
TEMA: DECKARE MED RECENSIONER OCH OM EN BOK!SERIE SOM BORDE BLI AKTUELL IGEN  MARS MÅNAD

Deckare är inte bara böcker, de har 
också på allvar tagit klivet in i filmens 
värld, senast i Maria Lang-filmerna.  
Nu är det dags för teaterscenen. Bengt 
Eriksson om vad som är på gång.

DECKARNYTT 
MARS
Frågan om Pucks 
doktorämne

1Måste alla svenskar skriva en deckare? Det ver-
kar så. Även Åke Högman, skånsk journalist, pop-
sångare med mera, ska nu deckardebutera med 
”Mord i Mölle” (utgivning i maj). Kan vilket fö-

retag som helst bli bokutgivare? Det verkar så också. 
Högmans deckare ges ut av tidningen/förlaget Mat & 
Vänner. 

2Okänsligt och stillöst – ja, vanvördigt mot Ma-
ria Lang – är vad jag kallar det när de ansvariga 
för filmatiseringen av ”Mördaren ljuger inte en-
sam” bytt ämne för Puck Ekstedts licentiatsav-

handling till ”mördare i den moderna romanen”. Puck, 
snart gift med efternamnet Bure, skriver om ”Fredrika 
Bremer och männen”. Inget annat!

3 Jørn Lier Horst har fått Rivertonpriset för att 
ha skrivit 2012 års bästa krim (som de säger i 
Norge). Den prisade romanen, ”Jakthundene”, 
ingår i serien om William Wisting, politiman 

och etterforskningsleder i Larvik. Även författaren är 
polis i Larvik så han bör kunna sitt ämne. I skrivögon-
blicket fick jag också reda på att Jørn Lier Horsts polis-
romaner ska ges ut i Sverige, framöver … 

4Kriminalpjäser är ovanliga i Sverige. Men nu 
ska Intiman i Stockholm sätta upp ”De 39 ste-
gen” (premiär i september). Pjäsen bygger på 
Alfred Hitchcocks filmklassiker (från 1935) 

som i sin tur byggde på en bok (1915) av John Buchan. 
Fyra skådespelare – Peter Dalle, Johan Ulveson, Ceci-
lia Forss och Robin Stegmar – gör tillsammans 130 rol-
ler i pjäsen! 

5Kommer ni till Stockholm så missa inte heller 
att besöka Polismuseet. Bland annat visas en 
utställning med namnet ”Bilden av polisen” om 
polisens arbete som det beskrivs i kriminalro-

maner, filmer och tv-serier och även i nyhetsrapporte-
ring kontra polisernas egna berättelser om sitt arbete.  

6Kolla omslagen till de återutgivna Maria Lang-
deckarna ”Mördaren ljuger inte ensam”, ”Far-
ligt att förtära” och ”Inte flera mord!”! Vackra 
som tavlor – en blandning av teckning och kol-

lage – och så gammeldags att man påminns om origi-
nalomslagen från 1949-51. Faktiskt ingen svensk som 
tecknat så nygammalt och nostalgiskt utan det gjorde 
Lucy Davey från Bristol i England.

Elisabeth Georges nya 
bok är skriven av fle-
ra andra. I ”Av två onda 
ting” ger hon 22 kvinn-
liga författare chansen 
att berätta sina histo-
rier, och resultatet blir 
riktigt bra. Det tycker 
kulturskribent Bengt 
Eriksson
NOVELLSAMLING

Elizabeth 
George (red.)
”Av två onda ting” 
Övers. Ulrika Jannert 
Kallenberg (Norstedts) 
I min deckarhylla står en 
rad – oöversatta – böcker 
med amerikanska deckar-
noveller. När Elizabeth Ge-

orge nu varit redaktör för 
en samling med ”krimi-
nalberättelser av etablera-
de författare och debutan-
ter i deckardrottningens 
namn” så översätts boken 
till svenska (och säkert an-
dra språk). Sympatiskt att 
hon använder sitt världs-
kända namn för att presen-
tera mindre kända deckar-
namn för oss i Europa. 

George uppmanade tju-
gotvå kvinnliga författare: 
skriv en berättelse med ut-
gångspunkt från dödssyn-
derna vällust och/eller gi-
righet. Resultat: en riktigt 
bra samling med nya ”kri-
minalberättelser” snara-

re än deckarnoveller. Här 
finns inget tvång på en 
deckargåta med överrask-
ning på slutet. Ett något 
längre format ger istället 
möjlighet till fördjupade 
person- och samhällsskild-
ringar. 

