
 

 

Deckare i New York 

New York är en fascinerande stad och många böcker och filmer utspelar sig i just denna metropol. Så även En 

doft av död av Andrew Taylor. Men det är inte dagens pulserande storstadsliv som skildras. Bokens New York 

har ca 25 000 invånare och är en ockuperad stad. Först av Kongressarmén och sedan av brittiska och lojalistiska 

förband. Vi rör oss alltså i tiden för det amerikanska frihetskriget och året är 1778. Det året, strax efter en av 

de stora bränder som härjade staden under kriget, kommer en engelsman till New York. Han är utsänd av 

amerikadepartementet i London för att, som han själv säger, ”observera” men och också ta emot de 

amerikanare som anser sig att rätt att kräva kompensation av den engelska kronan för förlorad egendom p.g.a. 

kriget. 

Mannen som heter Edward Savill får husrum hos den ansedde domaren Wintour. Familjen består, förutom 

domaren, av hans hustru, hans vackra svärdotter Arabella och av sonen Jack. Savill kommer med tiden att bli 

en god vän i familjen. Ja, kanske blir han mer än så. Alla i huset tycks i alla fall uppskatta hans närvaro. 

Hans uppdrag är tänkt att vara i ett par månader men snart händer det saker som fördröjer honom. Ett lik 

hittas i slummen och Savill kastas in i en komplicerad mordutredning. Fler lik dyker upp och Savill börjar tveka 

– vem kan han egentligen lita på? Vem är vän och vem är fiende? Frågan om lojalitet löper som en röd tråd 

genom hela berättelsen och dess olika plan. 

Jag tycker om den här boken. Den är kanske i första hand en historisk roman men visst finns här en deckarintrig 

också. Taylor skriver ofta lite dröjande, nästan vemodigt, samtidigt som han kan vara ytterst konkret i sina 

beskrivningar av händelser och miljöer. Man kan nästan se 1700-talets New York framför sig: soldaterna, 

officerarna, de olika tjänstemännen, flyktingarna, slavarna, de fattiga i slummen, hamnen och alla krogarna. 

Och även om historien är lite långsam saknas verkligen inte spänning. Dessutom lär man sig en del om det 

amerikanska frihetskriget, så där i förbigående. 

Jag har tidigare tipsat om en annan historisk deckare som utspelar sig i New York skriven av Lyndsay Faye: New 

Yorks gudar. Den utspelar sig ca 60 år senare, på 1840-talet. Det är intressant att se stadens utveckling genom 

dessa två böcker. Vill man följa linjen framåt i tiden och samtidigt hålla fast vid deckartemat, är kanske Jed 

Rubenfelds Analys av ett mord ett gott alternativ. Boken bygger på en verklig händelse som inträffade när 

Freud för första och enda gången besökte New York 1909.  Avsluta sedan med Håkan Nessers bok Maskarna på 

Carminestreet och du är framme vid dagens New York. 

 


