
 

 

 

New Yorks gudar av Lyndsay Faye – en historisk deckare 

Om man som jag gillar historiska romaner och deckare så är naturligtvis en historisk deckare en utmärkt 
kombination. Nu har jag hittat en spännande historia, med en speciell stämning och ton, i Lyndsay Fayes bok 
New Yorks gudar. 

Berättelsen utspelar sig i 1840-talets New York. Staden hade år 1800 cirka 60.000 invånare, 1850 hade 
invånarantalet stigit till en halv miljon och staden led av en fruktansvärd växtvärk. De många fattiga levde i 
yttersta misär i urusla bostäder och under de mest vidriga förhållanden; hunger, sjukdomar, våld, kriminalitet, 
alkoholism, gatubarn, prostitution (även barnprostitution) och dessutom religiösa och etniska motsättningar 
mellan olika folkgrupper. Det var en tid och en plats där barndomen knappt existerade. Här tvingades man bli 
vuxen innan man ens hade hunnit vara barn. Och mycket få tyckte att det var något konstigt med det. 

New Yorks första egentliga poliskår bildades 1845 av George Washington Matsell i ett försök att hålla ordning i 
den kaotiska staden. Det var inte populärt. Såväl vanliga fattiga människor som det Republikanska partiet var 
motståndare. De senare ansåg att en poliskår var ett myndighetsangrepp på tanken om den fria amerikanska 
medborgaren. Dessutom var det motståndarna i det Demokratiska partiet som var initiativtagare till den nya 
kåren. 

Bokens huvudperson och även historiens berättare är Timothy Wilde. Han jobbar som bartender, sparar pengar 
och drömmer om att gifta sig med Mercy Underhill, dottern till en protestantisk präst. Då inträffar en 
explosionsartad brand i de kvarter där Tim Wilde bor, längst ner på Manhattan. Han överlever men alla hans 
sparpengar brinner upp, han blir hemlös och dessutom blir hans ansikte sönderbränt och vanställt. 

När utseendet gör det omöjligt för Tim att fortsätta som bartender kommer hans storebror, Valentine Wilde, 
honom till undsättning. Valentine är frivillig brandman, slagskämpe, ligist, korrumperad och mycket aktiv i det 
Demokratiska partiet. Han är också kommissarie i den alldeles nybildade poliskåren och erbjuder Tim jobb som 
konstapel. Tim vill egentligen inte, men vad ska han göra annars? Han blir trots sin ovilja ”kopparstjärna” och 
hamnar i det värsta, sjätte vaktdistriktet. 

Här börjar själva kriminalhistorien. Den 21 augusti 1845 råkar polisen Tim Wilde krocka med en liten flicka på 
Elizabeth Street. Hon är täckt av blod, heter Bird, är tio år, irländska och barnprostituerad. Hon blir Tims och 
hans husvärdinnas skyddsling och hon kommer också att bli katalysatorn för det fall av bestialiska barnamord 
som Tim Wilde får i uppgift att lösa. Tim är en sympatisk och vänlig människa. Han hyser en stor medkänsla 
med de utsatta barnen och lägger ner mycket tid och kraft för att lösa fallet. Samtidigt försöker han också 
hantera sin blyga kärlek till Mercy och sitt infekterade förhållande till sin utlevande storebror. 

Den historiska miljön är spännande och insiktsfullt skildrad, man får en inblick i hur det kunde vara att leva i 
New York vid den här tiden. Jag tycker också om stämningen i boken. Den har en speciell ton och det är en väl 
berättad historia, lite i Charles Dickens anda. Språket är kanske lite omständligt, trots det flyter det på bra och 
ibland blir det nästan magiskt i sina beskrivningar av mörkret och hjälplösheten. Samtidigt kan liknelserna vara 
nästan galghumoristiska. Så här kan det låta när någon ser riktigt eländig ut: "Du ser ut som om döden hoppade 
över dig i tron att han redan gjort sitt jobb." 

Del två i serien; Tiga är guld kommer på svenska nu i vår och jag ser fram mot att läsa även den. 

/Anna Björk, bibliotekarie 

 