Redan Nancy Pickards 
inledande novell, ”Mörk 
choklad”, griper tag: en 
stark berättelse – det mes-
ta har hänt tidigare och kan 
blott anas – om en despe-
rat hemmafru. Också Kris-
tine Kathryn Rusch, ”Mejl-
mannen”, och Marcia Mul-
ler, ”Nutida vanvett”, bidrar 
med brutala, lite noir-ak-
tiga berättelser om män-
niskors liv på ont. Z Kel-

leys ”Allt är till hjälp” är 
en kvinnoskildring där fat-
tigt strävsamt vardagsliv 
mitt i Los Angeles plötsligt 
förgylls av en övernatur-
lig dröm. (Fast den kanske 
också är verklig?)  

För att nämna några av 
mina favoriter. George 
själv har skrivit en helt an-
nan sorts berättelse, ”Be-
gäret efter Jenny, den upp-
ochnedvända”, än i sina 
polisromaner. Också en 
skildring av en kvinna som 
längtar efter ett nytt liv 
men i form av en traditio-
nell deckarnovell med or-
dentlig knorr på slutet.   

BENGT ERIKSSON 

Besökte Sverige. Deckardrottning Elizabeth George medverkade i Babel för en dryg vecka sedan.  FOTO: ANDERS WIKLUND

Drottningens nya röster

KRIMINALROMAN

Zac O’Yeah
”Operation Sandalwood” 
(Ordfront)

Lagom är inte Zac O’Yeahs 
mellannamn, så när för-
laget på baksidan skriver 
”Aldrig har en svensk deck-
are varit längre bort från 
Fjällbacka” anar man vad 
som är att vänta. Har man 
å andra sidan läst hans här-
ligt magstarka ”Tandooriäl-
gen” vet man att det gäller 
att spänna fast läsglasögo-
nen.

Nya boken är början på 
en serie med privatspanare 
Hari Majestic i indiska Ban-
galore. Han har en fot på 
var sida om lagen och i sitt 
första uppdrag letar han ef-
ter en försvunnen svenska 
som vill pröva filmlyckan. 
Här är spänning, våld och 
skumma affärer – allt ser-
verat i en kryddstark in-
disk röra, ja faktiskt lite väl 
kryddad för min smak.

SUNE JOHANNESSON

THRILLER

Sebastian Fitzek
”Psykbrytaren” 
Övers. Ola Wallin (Coltso)

Tala om att samla ihop 
alla ingredienser till en B-
skräckis man kan komma 
på: En psykopat som för-
vrider sinnena på sina offer 
tills de dör, ett mentalsjuk-
hus, en rejäl storm som iso-
lerar en grupp personer på 
sjukhuset tillsammans med 
mördaren samt en huvud-
person som tappat minnet.

Det är med en lätt suck 
jag tar mig an första boken 
på svenska av Tysklands 
främste thrillerförfattare. 
Men oj, vad fördomarna 
kommer på skam. Fitzek 
håller igen på de givna ut-
svävningarna intrigen bju-
der in till, och levererar is-
tället en väl sammanhål-
len historia med successivt 
ökande spänning, och en 
intelligent överraskande 
vändning på slutet.

CECILIA ISBERG

KRIMINALROMAN

Robert Goddard
”Tills sanningen segrar”
Övers. Gabriel Setterborg
(Ekholm & Tegebjer)

Robert Goddard slog ige-
nom 1986, med debuten 
”Illdåd på spåren”. Sedan 
dess har det blivit många 
fler romaner, som även pri-
sats flitigt. I hans nya rör 
sig historien lättsamt mel-
lan nu- och dåtid, när hu-
vudpersonen Jonathan Kel-
laway inför sin förestående 
pensionering får ett sista 
uppdrag: ett mysterium 
från det förflutna.

Visst sugs man in i berät-
tandet, och lyfter på ögon-
brynen åt slutets twist; när 
jag å andra sidan några 
veckor senare ska skriva 
min recension minns jag 
inte vad boken handlade 
om. Så kan man väl sum-
mera Goddards 23:e ro-
man: Underhållande för 
stunden, men en bagatell.

CECILIA ISBERG

KRIMINALROMAN

Ingrid Elfberg
”Tills döden skiljer oss åt” 
(Kabusa böcker)

Ingrid Elfberg kan berätta 
en historia. Det visade hon 
med debutdeckaren ”Gud 
som haver” och det visar 
hon även i uppföljaren. Här 
har hon dessutom valt ett 
ämne som aldrig upphör 
att vara aktuellt: Män som 
slår kvinnor. I detta fall till-
spetsat av att både mannen 
och kvinnan är poliser.

Men det räcker inte med 
bra dramaturgi. Elfberg 
faller raskt in i klyschor-
nas värld, boken blir stel-
bent förutsägbar och his-
torien tappar fräschören. 
Hade det varit lite mindre 
av ”skammens rodnad”, 
”skenande puls” och ”is-
kyla i blicken” så hade be-
rättelsen om Erika som flyr 
från sin brutale man kun-
nat beröra, och inte – som 
nu – bara känts ytligt.

CECILIA ISBERG
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