Recension av bokserien Boneyard – Semper Fidelis av Carol Lilja
Det här är en bokserie på cirka 6400 sidor fördelat på 10 böcker. Den är skriven som en thriller i
företrädesvis militär miljö och handlar om Cecilia Wollberger och hennes militära karriär i U.S.
Marines och civila i Mc-branschen. Men det är också en politisk roman som beskriver kampen mot
nazister och andra rörelser. Serien spänner sig över en lång tidsrymd från 1930-talet fram till cirka
2030 och under hela den här tiden fångar in olika krig och konflikter i världen. Men även den politiska
situationen i Sverige med högerextrema rörelser och kampen mot dessa. Nästan alla stora konflikter,
där USA varit inblandade i berörs. Men många händelser sker också i Sverige, där Vara i
Västergötland är centrum, för att senare flyttas till Bergaby vid norska gränsen och även till andra
delar av landet. Samtidigt tas också ett fint detaljperspektiv på livets realiteter och känslorna hos
Cecilia i hennes liv.
Här en mycket kort beskrivning av handlingen i varje del:
Boneyard Semper Fidelis del 1, Flykten från Stuttgart Den här delen handlar om en judefamiljs flykt
från Stuttgart strax innan andra världskriget samt händelser under kriget i en motståndsgrupp vid
norska gränsen under kriget. Dessutom finns ett litet avsnitt från början av Vietnamkriget. Det är en
berättelse som visar på hur nazisismen och kriget förstörde och ödelade hela nationer och förföljde
ett folkslag på grymmaste sätt.
Boneyard Semper Fidelis del 2 – Från Sverige till helvetet på jorden Den börjar mitt i Vietnamkriget,
där Lucas Wollberger hamnar i ett synnerligen kriminellt förband. De håller på med
bordellverksamhet, märklig förhörsverksamhet och narkotikasmuggling, för att nämna något. Lucas
passar på att under en permission desertera till Sverige, efter att ha samlat på sig så mycket
information om verksamheten som möjligt. Boken fortsätter sedan att handla om Lucas dotter
Cecilia. Hon växer upp i Sverige, men så småningom hamnar de i USA, i ett ghetto i New York. Cecilia

försöker försvara sig mot angrepp från olika kriminella och får så småningom fly in i U.S Marines, som
omhändertagen.
Boneyard Semper Fidelis del 3 – Nu börjar allvaret, Boney. Den handlar mest om Cecilia, som nu är i
full gång med sin utbildning inom U.S Marines. Cecilia eller Boney, som hon nu kallas, går från klarhet
till klarhet genom utbildningen. Men hennes väg är långt ifrån spikrak. Hon råkar ständigt ut för en
föråldrad kvinnosyn och blir utsatt för en hel del sexuella hot och brott. Hon kan försvara sig och ger
igen med råge, men det tar hårt på henne som person. Efter utbildningen genomför förbandet även
sitt första uppdrag, en mycket smutsig historia i Afrika. Boney har på den här tiden blivit en utmärkt
ledare och tar för sig med kraft.
Boneyard Semper Fidelis 4 Del 1: No More Mercy-Gå mot ljudet av striderna. Boken beskriver Boneys
karriär som anställd inom US Marines från 1987 fram till kriget i Afghanistan. Dock börjar den i
Sverige på örlogsbasen Ytterö, där en major Jan-Erik Nilsson har för avsikt att byta kön och därför
beslutar sig för att lämna Försvarsmakten. Delvis beror det på ett förlegat synsätt och att han utsätts
för kraftfulla trakasserier. Så småningom kommer han under namnet Jeanette till USA och tar
värvning i US Marines och hamnar hos Boney i hennes förband. Boney själv leder sitt förband genom
ett antal mycket smutsiga krig och en del besvärliga upplevelser även civilt. Hon blir sårad och
konvalescent under något år, då hon passar på att vidareutbilda sig. Hon får se de mest vidriga
förhållanden runt om i världen. Boken passerar även terrorn mot World Trade Center och slutar med
kriget i Afghanistan. Det är en sliten Boney, som far hem med påtvingad ledighet
Boneyard Semper Fidelis 4 Del 2: No More Mercy-Den ofrivilliga exilen i Sverige. Boney har blivit
placerad i Sverige, eftersom det är ett antal befattningshavare, som försöker komma åt henne på
grund av hennes metoder i Afghanistan. Hon blir utlånad till MUST i den svenska Försvarsmakten och
skall arbeta med informationshantering. Problemet är att hon jagas av olika attentatsmän, eftersom
hon har ett pris på sitt huvud. Det leder till dramatiska biljakter och en hel del underrättelsearbete.
Boney får dessutom chansen att hjälpa sin sjuka mor och ägna sig åt sitt stora motorintresse. Läsaren
får även följa Jeff, Boneys bror, som tjänstgör som bombdesarmeringsexpert i Afghanistan.
