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Inledning

Tiden är obeveklig, och sällan är den mer obeveklig än mot gamla 
deckare. Till deckargenrens dragningskraft hör igenkänningen i det 
vardagliga och den omedelbara spänning som uppstår när läsarens 
egna vardagsbekymmer och världsbild bekräftas i spännande un-
derhållning. Men kanske är just denna förmåga att avslöja samtiden 
det bästa skälet att läsa deckare och thrillers. Själva poängen är att 
författarna själva – idag och förr i världen – sällan själva är medvetna 
om hur obarmhärtigt tidsanda och värderingar avslöjas.

Mordet på Cristina har 66 år på nacken. Romanen utkom 1952, 
bara sju år efter att Hitler sköt sig i Berlinbunkern. Det skulle dröja 
tretton år innan Sjöwall-Wahlöös Roseanna kom ut som första bok 
i den romanserie som omskapade den moderna svenska (och inter-
nationella) polisdeckaren. Det omtumlande 1968 låg ännu längre 
bort, men det är tänkvärt att den älsklige lille gossen Nenne i bib-
liotekarie- och ingenjörsfamiljen Björkfors, vilken står i romanens 
centrum, är lagom gammal för att uppleva ”The Summer of Love”.

Mordet på Cristina är en idylldeckare av äldre slag. Den upp-
märksamme noterar dock mörka inslag som tas för givna: kokain, 
självmord, alkohol, bedrägerier, arbetsplatsstölder. Dessutom finns 
här det som inte sägs ut – det kalla kriget mellan stormakterna. Två 
år tidigare hade Sovjet sprängt sin första atombomb och kapprust-
ningen var ett faktum. Ett av de få spåren av världshändelserna är 
en hamnscen i Frankrike där en jättelik vit tankångare med Union 
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Jack i aktern fredligt ligger ankrad bredvid en ”lika stor svart bjäs-
se, på vars röda flagga man såg hammaren och skäran avteckna sig 
i gult”.

Under romanens yta finns en påtaglig känsla av tidens föränd-
ring. Här finns förväntan och nyfikenhet men också stor oro över 
ett samhälle som håller på att förändras i grunden. Gamla ordningar 
och hierarkier härskar fortfarande, men ofta visar författarinnan att 
hon starkt känner spänningen mellan gammalt och nytt. Nästan av 
symbolkaraktär är en scen där en tvättäkta trotjänarinna välkomnar 
den unga Aina Björkfors i hallen och nigande tar emot hennes mo-
derna regnkappa av äkta plastic.

Man anar författarinnans sympati för en ordnad värld med re-
spekt för kunskap och position (deckargenren är oftare än man 
erkänner konservativ till sin karaktär), men här finns också ett be-
jakande av nödvändig utveckling. Författarinnan har en påtagligt 
ironisk blick, och visar att hon kan utnyttja deckargenrens alla kon-
ventioner, inklusive kommissarien som älskar sin pipa och klassisk 
musik. I detta finns styrkan men också svagheten i boken. Den litte-
rära, lite akademiska ansatsen riskerar att hålla läsaren på behaglig 
men kanske sval distans.

Det finns dock tre goda skäl att intressera sig för Mordet på Cris-
tina – tre huvudpersoner värda en närmare undersökning: förfat-
tarinnan, biblioteksmiljön och tiden. Alla är starkt kopplade till 
Uppsala.

Gurli Taube, eller Elise Dufva som hon kallade sig när hon skrev 
deckare, var ingen dununge när hon debuterade som romanförfatta-
re. I själva verket närmade hon sig pensionen. Hon var född i Årjäng 
1890 och därmed årsbarn med Agatha Christie, Groucho Marx och 
Lord Peter Wimsey. Hon avlade filosofie kandidatexamen vid första 
världskrigets utbrott och tog sin licentiatexamen i engelska 1919. År 
1917 hade hon blivit extra ordinarie amanuens (naturligtvis oavlö-
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nad) vid Uppsala universitetsbibliotek, och t.f. andre bibliotekarie 
1922.

