
 

 
 

Brittisk ö-deckare 

I julas läste jag en ny deckare av en skotte som heter Peter May. Han har tidigare 
inte varit översatt till svenska men är enligt bokens omslag prisbelönt och rosad 
världen över. 

May började sin yrkesbana som journalist, blev senare författare och producent för 
tv-serier. Så småningom övergav han dock etermedian och började skriva 
skönlitteratur, främst deckare. 

Svarthuset är den första boken i en trilogi som kallas Lewis-triologin. Händelserna 
utspelar sig på en ö i Yttre Hebriderna utanför Skottland, Isle of Lewis, där många 
fortfarande talar gäliska, en skotsk variant av keltiska. Peter May blev bekant med 
öarna när han under en längre tid deltog i inspelningarna av en TV-serie som 
utspelade sig där. Titeln Svarthuset kommer från de traditionella mörka hus som 
beboddes av såväl människor som djur. Väggarna var byggda av sten med en kärna 
av jord och husen var försedda med halmtak. Denna hustyp var vanliga på Yttre 
Hebriderna ända fram till andra världskriget. 

Huvudperson i Svarthuset är Fin Macleod, en kriminalkommissarie som skickas från 
Edinburgh för att utreda ett mord som begåtts på ön. Macleod är född på Isle of 
Lewis och är alltså gälisktalande men har inte varit där sedan han lämnade ön i 18-
årsåldern. Utredningen innebär för honom en resa tillbaka till barndomen och 
ungdomsåren. Han träffar åter sina vänner och sina plågoandar från denna tid och 
konfronteras med sina minnen. Det är inte bara naturen som är karg utan också 
många av öborna. Gemenskapen på ön präglas av en omfattande social kontroll och 
en sträng religiositet. De mer eller mindre dolda sociala problemen tar sig ofta 
våldsamma och alkoholrelaterade uttryck. 

Berättelsen rör sig långsamt men systematiskt framåt. Sökandet efter mördaren 
upptar egentligen en mindre del av boken medan resten består av tillbakablickar 
på Macleods uppväxt. Men naturligtvis hänger nu och då samman. Särskilt 
betydelsefull visar sig den årliga jakten på havssulornas ungar vara. En liten grupp 
män, och några pojkar som skall invigas i jaktens mysterium, tillbringar en vecka 
under mycket primitiva förhållanden ute på ett otillgängligt klippblock i havet för 
att upprätthålla en urgammal och något makaber gaelisk tradition. 



Det här är en ganska mörk berättelse, frågorna är ibland närmast existentiella och 
perspektivet klart manligt, utan att vara grabbigt. Men är det här en bra deckare? 
Nja, jag är tveksam. Det är en bra bok men är det verkligen en deckare? Det beror 
naturligtvis på vad man lägger in i begreppet. För den som inte är så renlärig eller 
inskränkt som jag är, kan boken säkert passera som en deckare. För mig är den nog 
för mycket av "vanlig" roman för att kallas deckare. Men om man vill läsa en bra 
roman som också är ganska spännande så är den utmärkt. Och det är inte omöjligt 
att jag kommer att läsa även nästa bok i serien, trots att den väl inte heller 
kommer att vara någon "riktig" deckare. 

Skulle man sen bli intresserad av fler brittiska "ö-deckare" kan jag rekommendera 
Ann Cleeves böcker om Shetlandsöarna där den första i serien heter Vita nätter 
eller Sharon Boltons Rov som även den utspelar sig på Shetlandsöarna. Vill man få 
en mer "utomståendes" blick på just Yttre Hebriderna kan man läsa Simon Becketts 
Skrivet i eld, även den en utmärkt deckare. 

Skulle ni mot förmodan tröttna på mord och ond bråd död finns det en trevlig 
feelgood-roman som också utspelar sig på en brittisk ö, Guernseys litteratur- och 
potatisskalspajssällskap av Mary Ann Shaffer. 

/Anna Björk, bibliotekarie 

 

Dessa böcker nämns i texten: 

Peter May: Svarthuset (2013) 

Ann Cleeves: Svart som natten (2006), Vita nätter (2008), Rött stoft (2009), Blå 
gryning (2010) 

Sharon Bolton: Rov (2009) 

Simon Becketts: Skrivet i eld ( 2007) 

Mary Ann Shaffer: Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap (2008) 

  

Snabbfakta om Yttre Hebriderna 

Yttre Hebriderna ligger nordväst om Skottland och ingår i ögruppen Hebriderna. 
Kulturen har präglats av inflytanden från både kelter och nordbor, vilket man ännu 
kan se i ortnamnen, där nordiska och keltiska drag blandas. Öarna hade keltisk 
befolkning men låg under århundraden vid vikingarnas segelled mot Irland och 
styrdes länge av norska vikingar. Formellt blev Yttre Hebriderna faktiskt inte en del 
av Skottland förrän under 1400- talet. 

Huvudnäringar har traditionellt varit fiske och fårskötsel, kombinerat med 
tweedtillverkning. Öarna är karga, regniga och blåsiga, trots det är turismen i dag 
den viktigaste näringen. Utvandringen har under lång tid varit omfattande; sedan 
1930-talet har befolkningen nästan halverats. Tidigare var ca 100 av öarna 
bebodda, men många mindre öar har i dag avfolkats helt. 

 	  


