldige får inte vara en professionell kriminell utan han/hon ska utföra mordet av personliga 

skäl.  
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3.Kärlek ska inte finnas med. Det tar fokus från själva utredningen och mordgåtan.

4.Den skyldige ska inte vara en enkel person:

a) i historiens verklighet: inte vara betjänt eller städerska.

b) i romanen: måste vara en av huvudpersonerna.

5.Allting ska ha en rationell förklaring. 

6.Det finns ingen plats för beskrivningar och psykologiska analyser.

7.Följande motsättningar måste uppmärksammas: författaren : läsaren = kriminell : detektiv. 

8.Banala situationer och lösningar ska undvikas ([1971] 1977, s 49). 

Todorov delar dock upp dessa regler efter de två olika genrer som jag tagit upp. Regel 1 till och med 

4a vill han räkna till pusseldeckaren medan 4b till och med 7 hör till den hårdkokta deckaren. Regel 

nummer 8 är mer allmän för båda (Todorov [1971] 1977, s 49). 

Om vi ser på regel ett märker vi att den hårdkokta deckaren inte lever upp till det. Som jag 

tagit upp tidigare är det vanligt i den genren att en mördare ofta är kopplad till en kriminell 

organisation och därför blir antalet kriminella stort. Att mordet dessutom är kopplat till denna 

organisation visar också på att mördaren inte behöver ha utfört dådet av personliga skäl utan det kan 

istället handla om att mördaren blir lejd för att döda, eller tvingad till det på något sätt. Inte heller 

regel tre blir uppfylld i den hårdkokta deckaren. Sexualiteten och dess dragningskraft är vanligt 

förekommande i denna typ av deckare. Det finns bara ett fåtal historier där detektiven varken spelar 

förförare eller blir förförd (Cawelti 1976, s 153-154). Sexualiteten kan man dock tydas på två sätt. 

Det är något som ger njutning, men den har också en oroande tendens att användas som frestelse, en 

fälla och ett svek. Regel nummer fyra är uppdelad i två, i historiens verklighet och i romanen. 

Todorov skriver om att deckarromanen består av två stories, ”the story of the crime” och ”the story 

of the investigation” ([1971] 1977 s. 44). Den första handlar om ett brott och den andra handlar om 

en utredning. Todorov menar att den första visar vad som verkligen har hänt i historiens verklighet 

medan den andra förklarar hur läsaren kommer fram till det, sättet författaren visar det på. Regel 4a 

säger att brottslingen inte kan vara någon enkel person som t.ex. en betjänt eller städerska. Han/hon 

ska vara något högre uppsatt; han ska vara mer betydelsefull. Författaren ska sen låta denna person 

ha en stor roll i romanen (4b), vilket den ofta får i de hårdkokta deckarna. Regel nummer sex tar 

upp beskrivningar. I pusseldeckaren kan man hitta väldigt många beskrivningar. En anledning till 

det kan vara för att någonting av allt det som beskrivs kan ha en väldigt stor betydelse i utredningen 

av mordet. Därför är det viktigt att även vi som läser får ta del av detta så att vi kan försöka lösa 

gåtan.
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1.4. Miljöbeskrivningar i pusseldeckaren

Miljöbeskrivningar är ett viktigt moment i detektivromaner. Stieg Trenter är en av Sveriges första 

deckarförfattare, och ett kännetecken för honom är hans miljöbeskrivningar. Han beskrev 

Stockholmsmiljön. För att kunna skildra miljön som den verkligen var, bad Trenter sin vän K.W. 

Gullers fotografera de platser som han ville skriva om i sina böcker (Kärrholm 2005, s 52-53). När 

de svenska deckarförfattarna lät morden utspela sig i svenska städer möttes de av både negativ och 

positiv kritik. Vissa menade att det gav en ”extra krydda” åt romanen och dess handling (Kärrholm 

2005, s 52), medan andra ansåg att det förstörde handlingen. Kärrholm tar upp ett citat från en 

recension av Trenters första roman Ingen kan hejda döden.

Härtill kommer att allt det rysliga som serveras uppges hända i Stockholm eller närmare 

bestämt på Värmdön. Och sämre miljö kunde man knappast kunna tänka sig för ett 

dubbelmord och ett par tre mordförsök. Det hela verkar lögn och förbannad dikt, och det är 

inte nyttigt för en detektivförfattare, allra minst för en debutant” (2005, s 52).

Trots denna kritik fortsatte Trenter med sina miljöbeskrivningar, vilket som sagt blev ett 

kännetecken för honom. En recensent skriver i en recension av Folke Mellvigs roman Ett, tu, tre 

från 1953 att ”vilka gangsterhistorier som helst kan man ändå inte anse troliga i lilla idylliska 

Sverige” (Kärrholm 2005, s 58). Många ansåg att 50-talet var en idyllisk tid i Sverige och att det 

inte verkar vara så troligt att det skulle hända ett mord här. Därför ansågs inte de svenska 

deckarromanerna, med skildringar av den svenska miljön, så trovärdiga. Om det inte förekom mord 

i Sverige under 50-talet vet jag inte. Men anledning till att man inte ville läsa om mord i ens eget 

land var kanske för att man inte ville påminnas om att ondskan fanns runt en. Vissa var kritiska till 

att det brott som hände alltid var ett mord. Varför kunde deckaren inte handla om en stöld och hur 

polisen söker tjuven. Det brutala våldet tog också Lang upp. Hon menade att det var viktigt att 

brottet varken var blodigt eller brutalt (Alias Maria Lang 1982). Om detektivromanerna som 

utspelade sig i Sverige istället handlade om stöld, skulle de kanske inte få kritik för att vara mindre 

trovärdiga.  

Även i Maria Langs deckarromaner finner man dessa miljöskildringar. Vanligt 

förekommande är beskrivningen av småstaden Skoga. Där känner alla till alla, och när ett mord 

plötsligt sker får alla reda på det fort och rykten och misstankar börjar spridas. Detta menar 

Wopenka, är väldigt tacksamt i deckarromaner (Wopenka 1993:1, se Kärrholm 2005, s 53). H-K 

Rönblom skriver också om mindre städer, som dessutom hotas av att dö ut. I boken Krans åt sköna 

framställer han orten Tegelvik som en vacker och idyllisk plats. ”Tegelvik låg sommarljust och 
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fromt och väntade på vad som skulle komma. Orten var ett stationssamhälle där de sista åttio årens 

byggnadsstilar fanns blandade om varann, med mycket grönt emellan” (Rönblom 1960, s.10). 

En anledning till att deckarförfattarna skrev dessa miljöskildringar av vackra platser är för 

att förstärka intrycket av idyll (Kärrholm 2005, s 52-60). Man vill måla upp en vacker värld med 

trevliga människor. På det sättet blir kontrasten stor när det plötsligt sker ett mord och det kommer 

kanske också fram att människorna inte var så fina som de utgett sig att vara. Denna vackra idyll 

återupprättas dock när mordgåtan är löst och mördaren gripen. Enligt Richard Alewyn blir inte 

idyllen som den varit tidigare. Han menar att bilden av deckarhistorien som ett pussel vacklar. När 

man samlar ihop pusselbitarna och bygger ihop dem blir bilden samma som innan. När ett mord 

uppklaras och mördaren blir tagen lägger man all skuld på honom/henne. Idyllen som har blivit 

bruten återställs dock inte helt till vad det var innan mordet skedde (Alewyn [1971] 1995, se 

Kärrholm 2005, s 57-58). I intervjun med Lang samtalas det om just det idylliska och kontrasterna. 

Intervjuaren Ulf Örnkloo förklarar den ytliga idyllen på följande sätt: ”Just detta med på ytan 

kolugna avkroken som visar sig härbergera ondska och mystifikationer, det är ju en schablon som 

deckarlitteraturen vilade tungt på. Kontrastverkan där den lugna ytan plötsligt upprörs, dåsigheten 

som avbryts i chock […]" (Alias Maria Lang 1982). I Langs romaner kan läsaren ofta se kontrasten 

och tvetydigheten redan i titeln, bland annat i Rosor, kyssar och döden, Svart sommar och i 

Gullregn i oktober, där Gullregn ska föra tankarna till syrener och sommar. Blomman i sig skulle 

också kunna visa på en dubbelhet. Den kan anses vara mycket vacker, men blomman är väldigt 

giftig. Denna tvetydighet ska ge en ledtråd till läsaren om att allt inte är som det ska. 

1.5. Dagmar Lange / Maria Lang

Dagmar Lange föddes i Västerås år 1913. Hennes pappa dog tidigt, och efter att hennes mamma gift 

om sig flyttade hon och dottern till Nora (Lang 1985, s 14-21). Den blivande författaren framhåller 

själv att Nora haft en stor betydelse för henne. Det var där hon växte upp och fann sitt intresse för 

böcker och litteratur. Efter sina skolår i Nora flyttade Dagmar Lange som student till Uppsala för att 

studera nordiska språk. Senare kom hon att flytta till Stockholm för att studera på Stockholms 

högskola, där hon slutligen tog ut sin doktorsexamen i litteraturvetenskap (Lang 1985, s 61). 

Tanken på att författa hade länge funnits hos Dagmar Lange men det dröjde till 1940-talet 

innan det blev allvar i de tankarna. Tillsammans med sin vän Thorborg Schéle började hon skriva på 

en deckare. Namnet Einar Bure hade funnits hos Lange ett tag. Författarparet bestämde nu att Eje, 

som han även kallades, skulle vara god vän med en kriminalkommissarie som skulle heta Wijk. 

Namnet Wijk var en sammansättning av Wikner och Livijn, som Lange och Schéle skrev sina 

avhandlingar om (Lang 1985, s 89-92). Just denna deckare blev aldrig klar, men Lange tog med 
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karaktärerna till sina egna deckarromaner. Staden Nora förekom ofta i dessa romaner men Lange 

förklädde den med namnet Skoga. ”Du har döpt om Nora till Skoga […] Men skulle det inte vara 

minst lika skönt att döpa om dej?” (Lang 1985, s 109). Denna fråga, ställd av Olle Hedberg, ledde 

till pseudonymen Maria Lang. På grund av att Lange använde det namnet som författare och för att 

det främst är det namn som människor känner till, kommer också jag att använda det i detta arbete 

framöver.

År 1949 kom Langs första roman ut, Mördaren ljuger inte ensam. Efter detta skrev hon en 

roman varje år (Alias Maria Lang 1982) fram till år 1990 innan hon dog 1991. Kännetecken för 

henne är bland annat hennes beskrivningar av kläder och inredning. Även hennes beskrivningar av 

den idylliska miljön kan ses som hennes signatur. Dessa exempel på kännetecken kommer jag att 

återkomma till. 