Hon hörde inte bara till de forskarutbildade kvinnliga pionjä-
rerna, hon var också bland de allra första kvinnliga bibliotekarier-
na anställd vid ett vetenskapligt bibliotek i Sverige. Branschen var 
inte särskilt välvilligt inställd till denna nya grupp medarbetare. 
Det berättas att när hon som 24-åring avslöjade sin ambition att 
bli bibliotekarie, lät dåvarande överbibliotekarie Aksel Andersson 
meddela att detta skulle ske ”över hans döda kropp”. Han var inte 
känd för någon större humanitet, men i detta avseende bättrade han 
sig tydligen med tiden, och det var han som släppte in Gurli Taube 
i biblioteksvärlden. År 1944 blev hon till sist ordinarie biblioteka-
rie och krönte karriären som förste bibliotekarie 1953. Bland annat 
förestod hon Carolina Redivivas kart- och planschavdelning – nå-
got som speglas i hennes deckare. År 1956 gick hon i pension. Gurli 
Taube avled i januari 1980. 

Uppenbarligen hade hon arbetskapacitet och begåvning, även 
om den dåvarande akademiska världen knappast var inbjudande för 
kvinnor. Det är nog inte så svårt att förstå att hon hade en stundom 
”ganska kärv attityd”, som överbibliotekarie Gert Hornwall skriver 
i en minnesruna. Han påpekar också att ”hennes omdömen om för-
hållanden och personer kunde vara skarpa.” Även detta anar man 
spår av i Mordet på Cristina. 

Ändå är tonen i deckaren vänlig och inbjudande. Inte minst 
kommer sig detta av språket. Det är uppenbart att Taubes språk-
studier på 1910-talet satte djupa spår, och hon är angelägen om att 
försöka skildra sina personer genom deras sätt att uttrycka sig – så 
som det ofta görs i engelska deckare. Gestalterna talar utifrån klass, 
utbildning och kön. Buspojkar utbrister ”Ä, gå och bada”. Städerskor 
och hembiträden har sitt språk. Frälsningsarméns officerare har lagt 
sig till med ”högsvenska” på krigsskolan, och professorn i Uppsa-
la – klädd som trädgårdsarbetare i blåbyxor – behöver bara öppna 
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munnen för att visa vem han är. Konstapel Dumont reflekterar över 
saken: ”Konstigt i alla fall att så mycket ligger i rösten!” 

Det är tydligt att slang och talspråkligheter tilltalar Taube. Man 
går klädd i gandhiskynken och långtjaffs, man hajar klyket, sätter 
till lipen och flöjtar med sin fästman. I biljakterna kör man med 
verklig speed. Dessutom var detta tiden när ”diskotek” fortfarande 
betydde skivsamling.

Boken recenserades i åtminstone ett halvdussin tidningar och 
fick i det stora hela ett ganska positivt mottagande, även om signa-
turen Bang (Barbro Alving) inte var särskilt nådig. Första hälften av 
boken gillar hon men ”så halkar författarinnan plötsligt på ett ba-
nanskal och susar ut i rena rama thrillern”. Hon ogillar boken men 
önskar bättre lycka nästa gång. (DN 2/11 1952) Aftonbladet var is-
tället desto mer positivt och talar om ”en förträfflig kombination av 
detektivroman och thriller, rejält skriven, redig, klar och lättflytan-
de.” Recensenten skriver till och med att ”klart är att vi i Elise Dufva 
fått en ny svensk detektivförfattarinna av rang” (AB 13/10 1952). 

I flera av recensionerna jämförs Taube med Maria Lang, och det 
fanns ett särskilt skäl till detta. Maria Lang gav nämligen samma 
höst ut En skugga blott, som utspelar sig på Humanistiska bibliote-
ket vid Stockholms högskola. År 1952 tycks melodin för dagen ha 
varit biblioteksdeckare. I en översikt av Jörgen Elgström över årets 
kriminallitteratur i självaste Bonniers litterära magasin konstateras: 
”Bibliotekarien som litterär figur har denna säsong blivit illa be-
handlad. Dränkt av Maria Lang, hängd av Ernest Raymond, skjuten 
av Anthony Boucher [...] stucken av Elise Dufva”. (”Likvaka vid lä-
slampan”, BLM, 1952, s. 788)

Gurli Taube var inte bara bibliotekarie, utan publicerade flera 
kulturhistoriska böcker, framförallt om äldre Uppsalaförhållanden. 
Hon skrev kulturartiklar i dagspressen och var tydligen en efterfrå-
gad och skicklig föredragshållare. En sökning i Kungliga Bibliote-
kets tidningsdatabas visar till exempel att hon i oktober 1964 – en 
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fredagskväll på bästa sändningstid – talade i radio över ämnet ”Inn-
anför Carolinas murar.”

