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VÄLKOMMEN TILL HAGFORS!

Hagfors kommun har tagit fram en 
stadsvandring utifrån Ninni Schulmans 
populära deckarserie som utspelar sig 
just här i Hagfors med omnejd. 

Genom stadsvandringen ger vi dig 
möjligheter att själv uppleva böckernas 
platser i verkligheten. Du får se  
kommunen genom populärkulturens 
ögon och kan därmed upptäcka nya 
sidor av miljöerna och livet här.

Tryckt i Hagfors 2017
Foto på Ninni Schulman: Anna-Lena Ahlström          Miljöfoton: Kattarina Hjern, Hagfors kommun

I detta häfte presenteras 25 platser ur 
Ninni Schulmans fem deckare i 
Hagforsserien. Platserna är numrerade, 
indelade i kategorier och har varsin  
beskrivande text. 

Längst bak i häftet finns två kartor där 
platsernas nummer är utmärkta. Den 
ena kartan visar centrala Hagfors och 
den andra ett större område där  
platser utanför centralorten finns med.

KONTAKTINFORMATION

HAGFORS TURISTINFORMATION HAGFORS BIBLIOTEK
Dalavägen 10    Älvstrandsvägen 2
683 80 Hagfors     683 30 Hagfors
0563-187 50     0563-187 70 
turist@hagfors.se    biblioteket@hagfors.se
www.visithagfors.se

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter. Vi önskar dig 
en trevlig vandring!



Flickan med snö i håret (2010)
Pojken som slutade gråta (2012)
Svara om du hör mig (2013)
Vår egen lilla hemlighet (2015)
Välkommen hem (2016)

Böckerna finns att köpa hos Hagfors turistinformation 
eller att låna på biblioteket

KARIN JESSICA NINNI OLOFSDOTTER 
SCHULMAN 
föddes 2 augusti 1972 i Rämmens församling i 
Värmlands län.

Hon har arbetat som journalist sedan 1995 och 
började som lokalredaktör i Hagfors för Värm-
lands Folkblad. 

Ninni debuterade som författare 2010 med ro-
manen Flickan med snö i håret. Hittills har hon 
skrivit fem böcker där handlingen är förlagd till 
Hagfors med omnejd..



Höghusen där Christer bodde innan han och Torun flyttade ihop. 
Till vänster syns gångbron till Älvstranden Bildningscentrum som Christer brukar jogga över.

HEMMA HOS KARAKTÄRERNA

1. MAGDALENA 
Magdalena köper en villa på Stjärnsnäsvägen när 
hon flyttar tillbaka till Hagfors efter sin tid i Stock-
holm. Till en början bor hon ensam där med sonen 
Nils, men sedan flyttar pojkvännen Petter in, deras 
gemensamma dotter Liv föds och Petters två tvil-
lingdöttrar sedan ett tidigare förhållande bor hos 
dem varannan vecka.

Den gula villan ligger vackert nere vid sjön. Det 
finns en egen brygga på tomten och den dyker Nils 
gärna ifrån när han badar. I trädgården finns en 
hallonbuske och en hängmatta. När Magdalena 
jobbar i trädgården på sommaren när Liv är liten 
står barnvagnen i skuggan under äppelträdet. 

2. CHRISTER
I de första böckerna bor Christer ensam i en lägen-
het i ett av höghusen vid torget i Hagfors. Han bor 
högst upp och har fin utsikt. Han sitter gärna på 
balkongen efter jobbet när det är fint väder. Men 
han känner sig lite ensam.

I den fjärde boken har Christer och Torun flyttat 
ihop och in i ett nybyggt hus med strandtomt på 
Villavägen. Christer är mycket glad för det och 
han har svårt att tro att det verkligen är sant. Huset 
är modernt och ”såg ut att vara hämtat ur någon 
annons för nordisk design, vitlaserat trä och höga 
fönster som hällde in ljus.” Det nya huset är utrus-
tat med ett eget gym som både Christer och Torun 
är flitiga användare av. Torun ägnar sig också gärna 
åt att plantera och arbeta i trädgården. 



