


Det började med en gruvolycka som 

satte igång fantasin. Platsen var 

Bråfall, en liten by nära Ulfshyt-

tan i Silvbergs socken. Tiden var 

1941. 



På grund av den historiska kon-

texten krävdes en hel del rese-

arch. Här anteckningar från ett 

samtal med Erik Reyier som kan 

det mesta om trakten.  



Länge velade jag kring om romanen 

skulle utspela sig på 1880-talet eller 

1940-talet. Jag ville ha med både 

gruvolyckan och den kloka gumman 

Don-Fia som levde i trakten på 1880-

talet. Jag gjorde en kompromiss och 

lät boken utspela sig på 1940-talet 

och med Don-Fias fiktiva dotter Sofia 

som en av karaktärerna. 

 

 

 

Dessa anteckningar om plotten är 

ganska långt ifrån den story som se-

dan växte fram… 



Det första utkastet till ett av de 

första kapitlen om Johanna. Från bör-

jan hette hon Gerd och Georg hette 

Sven och var smed.  



Första utkastet om Hilda.  



Som en  del av researchen besökte jag gruvhålet där olyckan skedde. Så 

här ser det ut idag, eller snarare hösten 2010... 



Några utkast till omslag, det blev Anna Henriksson som gjorde det 

slutgiltiga omslaget.  



Ungefär såhär tänkte jag mig de läskiga 

systrarna Lia och Märta... 

Inspirerades av bilder som 

denna... 



Silvbergs kyrka, prästgården i Grängshammar och affären i Norbo är platser som 

förekommer i boken. ”Hedmans affär” kallar jag den affär som i verkligheten fanns 

i min släkt under en längre period.  



Efter att ha skrivit på romanen 

av och till sedan 2009 blev änt-

ligen utkastet klart våren 2013. 

Här har jag tryckt upp ett redi-

geringsexemplar som jag redigerar 

i. Redigeringen var helt klart 

jobbigast i hela romanprocessen... 



Så kom den då äntligen från 

tryckeriet, lycka! 



Efter att boken var klar hittade jag 

och min bror av en händelse en stuga 

som påminde väldigt mycket om Lias 

och Märtas stuga och som låg där jag 

hade föreställt mig. Kanske var det 

någon som ville säga något… 


