
 
 
Just nu läser jag en deckare/thriller av den sydafrikanska författaren Deon Meyer. Boken heter 
Spåren och är nummer sex i en serie böcker om Sydafrika från 90-talet och framåt. Den tredje 
boken, Devil`s Peak, belönades 2010 med Martin Beck Award för årets bästa, till svenska 
översatta, kriminalroman av svenska deckarakademin. Men, som så ofta, när det gäller deckare är 
det bäst att läsa böckerna i ordning så har ni inte läst Meyer innan bör ni kanske börja med den 
första, Död i gryningen. 
 
Meyer är liksom många av hans huvudpersoner boer. Det är nog den enda, till svenska, översatte 
boern som jag läst och jag tror inte att det finns fler inom deckargenren. Boerna eller afrikaaner 
som de också kallas, härstammar bl.a. från de holländare som en gång kolonialiserade Sydafrika. 
De stred mot inhemska folk som khoisaner och zuluer och så småningom även mot britterna och 
förlorade mot de sistnämnda 1806 och återigen under Boerkriget 1889 -1902.  Det betydde att 
engelsmännen länge var den härskande gruppen i Sydafrika. Politiskt kom dock boerna att 
återigen dominera Sydafrika från 1940-talet och fram till Apartheidsregimens fall och ANC:s 
maktövertagande 1994.  
 
I Meyers böcker möter vi dock inte bara boer utan många av Sydafrikas olika folkgrupper och 
man lär sig dessutom mycket om landet, dess natur och geografi, dess historia och om de 
samhällsproblem som Sydafrika brottas med. Men det är man är riktigt medveten om, för det här 
är riktigt spännande historier. 
 
Meyer skriver i en hårdkokt tradition med ganska typiska manliga deckarhjältar. Ni vet, den där 
tysta, starka typen som har ett antal misslyckade kärlekshistorier bakom sig och som dricker lite 
för mycket. Men männen utvecklas under berättelsernas gång, blir alltmer nyanserade och även 
om de fortsätter att vara instängd i sin manlighet försöker de ofta att hitta ett möjligt 
förhållningssätt till sig själv och omvärlden. Kvinnoporträtten är tyvärr mer onyanserade men inte 
uppseendeväckande fördomsfulla… 
 
Spåren är som sagt Meyers sjätte roman på svenska. Fyra berättelser med olika huvudpersoner 
målas upp och först förstår man inte vad de olika historierna har med varandra att göra. En av 
Sydafrikas polisorganisationer är en islamsk terrorgrupp på spåren. Hemmafrun Milla Strachan 
lyckas efter 20 år slita sig loss från sitt döda äktenskap och sin otrogne make. Livvakten Lemmer 
kastas plötsligt in i en våldsam smugglingshärva med noshörningar från Zimbabwe. Mat Joubert, 
privatdetektiv och före detta polis, utreder en historia där en kvinna letar efter sin försvunne 
make. Alla följer olika spår men vart leder de?  
 



Det är många personer och händelser att hålla reda på, det måste jag erkänna, men lyckas man 
någotsånär hålla reda på dem har man en mycket läsvärd och spännande historia! 
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