Den andra huvudpersonen är just Carolina Rediviva, Uppsala uni-
versitetsbiblioteks huvudbyggnad. Mordet på Cristina utspelar sig 
alltså i den fiktiva småstaden Viköping, men det är inte svårt att 
se Uppsala bakom masken. Skildringen av Cristina-biblioteket är i 
detalj hämtad från Carolina: hissarna, entresollerade bokmagasin, 
den lilla källardörren mot Carolinaparken. De väldiga samlingarna, 
inte minst de stora kulturarvssamlingarna pekar i samma riktning. 
Romanens så kallade Grawenschiöldska samlingar är säkert inspire-
rade av de Cederströmska samlingar som Gurli Taube katalogisera-
de åt slottsherren på Krusenberg sommaren 1920. Samlingarna do-
nerades med tiden till Uppsala universitetsbibliotek. Cederströms 
herrgård Krusenberg utanför Uppsala gav för övrigt Taube stoff till 
hennes andra detektivroman Döden öppnar dörren (1956). 

I debutdeckaren gör Viköping-polisen Dumont en utflykt till 
Uppsala, och då beskrivs hur Carolina ligger ”uppe på Drottningga-
tans krön, ståtligt och pliktbjudande.” Här arbetade inte bara Gurli 
Taube hela sitt yrkesliv, utan också hennes man Nils Evert Taube. 
Romanen ger nog en bra bild av hur livet kunde gestalta sig på ett ve-
tenskapligt bibliotek vid början av 1950-talet. Kufiska bibliotekarier 
katalogiserar gravyrsamlingar, krävande låntagare har bråttom med 
sina fjärrlån, flinka skrivmaskinsflickor skriver katalog- och krav-
kort. Katalogkorten kallas förresten ”cards” i romanen och förvaras 
i ”cardskåp”. Det hör till historien att Uppsala universitetsbiblioteks 
huvudkatalog inte fördes på kort förrän 1963 – långt efter Gurli 
Taubes pensionering – och ännu idag är den gamla lappkatalogen 
ett oundgängligt verktyg.

Till det som hämtats från verklighetens Carolina är också sådant 
som nattvakten som gör sin rond med nattvaktsklockan och nyck-
larna som de betrodda anställda har till huset. Det finns fortfarande 
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medarbetare i tjänst som utrustades med en kraftig biblioteksnyckel 
när de började sin tjänstgöring på 1970-talet. Med tanke på en del 
av de mer dramatiska händelserna i Taubes roman bör det väl påpe-
kas att tekniken gått framåt sedan 1950-talet och att säkerheten har 
höjts väsentligt. På Taubes tid fanns inte ens de bokskyddsrum djupt 
under jord där många av dyrgriparna idag förvaras. Skyddsrummen 
tillkom på 1960-talet i samband med de tillbyggnader som gjordes 
efter ritningar av Peter Celsing, och som förändrade Carolina från 
en H-formad byggnad till en kvadratisk.

Gamla tiders småstads-Uppsala finns hela tiden i bakgrunden, 
och en rad av gestalterna är tecknade efter verkligheten, exempelvis 
den nattvakt som sköter trumman i Frälsningsarmén. Under ytan 
finns också Uppsalahändelser som i samtiden skakade landet. I ro-
manen identifieras anonyma brev genom skrivmaskinerna de skri-
vits på, och här finns en tydlig allusion till den då mycket aktuella 
och fortfarande omtalade Helander-affären. Tydligen skrevs en del 
av verklighetens anonyma brev på skrivmaskiner i Carolina Redivi-
vas öppna skrivrum.

Och så var det där med den obevekliga tiden. En sak är de tidsmar-
körer som nästan har nostalgivärde – som polisuniformerna modell 
äldre med vita byxor och sabel – eller de yttre tecken på hierar-
kier och förhållanden som å ena sidan distanserande krav på titel- 
användning och å den andra ett broderligt du-tilltal mellan männen 
i de högre positionerna. En annan sak är språket. Taubes stil är vass 
och hennes språk säkert, men det är inte utan att man hör det slag 
av kultiverad och välartikulerad röst som vi känner från SF-jour-
nalernas tid. Ändå är det värt att notera hur modern den 62-åriga 
deckardebutanten söker vara. Inflytandet av filmen förefaller starkt, 
och många scener har det slag av dramatik som finns på vita duken. I 
romanen görs allusioner både till skådespelerskan Maj-Britt Nilsson 
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som just gjort huvudrollen i Ingmar Bergmans Sommarlek och till 
Orson Wells nästan lika aktuella Den tredje mannen.

