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Silvervägen av Stina Jackson 

Silvervägen är, förutom titeln på mitt boktips, 

även namnet på en turistväg som går ifrån 

Västerbotten genom mellersta Lappland fram till 

den norska gränsen. En gång i tiden gick det 

transporter av silver- och blymalm här, därav 

namnet. Numera har vägen den officiella, om än 

torra, beteckningen Riksväg 95. Och det är i 

bygden längst vägen handlingen i Stina Jacksons 

debutroman utspelar sig. 

Lelles 17-åriga dotter Lina försvann spårlöst vid 

en busshållplats för tre år sedan. Sedan dess har 

Lelle under sommarens ljusa nätter kört runt 

med bilen för att leta efter henne, för att hitta 

ett spår, något som kan ge en ledtråd till vad som kan ha hänt dottern. Hoppet 

finns där, om att finna dottern vid liv. Dotterns försvinnande förstörde både 

Lelles äktenskap och honom själv. Skulden och ovissheten tar hårt. Det var Lelle 

som skjutsade dottern till busshållplatsen, det var han som vinkande av henne. 

Tänk om han bara väntat att köra iväg till dess att bussen kommit och Lina gått på. 

Vår andra huvudperson heter Meja. Tillsammans med sin mamma flyttar Meja 

från Stockholm till den lilla orten Glimmersträsk. Mejas mamma har träffat en 

ny karl på nätet. Det är inte första gången den lilla familjen flyttar, inte första 

gången Mejas trasiga mamma hittar en ny man som ska vara den stora 

kärleken. Meja hoppas bara att mamma tröttnar fort och att tiden i den lilla 

hålan Glimmersträsk blir kort. 

Då det här är en spänningsroman kommer så klart Lelles och Mejas vägar att 

korsas och vi läsare kommer att få svar på vad det var som hände den där 

dagen för tre år sedan. 

En välskriven och spännande bok där Stina Jackson lyckats fånga en stämning, 

en atmosfär. Jag ser det norrländska landskapet framför mig, de ljusa stilla 

sommarnätterna, tystnaden och vägen som skär mellan landskapet. 

Min enda invändning gäller bokens upplösning som jag tyckte var lite väl enkel. 

Men trots detta, en debut som lovar gott och jag ser fram emot nästa bok av 

Stina Jackson. 

 