2. ANALYS
2.1. Berättande i första- och tredjeperson

”När jag väcktes höll vi redan på att gå ner över Stockholm. Yrvaket tittade jag ut genom fönstret 

och beundrade häpet den ljusskimrande synen i djupet” (Lang 1952, s 14). Repliken visar på en jag-

berättelse. Det innebär att berättelsen är skriven i första person och att jaget är en av karaktärerna i 

romanen. Det är dock skillnad på berättar-jaget och upplevande-jaget. Berättar-jaget befinner sig 

utanför diegesen dvs. romanhandlingen, medan upplevande-jaget finns inne i den. Enligt min 

erfarenhet är det ganska vanligt förekommande i detektivromaner att jaget är ett vittne som iakttar 

detektivens utredning. På det sättet lämnas detektivens utredning. Istället får läsaren se de tankar 

och känslor som vittnet har. Det läsaren ser av detektiven och hans utredning är det som vittnet hör 

och ser. Vi får inte ta del av detektivens slutsatser. Cawelti skriver om att låta ett vittne vara 

protagonisten: ”By keeping Holmes off the scene and letting Watson do much of  the detecting, 

Doyle manages to develop an effectively comlicated group of characters and a richly mysterious 

atmosphere before he brings his detective back into the forefront of the story” (1976, s 110). Som 

jag tagit upp tidigare handlar pusseldeckaren mycket om att ”lura” läsaren så att den drar fel 

slutsatser. Författaren får dock inte undanhålla någonting för läsaren som visar sig har stor betydelse 

i utredningen. Men genom att låta en annan person än detektiven vara berättare försvåras 

möjligheten för läsaren att lösa gåtan, utan att regeln om ”fair play” blir bruten. Kärrholm kallar den 

berättaren för en Watson-figur (2005, s 63). Det är nämligen på det sättet som Doyle har skrivit i 

sina deckarromaner om Sherlock Holmes. Dennes nära vän, Watson, är den som är berättare. Doyle 

var dock inte den första deckarförfattaren som använde sig av den här metoden. Om vi går tillbaka 

till Poes deckarhistorier ser vi att även han skrev på det här sättet. I The murders in the Rue Morgue 
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är berättar-jaget ett vittne som är god vän med Dupin och därför får följa med honom till 

mordplatsen och höra hans utläggningar om hur mordet gått till (Poe 1976).

Andra exempel på författare som skriver på samma sätt är Agatha Christie och Stieg Trenter. 

I Christies roman ABC-morden skrivs förordet av den fiktive karaktären Kapten Arthur Hastings 

(1936, s 3). ”I denna berättelse har jag frångått min vanliga princip att återge endast de händelser 

och miljöer, där jag själv varit närvarande. Vissa kapitel är följaktligen skrivna i tredje person” 

(Christie 1936, s 3). Romanerna där Hercule Poirot är detektiv är oftast skrivna i första person 

utifrån Hastings perspektiv. Den här boken är dock ett undantag. Hastings är berättaren liksom 

tidigare, men här kommer han även att berätta om tillfällen som han själv inte upplevt, och därför 

skrivs vissa kapitel i tredje person. När författaren skriver i tredje person kallas det, enligt 

narratologen Gérard Genettes terminologi, för heterodiegetisk berättande. Berättaren är då inte en 

av karaktärerna till skillnad från det homodiegetiska berättandet (Skalin 2009, s 18). Christie skriver 

i tredje person i de deckarromaner då miss Marple är detektiv också. Även Stieg Trenter använder 

denna teknik i sin första bok Ingen kan hejda döden (1943), liksom H-K Rönblom när han skriver 

om sin deckare Paul Kennet.

Lang använder sig av det homodiegetiska berättandet i sina första böcker, där Puck och 

Einar Bure är med, sedan lämnar hon det och börjar skriva i tredje person. I En skugga blott som 

tillhör den första gruppen, är det Puck som är berättare. Puck och Einar Bure får möjlighet att delta i 

mordutredningen, eftersom de står Wijk mycket nära. Puck får bland annat vara med på de förhör 

som Wijk har på Hum. B., den lokalitet tillhörande Stockholms högskola där mördaren misstänks 

höra hemma och där Puck har sin plats som doktorand. Anledningen är att Puck känner till de 

personer som skall förhöras, eftersom de alla brukade arbeta på Hum. B. ”Min uppgift – det visste 

jag – skulle vara att lyssna, iaktta och inregistrera för att sedan, tillsammans med domaren 

[kriminalkommissarie Wijk], kommentera och överväga” (Lang 1952, s 90). Tanken är alltså att 

Puck ska kunna se och höra vissa saker som skulle kunna gå Wijk förbi. Det skulle bland annat 

kunna vara att se om de som förhörs reagerar konstigt när frågorna ställs. Dock framställs Puck ofta 

som en naiv person som är oförmögen att lösa gåtan. Hon misstolkar vissa ledtrådar och leder sig 

själv och läsaren på fel spår. 

Några minuter senare var jag ensam med Jan i rökrummet. Trafiken bullrade ute på Birger 

Jarlsgatan, men inne hos oss hade det med ens blivit egendomligt tyst. Våra blickar möttes, 

och i de uttrycksfulla, blågrå ögonen kunde jag läsa hur ledsen, skrämd och förvirrad han 

var. Och för första gången under detta overkliga dygn förmådde jag tänka på den döda 

flickan inte som ett anonymt och motbjudande lik, vilket på grund av ett djävulskt öde hade 
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råkat hamna just hemma i min lägenhet, utan som en människa vars brutala död innebar en 

tragedi för alla dem, som stod henne nära. Jan satt här med förtvivlan i sitt ansikte, men 

kanske fanns det andra, som skulle komma att bli ännu mer förtvivlade… Fästman, 

föräldrar, syskon…? (Lang 1952, s 47)

Här kan vi se ett litet exempel på när Lang genom Puck försöker leda oss in på fel spår. Hon 

beskriver Jans ögon som ledsna, skrämda och förvirrade. Hon ser förtvivlan i hans ansikte. Puck 

tolkar denna förtvivlan som att det handlar om Eva Clasons, offrets, död. Det hon då inte vet är att 

det är Jan som är mördaren och att den förtvivlan han känner istället kanske handlar om rädsla för 

att bli avslöjad. Självklart kan Jan vara ledsen över att relationen till Eva gick så fel att han till slut 

dödade henne, och kanske var han inte riktigt medveten om vad han gjorde förrän det var försent. 

Men i formuleringen ovan jämställer Puck Jans förtvivlan med den som Evas eventuella släktingar 

förutsätts känna och får på det sättet oss att inte misstänka honom. Att Puck senare talar med Jan om 

fallet och att han får följa med hem till Evas lägenhet tillsammans med Puck och 

kriminalkommissarie Wijk förstärker denna ”omisstanke” mot Jan.

 

2.2. Berättarteknik

”Så där, ja! Nu tycks de i alla fall ha bestämt sig för att starta. Och sen ska det väl inte dröja så 

länge förrän man är hemma igen” (Lang 1952, s 11). På detta sätt börjar romanen En skugga blott. 

Läsaren kastas in i handlingen, och därför presenterar författaren nödvändiga upplysningar som kan 

behövas för följande handling. Det görs i expositionen, dvs. den inledande delen av historien. Den 

inledande repliken följs sedan av en kort monolog, som gör att läsaren blir direkt insatt i händelsen. 

Puck befinner sig på ett flygplan på väg hem till Sverige från Kastrups flygplats i Danmark, där 

hon mellanlandat på sin resa från Egypten. Motiveringar är något som Lang ofta använder sig av i 

romanen. I Lars-Åke Skalins kompendium om berättarteori kan man läsa att syftet med 

motiveringar är att ”ge det fiktionella ett drag av verklighet” (Skalin 2009, s 12). Puck beskriver en 

frågvis och nyfiken kvinna som suttit bredvid henne på flygplanet under den första sträckan. Det är 

på grund av denna kvinna som läsaren förstår vad som har hänt. Puck redovisar nämligen allt det 

som denna kvinna får svar på under resan gång:

att min man var nyutnämd docent i historia vid Stockholms högskola,

att vi var relativt nygifta och alltjämt mycket förälskade,

att min far var den svenske arkeologen Johannes M. Ekstedt,

att han för närvarande vistades i Egypten för att övervaka de omtalade utgrävningarna i 

Abusir ( Lang 1952, s. 12)
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Kvinnan hade också fått reda på att pappan insjuknat och att Puck därför rest till Egypten ett antal 

veckor tidigare. Nu hade pappan dock tillfrisknat, och Puck bestämmer sig för att resa hem. Lang 

använder sig av den frågvisa kvinnan för att läsaren ska bli insatt i handlingen. Detta kallas för en 

realistisk motivering, eftersom det inte alls är overkligt och orealistiskt att en kvinna skulle ställa 

frågor till en resegranne på detta sätt. Och det är heller inte så konstigt att Puck faktiskt funderar 

över hur det kommer sig att hon talat om allt för denna nyfikna och främmande kvinna. Det är 

genom dessa tankar hos Puck som gör att läsaren blir insatt i hur resan gått till och även i hennes 

förhoppningar om att Einar ska möta upp henne när hon landar på Bromma flygplats. Dessa tankar 

avbryts av att fru Sandberg i sätet bredvid, meddelar att flygvärdinnan undrar om Puck vill ha något 

att dricka. Puck svarar nej och fortsätter sedan sina tankar på Einar och mötet på flygplatsen. Och 

sen somnar hon.  

Det är Puck som är berättaren, vilket innebär att vi får se allt ifrån hennes perspektiv. Det är 

en autodiegetisk berättelse, vilket innebär att den är skriven i första person och att jag-berättaren 

talar om sig själv som protagonisten (Skalin 2009, s 18). Berättaren är dock inte synlig jämt i rollen 

som berättare. För det mesta är hon osynlig och närvarande bara som upplevande jag, men vid 

några enstaka tillfället visar hon sig genom en kommentar:

Jag anade inte då att jag redan samma dag helt omisstänksamt skulle hälsa på och prata med 

just den hemlighetsfulla och skrämmande individ, som dolde sina verkliga drag bakom den 

konturlösa och könlösa benämningen ”Mördaren”. Jag visste inte heller hur många ödesdigra 

misstag vi skulle komma att begå och hur mycket, som skulle hända, innan vi äntligen 

lyckades leta oss fram till sanningen. Hade jag vetat det, hade jag kanske denna solblekta 

novemberförmiddag känt mig lika grubblande och betryckt som vännen Christer. (Lang 1952, 

s 35)

Här kan läsaren plötsligt se berättaren genom att den blickar framåt, en så kallad prolepsis. Denna 

typ av textgrepp är, enligt min erfarenhet, vanligt förekommande i deckarromaner. På det sättet höjs 

spänningen, och läsaren blir mer uppmärksam på vad som komma skall. Läsaren vet nämligen att 

en av de personer Puck kommer tala med under dagen, antagligen i nästa kapitel, kommer att vara 

mördaren, och vi vill ta reda på vem det är. Ett annat tillfälle då berättaren gör sig synlig är när det 

verkar som att Wijk har gett upp hoppet för att mordet skulle lösas. Då går berättaren in och säger: 

”Det skulle dröja ytterligare ett par veckor innan Christers förhoppningar infriades. Det skedde på 

själva Luciakvällen, den trettonde december, men det skedde på ett sådant sätt att det inte längre 

beredde vare sig honom eller oss andra någon glädje” (Lang 1952, s 140). Även här är det tal om 
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prolepsis. Det läsaren inte vet till skillnad från berättaren är att det sätt som mördaren skulle 

avslöjas på skulle vara genom ytterligare ett mord, nämligen under luciakvällen på Hum. B. 

