
En bra historia – Michael Connelly 

 
Egentligen borde jag inte skriva om Michael Connelly. De som tycker om amerikanska kriminalromaner känner 

redan till honom och de som inte uppskattar denna typ av litteratur har knappast något nöje av att läsa om 

honom. Trots detta tänker jag skriva om Michael Connelly, för han är verkligen en driven författare. 

Connelly är en av de mer kända kriminalförfattarna och säljer i miljonupplagor. Under sin studietid upptäckte 

han Raymond Chandlers böcker. (Chandler var en av skaparna av den hårdkokta, samhällskritiska amerikanska 

kriminalromanen på 30 - och 40-talen). Därefter var Connellys framtidsplaner klara: om talangen räckte ända 

fram så var siktet inställt på att bli deckarförfattare. Han arbetade dock först ett antal år som journalist och 

kriminalreporter innan han 1992 gav ut sin första bok; Svart eko, som belönades med Edgarpriset för bästa 

debutdeckare. Här introduceras Connellys hjälte Hieronymus Bosch, döpt efter en nederländsk 1500-tals-

konstnär. Hieronymus Bosch (den äldre alltså) koncentrerade sig i sitt måleri på att porträttera ondskan och 

helvetet, för vilket han använde fantasifulla bilder av demoner, halvmänniskor och maskiner. (Se bild nedan) 

Connelly säger själv att anledningen till att han döpte sin huvudperson till Bosch var att han såg de metaforiska 

möjligheterna med detta namn, att låta det nutida Los Angeles lägga sig tätt intill 1500-talsmålningarna av 

mörker och helvete. Dessutom har Connelly även låtit Harry Bosch som person få sin beskärda del av mörker 

och ruelse. 

Connelly har skrivit 16 böcker om Harry Bosch. Han är kriminalpolis i LA och är i grunden en rättrådig man som 

engagerar sig djupt i sina fall men han verkar i ett samhälle som präglas av brott och korruption, så väl inom 

politiken som inom polismyndigheten. 

Den senaste boken med Bosch i huvudrollen heter Den svarta lådan och handlar om ett s.k. cold case-fall. En 

ung dansk journalist hittas skjuten i en gränd i Los Angeles under kravallerna 1992. Bosch kallas till platsen 

men får alltför snart hasta till nästa mordfall. Kravallerna pågår för fullt och antalet dödsoffer är stort och 

mordet på den danska journalisten förblir ouppklarat. Men 2012 när Bosch är placerad på avdelningen för cold 

cases tar han återigen upp fallet. Den ända ledtråd som han har är en pistolhylsa från en Baretta som han fann 

vid den döda kroppen den gången 1992. 

Connelly har inte bara skrivit om Harry Bosch. Han har även andra hjältar, t.ex Mickey Haller som är advokat 

med ett bokstavligen mobilt kontor. Haller är också halvbror till Harry Bosch och det händer att de båda 

figurerar i samma bok. Det finns fem böcker om Haller och den senaste, Skuldens gudar, kom ut 2014. Haller 

jagas, liksom Bosch, stundtals av ångest och skuld men han är trots det mer av en typiskt energisk amerikan. 

Kanske är det därför som jag inte tyckt att böckerna om honom varit riktigt så bra. Men inför den senaste 

kapitulerar jag – det är en riktig bladvändare! Och detta trots att det saknas traditionell action. En stor del av 

boken utspelar sig nämligen i rättssalen. En webb-hallick står åtalad för mord på en prostituerad kvinna. Han 

hävdar att han är oskyldig och Haller misstänker att någon försöker sätta dit hans klient, men vem? 

Vad är det som gör att så många tycker om Connellys böcker? De är spännande och huvudpersonerna känns, 

mitt i allt det osannolika som händer, ändå trovärdiga och förvånansvärt sammansatta. Men det räcker inte, 

man måste vara en duktig hantverkare också, övertyga läsaren om att allt som händer stämmer och skulle 

kunna vara sant, åtminstone i berättelsens universum. Och det är väl det Michael Connelly kan - övertyga oss 

om att detta är på riktigt fast vi ju vet att det bara är en historia. 

  

Dessa böcker nämns i texten: 

Michael Connely:  

Den svarta lådan (2013) 

Skuldens gudar (2014) 

Om man vill läsa böckerna i ordning ska man börja med: 



Svart eko (1992) (Harry Bosch) 

I lagens limbo (2005) (Mickey Haller) 

  

 

Hieronymus Bosch, detalj från triptyken Den yttersta domen 

  

  

 