Boneyard Semper Fidelis 5: Vara, staden som slog tillbaka. Det är en återkomst till Vara, som
figurerade i den första delen. Boken gör en nystart i Vara hos Kalle, en femtonårig motorintresserad
kille och hans familj. Mycket i boken handlar om mopedtrimning och tävlingar. Så småningom
kommer Kalle i Kontakt med Boney, som också håller på med motorer och trimning. Men boken
handlar också om en småstads förvandling från en trött småstadsidyll till en stad med mycket
kriminalitet, segregation, otrygghet och politiskt vanstyre. Det pågår ständiga konflikter mellan olika
grupper och de motorintresserade råkar ut för alla möjliga angrepp från olika grupperingar. Samtidigt
vill familjen och alla andra motorintresserade försöka få slut på alla de här konflikterna, vilket gör att
de samarbetar med polisen.
Boneyard Semper Fidelis 6: Smugglar-Ohlsson. Nu finns alla i Bergaby uppe vid norska gränsen. De
båda företagen Punisher Bikes AB och Bones är väl etablerade i trakten och har fått fart på
verksamheten. De experimenterar med sina mopeder och skapar det ena monstret värre än det
andra. Mycket i boken handlar om mopedtrimning och tävlingar. Fast de börjar hitta olika saker som
härstammar från Smugglar-Ohlsson och hans motståndsverksamhet under andra världskriget. Detta
blir alltmer spännande. Dessutom kommer de i krig med nazisternas organisation i Dalaby en bit
därifrån. Boken har även en handling från Kina och ytterligare en från ett fritagningsuppdrag i Irak.
Boneyard Semper Fidelis 7: Exit out – Alaska next. Den handlar om hur en frustrerad Boney på olika
sätt försöker få komma tillbaka till USA. Men under tiden som går blir hon utsatt för attentat och får

en del livaktsjobb i det svenska försvaret. Livet går alltså vidare med en hel del allvarliga händelser,
där Boney gång på gång får visa vad hon går för. Hon lyckas också möta kärleken.
Boneyard Semper Fidelis 8: Tillbaka till Hajis bakgård. Cecilia har hoppat av sin VD-position och är på
väg tillbaka till USA. Detta är något hon verkligen längtat efter. Men hennes mor blir överfallen och
dessutom får hon hoppa in och hjälpa svenska polisen med att få fast två före detta amerikanska
marinsoldater, som löper amok i Göteborg. Så småningom hamnar hon dock tillbaka i uniformen och
det bär då iväg till Afghanistan, där hon genomför ett antal uppdrag mot talibanerna. Livet går vidare
med stationering i Washington, där hon får helt nya uppgifter.
Boneyard Semper Fidelis 9: High Life in Washington. Cecilia är general placerad i Washington och
lever familjeliv och sköter sitt jobb. Men när det utbryter krig mellan USA och Iran, så är hon ute i
strid igen. Det är mycket blodiga strider där Boneyard gör en kraftfull insats tillsammans med sin man
Jörgen. När kriget tar slut återvänder hon till Washington och tar hand om familjen. Det händer en
del saker i övrigt, som för henne bland annat till Sverige. Fast med ålderns rätt börjar hon trappa ner
och hennes dotter och styvdotter kommer in i bilden. Händelserna avslutas på ett bra sätt och boken
återvänder till nazisthoten, där egentligen hela serien började.
Hela handlingen är väldigt spännande och realistiskt beskriven. Det är en verkligt komplex handling
genom att den spänner över så många historiska händelser, men ändå fångar upp detaljer. Som
läsare är det lätt att ta till sig Cecilias problem. Detta gör att det stora omfånget av serien inte känns
alls problematiskt, utan snarare att jag vill ha mer och kanske fler detaljer i vissa avseenden. Men det
går ju knappast med tanke på det redan stora omfånget. Det har verkligen varit ett nöje att läsa den
här serien.
Upplägg och innehåll fungerar väl. Kanske blir det ibland lite mycket upprepningar, vilket ofta beror
på dialogen i olika sammanhang. Det är dessutom svårt att undvika detta, när författaren hänvisar
långt tillbaka i texten. Bokserien fördömer politiska orättvisor och belyser en hel del politiska
misslyckanden i såväl Sverige som USA. Speciellt är det högerextrema organisationer som får veta att
de lever, men även andra politiska sammanslutningar.
Språket är ganska grovt ibland och innehåller mycket fackuttryck från U.S. Marines. Händelser
förklaras verkligen i klartext utan omskrivningar, vilket är mycket bra. Fackuttrycken är ofta
förklarade i fotnoter, vilket gör att alla kan förstå texten. Sedan innehåller texterna en hel del
språkfel, vilket stör läsningen. Detta är inte mer problematiskt än att nyfikenheten kring handlingen
tar överhand. Författaren har under tiden jag läst böckerna genomfört kraftfull omarbetning just
med tanke på språkfelen.
Mitt huvudomdöme är att den här bokserien är ett spännande verk att läsa och jag rekommenderar
verkligen till det. Carol Lilja har gjort ett fantastiskt arbete med detta verk och det är verkligen
beundransvärt. Jag hoppas verkligen att det i sin helhet hittar fram till läsarna, för det finns en stor
potentiell läsarskara för verket.
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