Ytterligare ett tillfälle där berättaren blir synlig är när Puck väntar på Einar och Wijk på Hum. B. 

efter att Ingmar har sagt att han vet vem mördaren är. Hon känner en obehaglig känsla och går ut. 

”Tyvärr kan jag ännu i denna dag inte säga om det, som skrämde mig, verkligen var ett ljud av 

något slag, eller om det var rena inbillningen, som slutligen drev mig från min plats i hallen” (Lang 

1952, s 150). 

Som jag just visat är historien till vissa delar berättad i ett retrospektivt perspektiv, vilket 

innebär att Puck berättar om vad som har hänt. Puck berättar alltså om en historia som hon varit 

med om under ett tidigare tillfälle vilket innebär att hon, berättarjaget, vet vad som kommer att 

hända och hur historien kommer att sluta. Men romanen domineras dock av att Lang har valt att 

använda sig av intern fokalisation med det upplevande jaget som fokalisator. På det här sättet får 

läsaren se allt det som Puck ser men vi får även reda på hennes tankar och känslor. Läsaren får inte 

reda på någonting annat än det som Puck ser och känner, vilket är kriteriet på intern fokalisation. 

Läsaren får inte ens reda på vad detektiven ser eller tänker, eftersom Puck inte kan veta detta vare 

sig som upplevande eller berättande jag. Som jag förklarat ovan använder Lang denna teknik för att 

försvåra för läsaren att komma fram till gåtans lösning. När vi följer Puck får vi främst ta del av de 

ledtrådar som hon tycker är relevanta, och på det sättet leds vi fel och bort ifrån mordgåtans 

lösning. Mot slutet av romanen finns ett exempel då hon utan att vara medveten om det lämnar 

mördaren Jan för att gå efter en gestalt som hon tycker verkar misstänkt. 

Jag var så fascinerad av Wallmark och den alltför familjära vålnaden att jag nätt och jämnt 

hann urskilja något vitt, som fladdrade förbi i dörröppningen. Jag tyckte att det var Görels 

vita sidenkappa, men jag tyckte på samma gång att dess bärarinna var mörk och inte 

ljushårig (Lang 1952, s 148).  

Här går Puck efter det som hon tycker verkar misstänkt, och på det sättet missar läsaren Jans 

reaktion när han hör Ingemar prata om att han vet vem mördaren är. Läsaren missar även det andra 

mordet som Jan utför. Lang använder alltså denna misstänksamhet hos Puck för att Jan ska få 

möjlighet att utföra sitt dåd utan Puck och läsarens vetskap. 

Bortsett från de tillfällen då berättaren visar sig för läsaren, är den teknik som Lang använt 

Showing. Det författaren visar genom Puck är väldigt detaljerat. Hon beskriver möbleringen i rum 

och vilka kläder karaktärerna har på sig. Det hon gör är helt enkelt att måla upp en scen för oss. 

16



Där fanns andra fyra läsbord, skilda åt två och två av en takhög bokhylla. Mitt och Jans bord 

stod tätt intill varandra i en fönstersmyg men de var placerade på tvären ut ifrån fönstret, så 

att vi med litet god vilja också kunde hålla ett öga på dörröppningen och dem, som passerade 

förbi ute i korridoren […] Även om rummet var tomt var det emellertid tydligt att Jan hade 

anlänt till Hum. B. Den gröna lampan på bordet närmast  fönstret lyste över en förvirrande 

mängd papper, anteckningar och uppslagna böcker, och i själva fönstret låg hans portfölj och 

svinlädershandskar (Lang 1952, s 67-68). 

Här får vi en beskrivning av Pucks och främst Jans plats på Hum. B. Varför har Lang valt att 

använda sig av denna teknik? Anledningen till detta kan vara för att läsaren ska få samma möjlighet 

som Puck att finna ledtrådar som kan hjälpa läsaren i sökandet efter vem mördaren är. Läsaren vill 

se det som detektiven ser eller det, som i det här fallet, Watson-figuren Puck ser. Allt som beskrivs 

är dock inte ledtrådar. Vissa detaljer är nedskrivna för att förvilla läsaren, kanske till och med för 

att vända läsarens misstankar åt ett annat håll. I den citerade beskrivningen ovan kan man bland 

annat lägga märke till portföljen. Vid ett senare tillfälle ser Lillemor Olin portföljen och känner 

igen den. Hon känner igen den från paret Bures våning den dagen då hon sista gången såg Eva vid 

livet. Det var i den som Pelles avhandling hade legat och som försvann innan polisen kommit till 

brottsplatsen. Men nu ligger den på Jans plats. Till att börja med är kanske inte portföljen något 

som läsaren lägger märke till, eftersom det inte är något ovanligt i att studenter och forskare har en 

portfölj. Men läsaren får med Lillemors hjälp förståelse för att det är något speciellt med just denna 

portfölj. Även handskarna är en detalj som är bra att lägga på minnet. Polisen undersöker Bures 

våning i hopp om att finna fingeravtryck efter mördaren. De finner dock ingenting som kan kopplas 

till honom, eftersom han har använt handskar. Vid två tillfällen skriver Lang om ett par handskar, 

och båda gångerna är det just Jans svinläderhandskar som kommenteras. ”Jag huttrade litet när jag 

kom ut, men Jan vars enda ytterplagg utgjordes av ett par gula svinlädershandskar, påstod att det 

var härligt varmt för årstiden” (Lang 1952, s 50). Lang tar alltså inte upp något om några handskar 

bortsett från när det handlar om Jan. En annan liten detalj i citatet ovan är placeringen av Jans bord. 

”[…] så att vi med litet god vilja också kunde hålla ett öga på dörröppningen och dem, som 

passerade förbi i korridoren” (Lang 1952, s 67). Under upplösningen tar Wijk upp detta som ett 

argument för att Jan skulle vara mördaren. Han kan nämligen från sin plats hålla lite koll på vad 

som händer i korridoren: ”så som ert bord är placerat inne i litteraturrummet har ni en god 

möjlighet att kontrollera vilka som går förbi i korridoren, och ni visste således på ett ungefär var de 

övriga befann sig” (Lang 1952, s 183). 

Det kan dock vara väldigt svårt att märka dessa små ledtrådar bland alla andra detaljer, 
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vilket är tanken. Det blir då svårt för läsaren att skilja på det som är relevant från det irrelevanta. 

För detektiven är detta dock inget problem. Han hittar alltid viktiga ledtrådar bland alla dessa 

detaljer. Kärrholms förklaring till att detektiven kan hitta ledtrådarna och dra rätt slutsatser av dem 

är för att han representerar författaren i romanen. Författaren vet hur alla ledtrådar ska tolkas och 

låter därför detektiven ta hennes plats i historien. Men samtidigt som han representerar författaren 

gör han detsamma för läsaren. Detektiven måste nämligen samla ledtrådarna och föra samman dem 

till en sammanhängande tolkning av vad som egentligen hände, precis som läsaren måste göra 

(Kärrholm 2005, s 86-87). Denna förklaring kan man dock ifrågasätta när man läser En skugga 

blott. Enligt Kärrholms förklaring skulle Wijk vara en representant för Lang. Lang känner 

antagligen till hur alla detaljer och ledtrådar ska tolkas, men det visar sig att Wijk inte tolkar allt 

rätt. Han verkar åtminstone inte tro på det han kommit fram till under upplösningen. Istället skulle 

man kunna se författaren som den som placerar ut ledtrådarna på kluriga platser och att detektiven 

liksom läsaren söker dessa. Anledningen till att detektiven ofta kan sortera det relevanta från det 

irrelevanta kan vara så enkel att han har erfarenheten som läsaren inte har. Wijk är 

kriminalkommissarie och har jobbat som det under ett antal år och har säkert lärt sig vad som är 

viktigt att undersöka. 

Andra detaljer är alla klockslag som nämns. De förekommer främst i samband med förhören 

som kriminalkommissarie Wijk håller. Klockslagen är väldigt avgörande i utredningen. Det är de 

som talar om vilka som har haft möjlighet att begå mordet. Det är också de som leder oss fel. De 

tider som anges i de första förhören innebär att Jan inte skulle ha haft möjlighet att mörda Eva. I 

upplösningen tar Wijk upp det och presenterar lösningen på den delen av gåtan. 

Plötsligt inträffade det emellertid en episod här i kväll, som tycktes antyda en utväg ur den 

labyrint jag hade råkat in i. Kåge Sederberg visade att hans uppfattning av tider inte var 

absolut tillförlitlig, och själv konstaterade han ärligt: ”Man sitter ju inte och pratar med 

minutvisare i handen.” (Lang 1952, s 182)

Fel tidslag hade angivits under förhören, vilket ledde till att Jan inte hade kunnat vara mördaren. 

Men i och med att Wijk inser det, förstår han att Jan hade haft möjlighet att hinna till Skillinggränd 

och tillbaka utan att någon märkt det. Genom att fel tid först anges, kunde inte heller läsaren 

misstänka Jan, eftersom han hade alibi som sa att han var på Hum. B. Det var ytterligare ett knep 

som Lang använde för att kunna gå runt regeln om ”Fair play”. 
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2.3. Karaktärerna

I romanen möter vi elva personer. Alla dessa personer presenteras i början av boken, under 

rubriken ”PERSONERNA”. Lang har här skrivit ner alla namnen på de inblandade och 

kommenterat dem med något som har med dem att göra. Här får vi bland annat veta att Puck Bure 

gör en otäck upptäckt, att Karl-Gustaf Segerberg är från Dalarna och att Görel Fahlgren är 

förmögen och bortskämd. En sådan kort presentation av karaktärerna finns med i alla Langs 

deckarromaner. Protagonisten i den här romanen är Puck. Det är hennes berättelse vi får läsa om. 