Den kanske intressantaste scenen i hela boken är det garden-par-
ty som paret Aina och Erik Björkfors bjuder sina vänner till. Det 
handlar om ingenjörer i vita flanellbyxor, läkare och bibliotekarier. 
Det görs tydligt att det är unga människor som samlas för att dricka 
cocktail, spela badminton och äta smultron och sandwichar, och 
man får väl förstå det som en skildring av hur ett party kan ha ge-
staltat sig i en Kåbo-trädgård på 50-talet då det gamla skulle ut och 
det nya skulle in. Sällskapet leker, flirtar och nojsar. Man tar fram 
gitarren för en sångarstrid (och gör samtidigt en satirisk gest åt den 
nazistiska Wagner-kulten). En av biblioteksamanuenserna sjunger 
Evert Taube, medan en läkare från sjukhuset sjunger en Cole- Porter-
melodi i Josh Whites tappning. Läsaren 1952 visste kanske att 
medborgarrättskämpen Josh White två år tidigare haft ett bejublat 
framträdande på Tivoli i Stockholm, men knappast att Gurli Taube 
lyssnat på honom flera gånger på klubbar i Paris.

Garden-partyt sätter också mans- och kvinnorollerna på sin 
spets. När Taube skildrar sina personer är männen kufar (ibland 
älskvärda sådana) eller lugna, manliga och förtroendeingivna (allt 
efter sin position i samhället). Skildringen av kvinnorna är skarpare 
och man kan inte låta bli att misstänka att författarinnan här av-
slöjar sin ambivalens kring den moderna tidens kvinna. Till festen 
kommer en av biblioteksflickorna – som vanligt utkostymerad för 
tillfället. Denna gång bär Karin kort tenniskjol, hårband med rosett 
och små söta röda ankelsockor. Hennes motpol på trädgårdsfesten 
är Rosalie, en riktig 50-talsvamp som uppfyller tidens ”fordringar 
på kvinnosläktet”: högklackade skor, välondulerade lockar, hårt 
sminkad och under ständig bantning. Skrattgroparna hade ”grun-
dats upp och blivit ett par små streck i de tunna kinderna.” Aina är 
inte övertygad.
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Det är från biblioteksamanuensen Aina Björkfors position läsa-
ren följer händelseutvecklingen, och Aina är nog att betrakta som 
något av ett ideal. Välutbildad mor med villa och ingenjör, men inga 
tankar på att ge upp sin yrkesverksamhet, trots att den rekorderlige 
och piprökande mannen gärna vill ha en hemmafru. Det är sanno-
likt mot denna bakgrund som man skall förstå Ainas heta längtan 
efter ett hembiträde. Den dubbelarbetande 50-talskvinnan drömde 
om avlastning, och tycks i populärlitteraturen ständigt vara omgi-
ven av krav. I Mordet på Cristina saknas inte heller manliga blickar 
och även tidens nya förhållande till sex appeal får en plats i boken.

Den här inledningen skrivs på chefsrummet på Carolina i Uppsa-
la. Allt är sig på sätt och vis likt sedan romanens lätt tankspridde 
överbibliotekarie Perselius styrde och ställde i sitt fiktiva universum. 
Biblioteksvärlden har förändrats i grunden, främst genom digita-
liseringen, och samtidigt är mycket i basuppdraget sig likt vid ett 
vetenskapligt bibliotek. Forskningsinformation skall nå den högre 
utbildningen, forskarna och allmänheten. Tekniken är annorlunda. 
Passerkort, kameror och rörelsedetektorer bevakar huset – ingen 
åldrad nattvakt. Men i en pappkartong i en av mina lådor ligger fak-
tiskt de numrerade nycklar kvar som spelar en så viktig roll i Gurli 
Taube tidstypiska roman. 

   Lars Burman
   Överbibliotekarie


