
 

Historiska deckare 

Förra gången skrev jag om Lyndsay Fayes kriminalroman New Yorks gudar som utspelar sig i 1800-talets New 
York. Jag är ganska förtjust i historiska deckare så här kommer ytterligare några tips inom den genren. 

Är man intresserad av romarriket kan man läsa Steven Saylor böcker där Romarblod är den första i en serie 
böcker där bl.a. den kände vältalare Cicero figurerar vid sidan av den fiktive detektiven Gordianus. Även 
Lindsey Davis har skrivit deckare från romartiden men hans böcker är mer hårdkokta, definitivt mer 
anakronistiska, men spännande om än något manschauvinistiska. 

I så väl medeltidsmiljö som nutid utspelar sig norrmannen Jørgen Brekkes bok Nådens omkrets. En ganska 
kuslig historia som visserligen mestadels utspelar sig i dagens Trondheim men kopplar samman berättelsen med 
medeltida tiggarmunkar och tidiga, anatomiska upptäckter. 

I engelsk medeltid utspelar sig Ariana Franklins böcker om Adelia Aguilar, en kvinnlig rättsläkare innan 
begreppet fanns. Läs gärna den första boken, Dödens mästarinna. Den är kanske något anakronistisk med sin 
lätt feministiska ton men är helt klart underhållande. Däremot kan man hoppa över nästa bok i serien, Dödens 
labyrint, som inte alls håller samma kvalité. 

I Andrew Taylors bok Nattvandraren kan man läsa om Oxford under 1700- talet. Det är en lätt drömsk bok i en 
infekterad akademisk miljö. Kanske inte så bra som Taylors andra bok Det blödande hjärtat men helt klart 
läsvärd, inte minst för skildringen av dåtidens Oxford och dess universitetsliv. 

För några år sedan kom P.D. James ut på svenska med boken Döden på Pemberley som är en slags "fortsättning" 
på Jane Austens 1700-talsroman Stolthet och fördom, fast i deckargenren. Tyvärr kan jag inte riktigt 
rekommendera den. I alla fall inte om man tycker om Jane Austen. Boken har inget av Austens lätta anslag och 
sublima humor. 

Andrew Taylor har, som jag nämnde ovan, också skrivit en bok som utspelar sig i London på 1930- talet under 
depressionen. Den heter Det blödande hjärtat och är en klaustrofobisk spänningsroman med en egen, speciell 
ton. En av mina favoriter! 

Vill man ha sin bok riktigt hårdkokt ska man välja Berlin Noir-serien av Philip Kerr. Intressant och skrämmande 
om 30-talets Berlin men tyvärr måste en kraftig varning för kvinnosynen utfärdas, speciellt för bok nummer två 
i serien. En kvinnosyn som förhoppningsvis inte är författarens egen utan beror på att böckerna är lite av en 
pastisch på amerikanska deckare från 20- och 30-talen och dess minst sagt märkliga syn på kvinnor. Fast nog 
kan man fråga sig om Kerr måste vara så trogen originalen… 

Dessa böcker nämns i texten: 
New Yorks gudar av Lyndsay Faye 

Romarblod m.fl. av Steven Saylor 

Silvergrisarna m.fl. av Lindsey Davis 

Nådens omkrets av Jørgen Brekke 

Dödens mästarinna och Dödens labyrint av Ariana Franklin 

Nattvandraren och Det blödande hjärtat av Andrew Taylor 

Döden på Pemberley av P.D. James 

Stolthet och fördom av Jane Austen (ingen deckare men en mycket bra bok) 

Falskspel och Dimridå av Philip Kerr 