Puck är lyckligt och ganska nyligen gift med Einar Bure och bor i en våning på Skillinggränd i 

Stockholm. Lang beskriver ofta Pucks utseende, bland annat genom att Puck kommenterar sin 

spegelbild:

[…] och då jag kastade en sista blick i spegeln var jag riktigt nöjd även med min egen 

person. Jäktet och spisvärmen hade på ett fördelaktigt sätt understrukit min afrikanska 

solbränna, den honungsgula klänningen satt utmärkt, ögonen glänste svartblå av förväntan, 

och de ytterligt höga klackarna lade åtminstone några centimeter till min längd… (Lang 

1952, s 116)

Som jag kort nämnde i inledningen, brukar Lang beskriva kläder och utseende i sina romaner. Det 

kan vi se i citatet ovan. Hon förklarar för läsaren hur Puck ser ut, vilket hjälper läsaren att måla upp 

en bild av henne. Vid ett senare tillfälle får läsaren även veta att Puck är svarthårig, då hon på Hum 

B. ser att Lillemor har en likadan jumper som hon. ”Jag tröstade mig dåligt med att den gjorde sig 

bättre till svart hår än till ljusbrunt” (Lang 1952, s 129). Det är inte bara Pucks utseende som 

beskrivs, utan även andra karaktärers. Främst är det kvinnornas kläder. Det intressanta är att läsaren 

får se kläderna och den person som bär dem från Pucks perspektiv, och man kan få känslan av att 

hon lägger in någon typ av värdering i beskrivningen. När hon beskriver Görel framställs denna 

kvinna som väldigt vacker, med en figur som ”måste uppväcka den livligast avund hos varje 

kvinna, som strävade efter att nå fram till det tråd- och planksmala idealet” (Lang 1952, s 79). Puck 

avslutar dock med att hon personligen tyckte att Görel var i det ”genomskinligaste och blodlösaste 

laget” (Lang 1952, s 79). Hennes åsikt skulle kunna vara ett tecken på avundsjuka. Själv anser sig 

Puck inte vara särskilt vacker. Kommentaren om Görel skulle därför kunna grunda sig på en 

jämförelse med det egna utseendet.

Att Puck får möjlighet till att hjälpa till med utredningen, motiverar Lang med att Puck är en 

god och nära vän till kriminalkommissarie Wijk. På det sättet blir hon fri från misstankar. I det fall 

som beskrivs i romanen, känner Puck till personerna på Hum. B. som blir de misstänkta. Vissa av 
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dem känner hon väldigt väl. På detta sätt får hon möjlighet att prata med dem. Hon lyckas få dem 

att öppna sig för henne och avslöja sina hemligheter. Ett exempel är under julfesten på luciadagen: 

I skenet från den uppflammande tändstickan såg jag under några sekunder Jan Hedes öppna 

och plågade ansikte. 

– Ja, sade han som svar på den fråga jag aldrig hade uttalat, jag är kär i henne. Och jag 

trodde faktiskt ett tag att jag hade litet hopp. Jag… jag inbillade mig åtminstone att hon 

snarast avskydde Pelle Bremmer. Men nu tycks ju någonting ha hänt, som har drivit henne 

rätt i armarna på honom. Om jag bara kunde begripa vad… (Lang 1952, s 146)

I vissa fall kan dessa hemligheter ha en stor betydelse i utredningen, vilket är fallet i exemplet ovan. 

Här avslöjar Jan sina starka känslor för Görel. I upplösningen får vi reda på att det är denna kärlek 

som ligger till grund för hela mordgåtan. Puck ser dock inte detta som något annat än en liten 

kärlekshistoria och kopplar det inte alls till morden. Detta är ett exempel på det som Kärrholm 

skriver om Puck; att hon har en ”benägenhet att snubbla på sanningen utan att känna igen den” 

(2005, s 177). Puck finner ledtrådar som hon inte kan tolka rätt och kommer därför själv inte fram 

till vem mördaren är. Hennes information blir dock en hjälp för Wijk, och när han avslöjar 

mördaren i uppgörelsen kan även Puck få en aha-upplevelse liksom läsaren. Precis så är det med 

citatet ovan. Det är inte förrän i slutet när Görel och Jan talar om hur allt gått till som Puck förstår 

att den lilla och ”oskyldiga” bekännelsen från Jan var grunden till morden. Det här sättet att skriva 

har ibland kallats ”Had I But Known-konstruktionen” vilket alltså innebär att undersökaren, dvs. 

detektiven eller någon annan, stöter på ledtrådar utan att förstå vad de har för betydelse för 

utredningen: personen förmår inte tolka det iakttagna i sitt rätta sammanhang (Kärrholm 2005, s 

177). Karl G. Fredriksson beskriver konstruktionen på följande sätt:

Det är de där romanerna som bygger sin spänning på att unga våpiga kvinnor går omkring 

och gör en massa fjolliga misstag, snubblar på lik m.m. och framför allt glömmer eller 

underlåter att underrätta detektiven om sina misstankar eller om något betydelsefullt som de 

sett eller hört under sitt ständiga smygtittande och tjyvlyssnande. De går alltid i bovens 

enklaste fällor och är det inte hjältinnan som alltid räddas av hjälten, så går det åt. ”Had I 

But Known…” säger de alltid. ”Om jag bara hade vetat…” så hade jag inte gjort si eller så. 

(Fredriksson 1979 s 17 se Kärrholm 2005, s. 177)

Puck skulle alltså vara ett exempel på en sådan ung och våpig kvinna. Att Puck inte klarar av att se 

de relevanta ledtrådarna eller kunna dra rätt slutsatser av dem kan, som Kärrholm skriver, vara för 

20



att hon står för nära mördaren (2005, s 171). Detta är ett exempel då Lang använder sig av realistisk 

motivering. Puck känner Jan personligen och därför har hon svårt att se att han skulle kunna vara 

den skrämmande mördaren; ondskan i honom blir osynlig för henne. Här kan man se en likhet med 

den amerikanska hårdkokta deckare där det också är vanligt att detektiven har någon sorts relation 

till mördaren. 

Den andra personen som har en väldigt stor och viktig roll i den här historien är 

kriminalkommissarien Christer Wijk. Vi möter honom första gången i telefonen då Puck ringer till 

honom för att tala om vad hon funnit i sitt badkar. Då beskrivs hans röst. Den är trygg och 

betryggande men samtidigt släpig och sömnig, vilket inte är så konstigt eftersom klockan är över ett 

på natten. Han är lång och smal och hans svarta hår kommenteras flera gånger i romanen. Man kan 

dock fråga sig hur det kommer sig att Lang vid så många tillfällen kommenterar Wijks utseende. 

Den främsta anledningen skulle kunna vara för att bygga upp en bra bild av honom. Wijk målas upp 

som en stilig och välklädd man med en trygg röst, och kanske är det just en känsla av trygghet Lang 

vill att läsaren ska få av Wijk. Det är han som står för ”kampen mot det onda”; det är han som på 

slutet av romanen ska avslöja mördaren. En intressant detalj är också att hans utseende vid ett 

tillfälle jämförs med Jans, mördarens, utseende. ”Han [Wijk] var faktiskt ännu längre än Jan Hede, 

och hans svarta, blanka hår kontrasterade lustigt mot Jans intensivt ljusa. Men deras ögon var på 

något sätt lika: blå, intelligenta och tilldragande” (Lang 1952, s 51). Det intressanta här är att Lang 

valt att Wijks och Jans hårfärger är varandras motsatser. På samma sätt är de varandras motsatser 

när det gäller lagen och mordgåtan också. Om man drar det långt skulle man kunna säga att Wijk 

står för det goda och Jan för det onda. Pucks kommentar om deras ögon likställer dock dessa män 

på ett sätt. Kanske kan man se detta som en förklaring av hur Puck känner för dessa män. Hon 

tycker om dem båda väldigt mycket och hon verkar känna sig trygg med båda. 

Wijks uppgift i historien är att vara detektiven, att utreda vad det är som har hänt och 

komma fram till vem mördaren är. I den klassiska engelska deckarromanen, som Lang hade som 

förebild när hon skrev, kan ingenting hända med detektiven. Han är immun mot allt ont och alla 

skador. Så är även fallet i En skugga blott. Ingenting farligt händer med Wijk. Han visar heller inga 

känslor av rädsla. Om Lang låtit honom visa dem tydligt, skulle det kanske motverka känslan av 

trygghet. Vid Christer Wijks namn på listan över romanens personer, står det att han blir ganska 

förbryllad. Vad det egentligen är han blir förbryllad över får vi inte riktigt veta. Det skulle kunna 

vara då Puck ringer till honom precis efter att liket hittats; Puck skulle ju inte ha kommit hem förrän 

en vecka senare. Kanske var det den döda kvinnan som förbryllade honom, att liket låg i hans 

vänners våning. Men eftersom Wijk jobbar för mordkommissionen borde han vara van vid att se 

döda människor och därför borde inte liket i sig var det som förbryllar honom. 
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Utöver de samtal som Puck har med Christer, får läsaren inte se honom så mycket. Det 

beror, som jag tagit upp tidigare, på att Puck är det upplevande jaget. Att Lang låter kvinnan ta 

större plats verkar enligt Kärrholm, som ett försök och ”en önskan om att framhäva den kvinnliga 

kompetensen” (2005, s 261). Lang låter dock inte kvinnan ta över mannens roll som expert i 

historien. Kärrholm skriver att ”de gånger en kvinna utför någon form av detektivarbete, gör hon 

det mestadels i Watson-rollen som är betydligt mer amatörmässig och naiv och som tjänar till att 

bekräfta den store detektivens intellekt” (2005, s 80). Detta gäller främst de svenska 

deckarromanerna som skrevs under 50-talet.  Kärrholm menar dock att det behövs ett samarbete 

mellan könen för att ”nå fram till ett heltäckande resultat, och framför allt, för att i detektivarbetet 

nå fram till en förståelse av brottet och inte bara ett utpekande av brottslingen” (2005, s 261). En 

förklaring till att kvinnor sällan fick expertrollen i Sverige, kan vara för att kvinnor under 50-talet 

oftast var hemmafruar medan männen var ute och arbetade med yrken som t.ex. polis. Även om det 

inte var lika vanligt att kvinnor fick rollen som detektiv under de tidiga detektivromanerna så 

förekom det. En av de mest kända kvinnliga detektiverna är miss Marple, som Agatha Christie 

skrev om. I de deckarromanerna är det miss Marple själv som löser mordgåtorna och varför 

Kärrholm inte tagit upp detta när hon tar upp könsrollerna i detektivromanerna kan man fråga sig, 

eftersom Christie ansågs vara en norm när svenskar började författa inom denne genre. Kärrholm 

verkar dock rikta in sig på hur det såg ut i Sverige.

