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En roman som utspelar sig 1940 under andra världskriget - Signalspaning
Tre kvinnor med vitt skilda bakgrunder blir uttagna att hjälpa svenska försvaret med att
knäcka koder i tyskarnas meddelanden.
Huvudpersoner:
Signe – som tvingats lämna hemgården på landsbygden eftersom hon inte vill gifta sig med
sin döde systers make. Hon tar tåget till Stockholm där hon får anställning som hembiträde
hos en professor i matematik.
Iris – har flytt från Estland och sitter på en flyktingförläggning i Sverige tillsammans med sina
två söner och väntar på besked om de får stanna i Sverige eller inte.
Elisabeth – En överklassflicka som arbetar som sekreterare på försvaret. Hon säger upp sig i
affekt på grund av den orättvisa behandling hon utsätts för som kvinna på en manlig
arbetsplats.

Matematiska färdigheter:
Av olika anledningar upptäcks dessa kvinnors fallenhet för att lösa matematiska problem och
chiffer och de blir alla tre kallade till ett matematikprov tillsammans med flera andra män
och kvinnor och av regeringen väljs de sedan ut för att genom signalspaning knäcka
tyskarnas kod. Sveriges framtid – blir vi indragna i kriget eller inte – hänger en hel del på att
kvinnorna lyckas tolka tyskarnas meddelanden.

Mitt omdöme av boken:
Det är en spännande roman där vi får följa dessa tre kvinnor med deras olika historia och
bakgrund under både arbete och fritid. Förutom att skildra arbetet som kodknäckare är det
också en skildring av 1940-talets Stockholm.
Boken har 263 sidor, men hade gärna fått vara tjockare och gå djupare in på hur man
arbetade med rikets säkerhet under en tid då ingen vet var man har den andra, och där
tysklandsvänner, som gärna såg Hitler ta över, ständigt stod redo att ta emot Tyska
ockupanter i Sverige.
Det här är första delen. 2020 kom del 2 med titeln En andra allians och under 2021 kommer
tredje delen: Er tredje man.

Böckerna finns att låna på ditt närmaste bibliotek. Del 1 finns även som E-bok.