Einar Bure är som vi tagit upp lyckligt gift med Puck. Hans uppgift i romanen är ganska 

intressant eftersom han gör en resa från att vara misstänkt till att få hjälpa Wijk med 

mordutredningen. I början av historien lyser han dock med sin frånvaro och det är på grund av 

denna frånvaro som han också blir misstänkt. Han mötte inte Puck på flygplatsen och han fanns inte 

hemma i deras våning när hon kom dit. I andra kapitlet höjs misstankarna mot honom. 

– Jag ringde till högskolan, och de hänvisade mig till professor Holmer. Han kunde 

omedelbart upplysa om att docent Bure hade rest till Köpenhamn för att övervara en 

historisk kongress. Han trodde att han hade för avsikt att bo på Hotel d'Angleterre… Han 

visste också att Eje tänkte fara härifrån med halvtolvtåget i söndagskväll (Lang 1952, s 26).

Wijk har alltså kommit fram till varför Einar inte är hemma. Wijk fortsätter att berätta om vad 

polisen kommit fram till gällande den döda kvinnan. ”Han [polisläkaren] anser det i själva verket 

troligt att mordet ägt rum någon gång mellan åtta och elva i söndags kväll” (Lang 1952, s 27). 

Detta skulle alltså innebära att Einar hade kunnat mörda kvinnan innan han åkte till Danmark på 

söndagskvällen. Det visar sig dock att Einar inte hade något med mordet att göra. När han kommer 
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hem igen blir han, på samma sätt som Puck, en Watson-figur. Han hjälper Wijk med det han känner 

till om de misstänkta. Han var handledare till Eva Clason, som hittas mördad och därför känner 

även han till personerna på Hum. B. Han har dock inte samma personliga och nära relation till dem 

som Puck har. Einar är docent i historia och har skrivit en avhandling om Birgittas uppenbarelser. 

Men vid sidan av detta är han, enligt Kärrholm, även deckarförfattare (2005, s 47). Om detta har 

någon betydelse när han hjälper Wijk i utredningen framgår inte. 

Av de övriga åtta personerna hör alla förutom en hemma på Hum. B. De har alla biroller 

som är väldigt viktiga på sina sätt. De hör till gruppen med misstänkta, vilket blir deras viktiga 

funktion i romanen. De är viktiga på grund av saker de säger och gör som leder läsaren närmare 

sanningen eller bort ifrån den. De första vi får träffa av dessa personer är Karl-Gustav Segerberg 

och Jan Hede. Puck och Jan har sina skrivbord bredvid varandra i litteraturrummet på Hum. B. De 

hade under de senaste två terminerna haft djupa samtal vilket ledde till att de hade en speciell och 

nära relation. Lillemor Olin är en annan av karaktärerna. Langs första presentation av henne är 

”Lillemor Olin som inte läser”. Hon målas upp som en person som inte är särskilt begåvad. Istället 

intresserar hon sig mer för sitt utseende, skvaller och män. Hon har förmågan att prata mycket och 

vid vissa tillfällen talar hon om saker som för utredningen lite framåt. Görel Fahlgren däremot är 

tystare. När hon hör om mordet och möter Puck första gången, vill hon inte säga någonting om vad 

hon vet. På grund av denna tystnad bildas en misstänksamhet mot henne och läsaren frågar sig vad 

hon döljer. Staffan Arnold och Pelle Bremmer skriver båda var sin avhandling om Stagnelius. 

Eftersom deras slutsatser delvis kommer gå in i varandra, är det viktigt för dem båda att vara den 

som blir klar först. Detta anser Wijk kan vara ett motiv till mordet, eftersom Eva kontrolläste Pelles 

avhandling som försvann när hon dog. Ingmar Granstedt visar sig ha varit förälskad i Eva och blir 

därför helt förtvivlad när han får reda på att hon blivit dödad. Han tror sig dessutom veta vem 

mördaren är, men vägrar att tala om det förrän på slutet då han blir mördad på grund av detta. Det är 

det mordet som blir det avgörande i utredningen. Den sista personen är Kersti Ryd som verkar ha 

varit en av väldigt få vänner till Eva. De kom ifrån samma stad och efter att de flyttat till Stockholm 

bodde de, fram till mordet, i samma hus. Hon ger detektiven möjlighet att komma in i Evas lägenhet 

och det är hon som talar om varför Eva befunnit sig i just Bures våning. Det är även hon som 

avslöjar Wijk som kriminalkommissarie när han befinner sig på Hum. B. för att diskret kunna 

lyssna till samtalen mellan de inblandade.  

2.4. Upplösning 

Upplösningen utspelar sig under luciakvällen på Hum. B. Puck lämnar Jan i litteraturrummet för att 

följa efter en person som hon tycker verkar misstänkt. Puck möter då Ingmar som säger sig veta 
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vem mördaren är. Puck kontaktar Wijk och Einar som direkt beger sig till biblioteket. Ingmar 

försvinner och det visar sig att han har mördats. Wijk samlar alla i det inre historiska rummet. Där 

förhör han samtliga ännu en gång. Puck sätter han i fönstersmygen där hon suttit under de första 

förhören, några veckor tidigare. Därifrån kan hon se det mesta som händer eftersom fönstersmygen 

är något upphöjd. Det intressanta i scenen som målas upp är att kriminalkommissarie Wijk i början 

står upp: ”Själv förblev han stående, något som hos Christer Wijk var ett tämligen tydligt tecken på 

att han inte var fullt så lugn, som han verkade utåt” (Lang 1952, s 154). Enligt Puck är detta ett 

tecken på Wijks osäkerhet och när hon frågar honom om han vet vem mördaren är visar det sig att 

hennes aningar stämde:

Han strök sig med en missmodig gest över det blanka håret.

– Nej, tyvärr. Eje och jag diskuterade just i dag en teori, som nog har rätt mycket fog för sig, 

men jag är ju långt ifrån säker. Ändå är jag inte beredd att ge upp, allra minst efter det som 

jag hänt här i kväll. Nu vet vi att den vi jagar inte bara är djärv och slug utan också absolut 

hänsynslös och farlig för hela sin omgivning. Och om det så ska bli det sista jag gör, ska jag 

sätta fast honom innan han har hunnit ställa till med ännu mera elände. (Lang 1952, s 

154-155)

Mot slutet av repliken verkar det dock som att han blir mer bestämd och hans tal återgår till sitt 

vanliga och, enligt Puck, trygga sätt. Som vi tagit upp tidigare, framställs Watson-figuren som en 

naiv person som inte har förmågan att tolka ledtrådar rätt utan det är detektiven som kommer fram 

till lösningen. Detta uppfylls dock inte riktigt i Langs första romaner då Puck och Einar är med. 

Varken Puck eller Wijk framställs som att vara skarpsinniga, utan de kompenserar varandra och 

löser gåtan tillsammans. I En skugga blott har Puck en stor betydelse, men i själva lösningen av 

gåtan verkar det som att Einar är ännu mer betydelsefull. Det är med honom som Wijk diskuterar 

mordet. Och det är han som först misstänker Jan:

Det var faktiskt inte jag, som först lanserade teorin om er skuld, erkände han [Wijk], utan 

det var Eje. Och om jag ska vara ärlig, måste jag antyda att hans känslor för er säkert var en 

liten smula förutfattade. Han tyckte att ni var för vacker, han tyckte att ni var för charmfull, 

och han tyckte att hans fru ordade allt för ofta och allt för entusiastiskt om vad Jan hade sagt 

och gjort och menat och föreslagit. (Lang 1952, s 179 )

Här framställer Lang Einar som en avundsjuk person. Han är avundsjuk på Jan för att Puck pratar 

så gott om honom. Denna avundsjuka lägger grund till misstankarna mot Jan. Puck däremot kan 
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inte misstänka Jan eftersom de stod varandra för nära. Hon kunde inte se ”ondskan” i honom. Wijk 

som inte har någon relation till Jan kan se detta på ett mer neutralt sätt. Han går igenom ledtrådarna 

och motiven utan att blanda in några känslor. 

Wijk känner på sig att Einar har rätt i sina misstankar mot Jan. Han är dock osäker, vilket 

läsaren kan se då Wijk ska avslöja mördaren. Innan Ingmar dör avslöjar han vem det var som 

besökte Eva på kvällen. Det var Görel Fahlgren. Hon talar då om den kärlekshistoria som utspelat 

sig. Hon vill dock inte avslöja vem mannen i dramat är. Wijk börjar därför högt spekulera om vad 

som har hänt i hopp om att få Görel att tala om namnet på mannen. Istället resulterar det i att Görel 

svimmar. Då verkar det som att det är Pelle som är mördaren. Det menar åtminstone Puck: ”Först 

Görel. Sedan Pelle. Och nu? Vad var det som skulle hända nu?” (Lang 1952, s 175). Einar bär ut 

Görel och säger när han kommer tillbaka:

Det kommer att dröja ett bra tag innan hon kvicknar till. Men jag tror inte att du behöver 

vänta på hennes vittnesmål. Jag har iakttagit hans ansikte ända sen vi kom in i det här 

rummet, och det är, som du vet, mycket uttrycksfullt. Du är på rätt spår, Christer, och jag är 

övertygad om att du äntligen kan våga avslöja sanningen (Lang 1952, s 175). 

Misstankarna mot Jan har funnits hos Wijk, men det är inte förrän Einar säger detta som han vågar 

lita på dem. Han vänder sig mot Jan som då erkänner. Kärrholm skriver att Langs detektiv och hans 

slutledningsförmåga varit omdiskuterad bland kritiker. ”Ofta var det mördarna själva som fyllde i 

Wijks slutanförande med sina erkännanden” (Kärrholm 2005, s 74). Detta kan vi också se i den här 

romanen. Det verkar nästan som att det detektiven går efter är Jans ansiktsuttryck. Det stärker i alla 

fall de misstankar han redan har mot Jan. Wijk säger heller aldrig att det är Jan som är mördaren, 

utan det är Jan själv som erkänner genom att säga ”Jag började halvt om halvt tro […] att jag 

verkligen skulle klara mig. Men det som hände i kväll, var naturligtvis både ett missgrepp och ett 

fruktansvärt misstag” (Lang 1952, s 177). Om Wijk var säker på att det var Jan som var mördaren 

eller om han gissade framkommer inte riktigt i boken. Puck tänker: ”Om Christer kände sig lättad 

på grund av denna otvetydiga bekännelse, så visade han det i varje fall inte” (Lang 1952, s 177). 

Detta innebär alltså att inte ens Puck är säker på om Wijk gissade eller var helt säker. 

Enligt Todorovs tredje regel är inte kärlek något som ska förekomma i den traditionella 

pusseldeckaren. I Langs böcker är detta dock inget ovanligt och detta har hon fått hård kritik för. De 

kritiker som hårt höll fast vid reglerna under 50-talet menade att detta inte alls hörde hemma i en 

klassisk detektivroman. Alla hade dock inte samma åsikt i frågan. Jörgen Elgström och Åke 

Runnquist menar att: ”man måste hålla med Maria Lang om att snokande i de figurerandes erotiska 
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mellanhavanden också var legitimt, om man förutsatte, att 'den enda tänkbara förklaringen låg på 

känslornas område'” (Elgström och Runnquist 1957, se Kärrholm 2005, s 150). Kärleksmotivet 

spelar en viktig roll i själva mordet, vilket kommer fram i upplösningen. Jan har haft ett förhållande 

med Eva (offret). Hon var djup förälskad i Jan, men Jans känslor är inte av samma slag. Han är inte 

kär i henne men när hon en dag säger att hon möjligen blivit gravid med hans barn säger han att han 

vill gifta sig med henne. Detta var kanske främst för hennes och barnets skull och inte för att han 

egentligen ville. Det visade sig dock att att Eva misstagit sig; hon var inte alls gravid. Bröllopet 

”ställdes på framtiden”. Efter detta träffar Jan Görel Fahlgren och blir direkt förälskad. Det visar sig 

att Jans känslor är besvarade. Jan går därför till Eva för att berätta detta. Han vill avsäga sig löftet 

om giftermål, vilket Eva inte tänker acceptera. Hon talar om för Görel att de är ”rivaler om samma 

karl” (Lang 1952, s 169). Sent en kväll går Jan till Eva för att prata med henne. När hon talar om att 

hon har pratat med Görel, tappar Jan fattningen och stryper henne i det badvatten hon ligger i. Här 

kan vi alltså se att det är kärleken som är motivet till det första mordet. Jan var förälskad i Görel 

och Eva försökte förstöra hans chans att få vara med henne. 

Här kan vi också se att offret svartmålas, vilket är ett vanligt fenomen i deckarromaner.

Hos Lang är offren ofta de karaktärer som framställs som minst sympatiska i 

kretsen av rollfigurer. Det är ett vanligt grepp i pusseldeckaren att utmåla mordoffret som 

otrevligt för att göra det troligt att vem som helst skulle kunna tänkas ha anledning att 

mörda honom eller henne. Det osympatiska mordoffret kan alltså ses som ett tillgodoseende 

av pusslets krav: alla ska vara misstänkta” (Kärrholm 2005, s 175). 

I En skugga blott målas offret upp som en ensam person som varken har så många vänner eller 

kärleksförhållanden. Hon verkar dock inte vara någon otrevligt person förrän det avslöjas i 

upplösningen. ”Hon är just inte den typen, som skaffar sig fiender…” (Lang 1952, s 48). Den onda 

och osympatiska sidan av henne kommer fram först när Görel berättar sin version av vad som har 

hänt under mordkvällen. Och värre blir det när Jan berättar hur allt gått till och varför han gjorde 

som han gjorde. På det här sättet blir inte framställningen av Jan lika hemsk. Han mördade Eva för 

att hon satte käppar i hjulet för hans kärlek till Görel. 

Jag [Jan] påstår inte att jag var utan ansvar och utan skuld i frågan om det, som hade varit 

mellan mig och Eva, men jag kan ärligt säga att jag inte ett ögonblick hade hycklat några 

varmare känslor än dem jag ägde, och jag kan också sanningsenligt försäkra att det var hon, 

som hela tiden formligen hade tvingat mig att ta emot pengar av henne. Jag ville inte finna 

mig i att hon genom hotelser och påtryckningar drev mig in i ett äktenskap […], men jag 
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begrep med allt starkare förnimmelse av skräck att det var vad hon tänkte göra. Om hon 

uppvaktade Görel med sin version av saken kunde jag för övrigt vara tämligen viss om att 

den enda kvinna, som jag någonsin hade älskat, med förakt skulle vända mig ryggen (Lang 

1952, s 188).

Anledningen till att Jan sen mördade Ingmar var endast för att han var rädd att bli avslöjad. Han 

hade börjat slappna av eftersom han trodde att polisen hade gett upp hoppet att hitta mördaren. Men 

så hör han att Ingmar pratar med Puck om kriminalkommissarien och att Ingmar visste vem 

mördaren var. Han blir rädd och dödar Ingmar. Jan säger att han inte riktigt var medveten om vad 

gjorde. ”Som om jag hade handlat i en gastkramande och blodig dröm – mot min vilja, mot mitt 

förstånd, ja, till och med mot min innersta känsla. Inte förrän jag hade slagit till honom vaknade jag 

upp och begrep hur himmelsskriande dumt jag hade burit mig åt” (Lang 1952, s 178). Detsamma 

säger han om mordet på Eva. Han var arg och inte riktigt medveten om vad han gjorde förrän det 

var försent. Kanske stärker detta framställningen av Jan som en icke blodtörstig mördare, utan får 

historien mer att likna en tragedi. 

En intressant detalj i upplösningen är Jans reaktion när han erkänt. När Wijk vänder sig mot 

honom rodnar han och tänder med en häftig rörelse en ny cigarett. Han förklarar varför han dödade 

Ingmar. Sen tillägger han: ”För jag utgår ifrån att det var det huvudlösa tilltaget med Ingmar, som 

ledde er på rätt spår till sist” (Lang 1952, s 178). Wijk förklarar att de misstänkte honom innan 

mordet på Ingmar också, och då reagerar Jan på ett, för mig, ganska märklig sätt:

Ni gick alltså omkring och misstänkte mig i alla fall! Hur? Varför? Jag menar… skulle ni 

inte vilja tala om vad det var för sorts misstankar?

Om inte det lilla auditoriet hade varit så fruktansvärt allvarligt och om han inte 

själv hade varit så blek och så anspänd, kunde man ha trott att den smärte, ljushårige 

mannen uppe i fönstret hade varit inbegripen i en av sina vanliga och älskade debatter om 

Hamlettolkningar eller Shakespeareöversättare. Han verkade lika ivrig, lika sympatisk och 

lika angelägen att gå till botten av problemen. (Lang 1952, s 179)

Från att vara nervös övergår han till en ganska bestämd och nyfiken person. Han vill veta hur det 

var möjligt att polisen, med Wijk i spetsen, kunde misstänka honom innan han mördade Ingmar. 

Det verkar vara så viktigt för Jan att veta hur detta var möjligt. När Wijk förklarat var de fått 

misstankarna från, vill han också veta när de förstod att misstankarna stämde och att det faktiskt var 

han som var mördaren. Puck menar att han betedde sig som om han var med i ”en av sina vanliga 

och älskade debatter” (Lang 1952, s 179). I dessa debatter verkar Jan vara ganska trygg och då kan 
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man ställa sig frågan om han helt plötsligt blir ”trygg” i denna situation också, trots att han precis 

blivit avslöjad. Kanske är det just avslöjandet som får honom att slappna av. 

– Då lät jag i alla fall överrumpla mig! Men, när allt kommer omkring, var det kanske 

skönast så. Man anstränger sig att fly, bort från sina brott och bort från dem som vill utkräva 

straff, men man kan ändå inte fly ifrån sig själv och ifrån det fasansfulla, som har skett. Och 

om ni orkar höra på, så tycker jag nog att det ska bli en lättnad att få tala om… alltsammans 

(Lang 1952, s 183). 

2.5. Sluten

Enligt Kärrholm läser man bakåtriktat när man läser en deckare. Detta innebär att läsaren är 

intresserad av att få reda på vad som har hänt, vem som har mördat och varför han/hon har gjort 

det. Samtidigt är läsaren intresserad av att komma framåt eftersom det är där som mördaren 

kommer att avslöjas av detektiven (Kärrholm 2005, s 35). Kärrholm skriver även om hur viktigt 

slutet är i en deckare. ”Som Brooks påpekar utlovar detektivberättelsen ett slags meningsfullhet, att 

den som söker skall finna en mening. Pusseldeckaren är också en typ av berättelse som utlovar att 

denna mening är av godo, att det goda ska segra till slut” (Kärrholm 2005, s 249). Det gäller alltså i 

pusseldeckaren att mördaren blir tagen och att det goda segrar. Detta märks tydligt i En skugga 

blott. Även om Jan inte framställs som ond och blodtörstig så är han trots allt en mördare och blir 

gripen av den anledningen. Utöver att mordgåtan blir löst och mördaren blir tagen så skulle man 

kunna säga att historien har tre lyckliga slut. Dessa lyckliga slut består av tre nyfunna kärlekspar: 

Lillemor och Staffan, Kåge och Kersti, Pelle och Görel.

Lang beskriver Lillemor som en person som inte alls intresserar sig för att studera, utan i 

själva verket är på Hum. B. för att träffa en man. Denna avsikt visar sig tydligt: 

Jag hade följaktligen ingen rimlig anledning att bli upprörd över Lillemors kuttrande 

förförelsekonster. Inte desto mindre blev jag det. 

Det retade mig att se henne sitta där på bordet i sin välpressade ljusgrå dräkt, vars 

snäva kjol demonstrerade det mesta av de läckert svarvade benen, det retade mig att behöva 

bevittna hennes ogenerade ögonflört med en av de riktigaste karlar jag kände, och det retade 

mig allra mest att se hur man villigt och oförbehållsamt var med i leken (Lang 1952, s 40).

Puck menar att Lillemor bara inte bestämt vem av männen på Hum. B. hon ska välja ut. ”Den dag 

hon bestämmer sig får hon säkert också sin vilja fram. Dels är hon nämligen mycket envis. Dels är 

hon onekligen förkrossande söt” (Lang 1952, s 39). I sista kapitlet, under Pelle Bremmers 
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disputation gör hon sitt val. Det är Staffan Arnolds tur att vara opponent och precis när han börjar 

prata öppnar sig dörrarna och Lillemor kommer in. Hon trippar fram, som Puck uttrycker det, till en 

plats nära opponentbordet. Där slår hon sig ner och möter Staffans blick. ”Och det leendet hon gav 

Staffan Arnold var så lockande och så fyllt av löften att vi häpet begrep att hon äntligen slängt ut 

sina nät i allvarligt och medvetet syfte att bärga in fångsten” (Lang 1952, s 197). Även Staffan 

verkar tolka Lillemors blick på det sättet. Han tystnar, får en stark rodnad i ansiktet och när han 

försöker tala stammar han. Han ger ett leende tillbaka. Detta kan man tolka som ett lyckligt slut. 

Läsaren kan inte vara helt säker på om Lillemor och Staffan blir ett par, men i och med att Lang 

avslutar med att Staffan ler tillbaka verkar det som att så är fallet. 

Ett annat lyckligt slut är kärleksförhållandet mellan Kåge och Kersti. I pausen i Bremmers 

disposition går Puck, Einar och Wijk ut och äter. Pelle och Görel kommer och gör dem sällskap. 

Pelle säger då: ”Har ni sett att Kåge lunchar med Kersti? Vad tror ni att det ska betyda?” (Lang 

1952, s 194). Detta pekar åt att även Kåge och Kersti blivit ett par under berättelsen gång. Wijk 

svarar Pelle senare med: ”Förresten ser det också ut som om doktor Bremmer lunchade med fröken 

Fahlgren. Vad ska då det betyda?” och det visar sig då att Pelle och Görel planerar att gifta sig efter 

jul och tillsammans resa ut i världen (Lang 1952, s 194). Av de åtta misstänkta personerna har alla, 

bortsett från mördaren och hans offer funnit en kärlekspartner. Det är alltså inte så konstigt att 

Kärrholm säger att Lang skrev sina deckare med inriktning mot det romantiska och stämningsfulla 

(2005, s 48). Och som jag nämnt tidigare var dessa inslag av kärleksroman inte så uppskattade hos 

vissa kritiker. Här kan man dra kopplingar till romantiken då känslorna fick större roll. 

Berättelserna skulle sluta lyckligt vilket den här detektivromanen också gör, om man bortser från 

sorgen till Jan. Naturliga förklaringar var inte så viktiga under romantiken men det är dock viktig i 

Langs romaner. För att de ska anses vara trovärdiga måste morden och utredningarna ha naturliga 

förklaringar. Det förekommer inget som inte går att förklara.

En intressant detalj i romanen är att se hur fort personerna verkar komma över allt det som 

har hänt. Trots allt har två av deras bekanta blivit mördade och ytterligare en blivit tagen för 

morden. Det första mordet utförs i Pucks lägenhet och det är hon som finner liket i sitt badkar. Efter 

detta flyttar Puck hem till Wijk. Några dagar senare är hon tillbaka i lägenheten för att förbereda 

Einars hemkomst. ”Våningen, som inte längre tedde sig det minsta skrämmande, var nyputsad och 

nydammad, alla små trivsamma lampor tända, och de vissna, röda krysantemerna utbytta mot 

friska, djupgula” (Lang 1952, s 116). Våningen där Puck funnit ett lik ett par dagar innan, är inte 

skrämmande längre. Under den kväll då liket hittats är Puck väldigt skrämd. Det syns så tydligt att 

en läkare som kommer, likställer henne med liket. ”Jag antar att det inte är den där svartlockiga, 

som är liket, fast hon sannerligen är tillräckligt grön i synen för att kunna passa som ett sånt” (Lang 
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1952, s 25). Puck verkar inte ha fått något men eller blivit det mista berörd efter denna skrämmande 

händelse. På Hum. B. blir Ingmar Granstedt förtvivlad när han förstår att Eva mördats. När han 

kommer inspringande i rökrummet och berättar alltsammans blir de närvarande chockade. Efter 

detta verkar det knappt som att någon verkar vara så ledsen eller skrämd över Evas död, inte någon 

utöver Ingmar som är helt förkrossad. På luciadagen blir Ingmar mördad och redan dagen efter 

verkar alla ha gott vidare och lämnat det som hänt bakom sig. 

Den enda person som de sörjer över är Jan, mördaren. När Jans namn nämns blir Görel blek 

och tyst. Även Puck sörjer. ”Jag försökte att låta bli att minnas Jans ögon, Jans leende, Jans stämma, 

och visste att jag var en totalt omöjlig åhörare” (Lang 1952, s 194). Efter Jans beskrivning av Eva, 

kan man tolka denna sorg efter Jan som att skulden har flyttats över från mördaren till Eva. En 

anledning till att sorgen efter offren inte är så stor kan vara för att läsaren inte hinner få någon 

närmare relation till dem. Kärrholm skriver att ”det sällan ges utrymme för en beskrivning av 

offrets eller de efterlevandes förlust” i pusseldeckaren (Kärrholm 2005, s 274). Hon tar upp detta i 

samband med hoten i deckaren, men jag tycker även att det förklarar varför varken läsaren eller 

karaktärerna i romanen verkar känna någon sorg efter de mördade. Däremot har vi fått en relation 

till Jan som var en av de första personerna läsaren mötte på Hum. B. Läsaren får dessutom se 

Görels och Pucks relationer till Jan och därför kan läsaren förstå deras sorg. Boken avslutas dock 

med en förhoppning om att sorgen efter Jan ska blekna och försvinna.

Einar lade sakta sin hand på min. Jag vände på huvudet och såg in i hans bruna ögon, och de 

lovade mig att det efterhängsna minnet av ett par andra, blå, en dag skulle förblekna och 

upphöra att göra så ont som nu.

Staffan talade sig allt varmare.

Christer lutade sig intresserat framåt.

Livet gick vidare (Lang 1952, s 197). 

2.6. Miljö 

Att miljön har en viss betydelse i En skugga blott visar sig tidigt i boken. På en av de första sidorna 

har Lang målat upp en karta över bibliotekets planlösning. Det är endast övervåningen, eftersom det 

är där karaktärerna främst håller till. På detta sätt behöver inte Lang förklara mer ingående var 

rummen ligger. Att läsaren förstår hur planlösningen ser ut är viktig för själva upplösningen. Då 

Wijk avslöjar att det är Jan som är mördaren, tar han upp vilket rum Jan suttit i och att Jan har haft 

möjlighet att kunna utföra det andra mordet på grund av den placeringen. I och med att Lang målat 

upp planlösningen så blir det lättare för läsaren att förstå det Wijk säger. Med kartans hjälp får 
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läsaren dessutom en insikt i hur det ser ut och var personerna befinner sig. De får alltså i princip 

samma möjlighet som detektiven att se vilka som skulle kunna ha möjlighet att utföra morden. 

Själva handlingen inleds med en jämförelse mellan Sverige och Kairo, mellan deras väder och 

klimat. 

Hemma i mörkret och rusket och höstdimman… Egentligen är man naturligtvis inte fullt 

normal som föredrar ett sånt klimat framför Afrikas ständiga solsken, men normal eller inte, 

så vet jag att jag kommer att känna mig riktigt sentimental när jag äntligen plaskar omkring 

i bottiner och paraply på gamla kära Skeppargatan igen… (Lang 1952, s 11).

Här kan vi känna igen oss i beskrivningen av det regniga Sverige. Kanske får detta oss att känna en 

viss samhörighet med Puck. Som jag tagit upp tidigare så skriver Lang mycket om idyll och 

idylliska platser. Regn och mörker är kanske inte något som läsaren direkt kopplar till idyll men 

samtidigt symboliserar det hemmet för Puck och kan kanske därför visa på det idylliska och på 

lugnet. Det hon gör är helt enkelt att återvända till vardagen som vid sidan av morden verkar vara 

ganska fridfull. Det fridfulla bryts dock, först när Einar inte möter henne på flygplatsen och sen 

krossas det totalt när Puck finner liket i sitt badrum. I Intervjun med Lang talar hon om 

tvetydigheten och kontrasten i sina romaner, vilket man också kan se i En skugga blott. Ett tag efter 

att Puck kommit hem till sin tomma lägenhet säger hon: ”Jag kände plötsligt hur trött jag var och 

hur skönt det ändå var att vara hemma igen, och trots min förvåning och besvikelse över Einars 

beteende var det med en suck av välbehag jag sköt upp dörren till vårt sovrum” (Lang 1952, s 16). 

Det som Lang bygger upp här är känslan av trygghet och lugn som hör till ett hem. Att ett mord 

skulle begås i detta trygga hem visar på kontrasten. 

Som jag tidigare nämnt var småstadsmiljön vanligt förekommande hos Lang. Men även 

Stockholmsbeskrivningar kan man finna i hennes romaner. En skugga blott utspelar sig i 

Stockholm, närmare bestämt i den akademiska världen. Här beskrivs gator och stadsdelar i 

huvudstaden, men även det bibliotek där en stor del av handlingen utspelar sig, på Hum. B. På 

första sidan i boken försäkrar Lang att ”Miljöerna i denna bok är, om man bortser från smärre 

detaljer, autentiska. Personerna är däremot – på ett undantag när – fritt uppfunna ock saknar varje 

motsvarighet i verkligheten” (Lang 1952). Det Lang går efter när hon väljer var hennes romaner ska 

utspela sig är de platser hon själv känner till och där hon varit.

Säkrast rör jag mig […] i de miljöer där jag är hemmastadd, vilket inte bara är Skoga som 
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alla tror. Men mitt hjärta finns i Nora och Christer Wijks hjärta finns i Skoga […]. Det är 

mitt lilla Wadköping. Alldeles som Hjalmar Bergman gärna knöt ihop sina romaner, på 

samma sätt har jag börjat att göra någon sorts krönika, brottskrönika, över Skoga. (Alias 

Maria Lang 1982)   

Lang kommer ifrån Nora (Skoga) men bodde och studerade i Stockholm under flera år. Christer 

Wijk och Einar Bure kommer båda från Skoga. ”Du är sannerligen så skrockfull att man kunde tro 

att du vore född i Bergslagen” (Lang 1952, s 24). Detta säger Wijk till Puck när han lägger ett par 

nycklar på ett bord. Om det är sant att människor i Bergslagen är mer skrockfulla än andra vet jag 

inte men repliken visar ändå på att Lang känner till hur människorna i detta område är. Det Wijk 

säger visar också på att Puck inte kommer från Skoga som han själv. ”Jag kan tala om för dig att 

när jag först kom hit till stan från Uppsala gick jag omkring och tyckte att allt, som hade med 

högskolan att göra, var sämre och tråkigare än det jag var van vid” (Lang 1952, s 32). Detta kan 

man också koppla till Langs uppväxt och liv. Hon bodde i Uppsala och studerade på universitetet 

där innan hon flyttade till Stockholm. Dessa kopplingar till Langs egen miljö speglar en del av 

hennes yrke. Kärrholm skriver att detta fenomen i deckarromanerna uppskattades mycket av läsarna 

(2005, s 29). Författaren ska alltså visa på sitt eget yrke i sina romaner. Trenters protagonist är 

fotograf som kan kopplas till Trenters eget yrke som journalist. I En skugga blott får läsaren en 

inblick i den akademiska världen. Lang hade själv skrivit en doktorsavhandling i litteraturhistoria 

och vid sidan av sitt författarskap undervisat på skolor i Stockholm. Även här kan man alltså se 

kopplingar mellan deckarromanen och författarens yrkesliv. Både Puck och Einar forskar precis 

som Lang gjorde och detsamma gäller för samtliga på Hum. B. 

2.7. Finkultur och deckarromaner

”Man måste vara intelligent för att kunna skriva en bra deckare, och det är väl därför lektorer och 

andra mer eller mindre belästa människor slagit sig på gebiten” (Svenska Morgonbladet 

1954-09-12, se Kärrholm 2005, s 46) Detta skriver Aron Hallenberg år 1954 i en recension av H-K 

Rönbloms roman Död bland de döda. Detta förde tankarna till Rönblom, som själv var 

gymnasielärare vid sidan av sitt författande. De deckare som skrevs under 50-talet kunde ofta 

förknippas med ”finkulturer” och dess litteratur. Det förekom nämligen intertextuella referenser 

som citat, eller så utspelar de sig inom en miljö som förknippas till den finare kulturen. Detta kan 

läsaren se i Langs romaner. I ett par av hennes verk hänvisar hon till tidigare författare genom att ta 

citat från deras skrifter. Det kan vi bland annat se i Rosor, kyssar och döden (1953) där hon skrivit 

citat från Almqvist. Även i Se, döden på dig väntar citerar hon, men nu ifrån Bellman (Kärrholm 
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2005, s 46-47). I En skugga blott hänvisar Lang till Shakespeares Macbeth, vilket läsaren kan se 

redan i titeln. Just detta citat förekommer sedan vid två tillfällen i romanen. Först som inledning 

och sedan i samband med att Pelles avhandling blir klar. 

En Skugga blott, som går och går, är livet.

En stackars skådespelare, som larmar

och gör sig till, en timmes tid, på scenen

och sedan ej hörs av. Det är en saga

berättad av en dåre; låter stort, betyder intet…” (Lang 1952, s 73)

Den här romanen är också en i mängden av de romaner som utspelar sig i akademiska miljöer, som 

bland annat på Hum. B. Magnus Persson menar att handlingen i svenska deckarromaner utspelar sig 

mer och mer i miljöer som bibliotek: 

Detektivromanen konstruerar ett diskursivt modellfält åt sig själv bestående av högkulturella intertexter. 

En mängs strategier tas i bruk för att konstruera detta modellfält: man ger en framskjuten plats åt 

allusioner på litterära klassiker; brotten i berättelserna börjar äga rum i en alltmer litterär miljö (bibliotek, 

universitet); detektiven/hjälten är samtidigt lärare, professor, intellektuell” (Persson 2002 se Kärrholm 

2005, s 46). 

Lang är ett tydligt exempel på deckarförfattare som låter sina romaner utspela sig i den ”litterära 

miljön”. Som jag tagit upp tidigare utspelar sig En skugga blott på det humanistiska biblioteket i 

Stockholm och att det har att göra med att Lang känner till den platsen väldigt väl eftersom hon 

antagligen själv höll till där när hon skrev på sin avhandling. Enligt Persson skulle anledningen till 

att deckarromaner utspelar sig på ett bibliotek vara för att deckaren ska närma sig ”finkulturen”. 

Om Perssons förklaring stämmer in på Langs romaner kan jag inte svara på. Enligt Lang själv 

skriver hon om de miljöer där hon känner sig hemmastadd, vilket är bland annat på bibliotek och på 

universitet eftersom hon själv befunnit sig i de omgivningarna när hon skrev på sin avhandling. 

Den akademiska miljön visar sig även i karaktärerna i Langs romaner. Puck skriver på en 

avhandling om Fredrika Bremer (Lang 1952, s 33). Hon blir dock störd i sitt skrivande av de 

mordutredningar hon hamnar mitt i. Einar är docent. Även Pucks pappa hör hemma i den 

akademiska världen. Han är professor i arkeologi vilket förklarar varför just han blivit kallad till 

Egypten. Wijk har dock inte någon liknande koppling till det akademiska men han verkar ändå ha 

ett intresse för det. Detta ser man under Pelle Bremmers disposition, då Wijk lutar sig ”intresserat 

framåt” (Lang 1952, s 197). Varför Lang valt dessa yrken hos sina karaktärer, menar jag, är en 
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realistisk motivering. På det sättet blir hoppen mellan det idylliska Skoga och den akademiska 

världen i Stockholm naturlig i handlingen. De här karaktärerna är den gemensamma länken mellan 

de två platser. De åker till Skoga när de har semester eller bara vill ta en paus från studierna.  

En intressant detalj angående kopplingen mellan finkulturen och deckaren är Langs citat. Enligt min 

erfarenhet är inte dessa citat lika vanliga i de romaner som utspelar sig i Skoga. Varför, kan man 

fråga sig. Vid ett tillfälle i romanen är det Puck själv som citerar. Annars är det personer runt henne 

som säger dessa citat; oftast är det Jan och Staffan. De sägs alltså främst av personer runt Puck, av 

personer som hör hemma i den akademiska världen och som känner väl till de ”klassiska” 

författarna. Detta förklarar varför citaten inte är lika vanliga i de romaner då Puck och Einar åker 

till Skoga. Om det var vanligare att Puck citerade skulle det vara lite märkligt att hon slutar citera 

när hon lämnar Stockholm. I Langs åttonde bok försvinner dock Puck och Einar ur handlingen men 

citaten finns med i senare romaner också. I deckarromanen De röda kattorna finns det utdrag från 

Lagerlöf, Fröding, Geijer och Tegnér. I denna roman är alltså varken Puck eller Einar med, men 

däremot visar det sig att vissa av de inblandade har kopplingar till den akademiska världen, vilket 

förklarar citaten. En av karaktärerna skriver till exempel en avhandling om Selma Lagerlöf. 

Romanen utspelar sig dock inte i de litterära miljöer som de tidigare gjort. Istället utspelar den sig 

på platser som är uppkallade efter dessa författare, i bland annat i Frödings Byn och Tegnérrummet, 

vilket också förklarar varför citaten finns med.

3. SLUTSATSER
Maria Langs roman En skugga blott är en tidig svensk pusseldeckaren, vilket man ser i 

uppbyggnaden av hennes böcker. De inleds med ett mord, utredningen tar upp den största delen av 

romanen och mördaren avslöjas i slutet. Vid vissa tillfällen låter Lang berättar jaget visa sig genom 

så kallade prolepsis dvs. blickar framåt. Bortsett från dessa tillfällen, använder Lang tekniken 

showing och målar upp scenerna för läsaren. Detta gör hon för att läsaren också ska få möjlighet till 

att lösa mordgåtan. Hon gör detaljerade beskrivningar och bland dessa detaljer gömmer hon också 

viktiga ledtrådar. Det gäller alltså för läsaren att vara aktiv i sitt läsande och skilja det relevanta från 

det irrelevanta. Lang försöker dock försvåra detta genom att låta läsaren följa Watson-figuren Puck 

istället för detektiven. Eftersom läsaren bara får se det som Puck ser och bara det som hon tycker är 

relevant, kan läsarens misstankar ledas fel. Detektiven i Langs roman skiljer sig dock från den 

traditionella pusseldeckarens problemlösare. Istället för att det endast är detektiven som tolkar 

ledtrådarna rätt och löser gåtan, är det Wijk tillsammans med Einar som kommer fram till 
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lösningen. Dessutom gissar Wijk sig delvis fram till vem mördaren är innan mördaren själv 

erkänner.

Miljön har en stor del i pusseldeckaren och så även i Langs romaner. Lang använder den bland 

annat för att visa på tvetydigheten. Hon låter ett mord begås i Pucks hem, vilket krossar tryggheten 

som ofta kopplas till ett hem. Att Lang låter romanen i övrigt utspela sig på Hum. B. i Stockholm, 

beror på att Lang själv studerat där. Och att Lang lyfter klassiska författare med hjälp av citat i sina 

romaner, kan också kopplas till hennes studier. Lang inleder En skugga blott med en karta över 

bibliotekets planlösning, vilket hjälper läsaren att följa med i utredningen och kanske själv lösa 

gåtan innan upplösningen.  

Lang skriver inom genren pusseldeckare, men hon låter även andra genrer visa sig i sina 

romaner. Däribland den hårdkokta deckaren genom Pucks relation till mördaren men också genom 

sexualiteten och kärleken som inte är fullt så uppskattad i pusseldeckaren. Lang gör även 

kopplingar till romantiken, då hon i slutet låter sex av de tidigare misstänka blida tre kärlekspar. 
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4. SAMMANFATTNING
I denna uppsats behandlas deckargenren och Maria Langs pusseldeckare En skugga blott. Syftet är 

att undersöka hur Lang bygger upp sin variant av deckarromanen och se hur den förhåller sig till de 

typiska dragen för pusseldeckaren. En stor skillnad mellan pussel- och den hårdkokta deckaren är 

vilken typ av intresse som läsaren har: nyfikenhet kring vem som är mördaren som i pusseldeckaren 

eller spänningen inför vad som komma skall, i den hårdkokta deckaren (Todorov [1971] 1977, s 

47). Författarens uppgift i en pusseldeckare är att komma på bra sätt att försvåra läsarens 

möjligheter att lösa mordgåtan. Det finns dock en regel om ”Fair play”, vilket innebär att inget 

viktigt i mordutredningen får undanhållas för läsaren. För att gå runt denna regel använder sig 

många deckarförfattare sig av så kallade Watson-figurer. En sådan figur är Puck, och senare i Langs 

roman även Einar. På det sättet kan Lang undanhålla detektivens framsteg i utredningen. Dessa 

framsteg redovisas i slutet av romanen. I En skugga blott är dock kriminalkommissarie Wijk 

osäkert när han ska avslöja mördaren. Han får hjälp av Einar, och när han vänder sig mot den 

misstänkte erkänner Jan själv och talar om vad han gjort. Ett annat knep som Lang använder för att 

försvåra för läsaren är alla detaljerade beskrivningar. Bland alla detaljer gömmer hon viktiga 

ledtrådar och det är upp till läsaren att komma fram till vad som är viktigt och inte. 

Det finns mycket i Langs romaner som tyder på att hon skriver enligt pusseldeckarens 

regler. Man kan dock se vissa kopplingar till andra genrer också. Det finns bland annat likheter till 

den hårdkokta deckaren genom kärleksmotiven och Pucks känslor till mördaren. Även kopplingar 

till romantiken kan man se i En skugga blott. 
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