3. PETRA
Petra bor i en villa på Tjärnevägen tillsammans 
med sin man Lasse, barnen Hannes och Nellie och 
hunden Roy. Arbetet som polis får Petra ofta att 
tänka på hur värdefullt och samtidigt skört ett liv 
med en familj kan vara och hon tycker mycket om 
att vara hemma med familjen. Hon promenerar 
gärna med hunden Roy, både inne i bostadsområ-
det och i skogen som finns i närheten. 

4. JEANETTE
Magdalenas kompis Jeanette från skoltiden bor i ett 
av de röda radhusen i Sättra som i folkmun kallas 
för ”Kaninburarna”. Magdalena är hos Jeanette och 
hälsar på ibland, och det är här Magdalena efter en 
middag då inget smakar gott kommer på att hon 
kanske är gravid. De båda vännerna gör sig också i 
ordning inför klassåterträffen i femte boken hem-
ma hos Jeanette.  

5. FAMILJEN SVENSSON
I en villa i bostadsområdet Sundfall, längst upp mot 
skogen, bor familjen Svensson i den fjärde boken. 
Sonen Mario är kompis med Nils och Magdalena 
anar oråd när hon ser att både Mario och hans 
mamma Andrea ofta verkar vara skadade. Polisen 
besöker familjens villa ett par gånger och obser-
verar att den välbehövliga renoveringen av huset 
verkar ha stannat av. Det är här som pappa Keith 
på valborgsmässoafton låser in Andrea i sovrummet 
och sina barn i matkällaren. Till slut slår han också 
ihjäl Andrea när hon tillsammans med barnen för-
söker rymma för att komma bort från Keiths mång-
åriga misshandel.

6. FAMILJEN EHN
Anna-Karin Ehn, som jobbar på socialen, och 
hennes man Torsten bor på en gård i Åsmyren. 
Både polisen och Magdalena är hemma hos famil-
jen flera gånger efter att Anna-Karin har anmälts 
försvunnen i fjärde boken. Den gula trävillan med 
glasveranda och snickarglädje ligger en bit in från 
landsvägen. En liknande gård är den enda granne 
som finns i närheten.
Här talar poliserna och Magdalena ofta med 
Torsten och hans granne och Torsten blir alltmer 
misstänkt för Anna-Karins försvinnande. Här hittas 
han plötsligt död av Magdalena och Jens och här 
kidnappas Magdalena av Anna-Karins och Torstens 
dotter Emma, vilket blir upptakten på den fjärde 
bokens dramatiska slut.

Hagfors centrum. Bakom höghusen syns Älvstranden Bild-
ningscentrum med bostadsområdet Gärdet och till höger om 
höghusen ligger torget. Träden till vänster står i Blinkenbergs-
parken och man ser delar av Storgatan



7. TIDNINGSREDAKTIONEN 
Detta är Magdalenas arbetsplats när hon inte är 
ute på uppdrag eller sitter hemma och skriver. En 
daglig rutin är att sätta upp den nya löpsedeln i 
skyltfönstret och Magdalena blir glad och stolt när 
något hon själv har skrivit om hamnar på löpsedeln. 

I de första två böckerna ligger Värmlandsbladets 
lokalredaktion i en lokal på Köpmangatan som 
inrymmer både reception, kontor och pentry. I den 
tredje boken har redaktionen flyttats till en mindre 
lokal längre upp på samma gata. Där finns ingen 
reception och det är så trångt att pentryt bara är en 
liten skrubb och Magdalena måste diska i handfa-
tet på toaletten. Hon undrar om det egentligen är 
arbetsmiljömässigt att ha det så…

8. POLISHUSET
Polishuset ligger på Dalavägen och här har Petra, 
Christer, Folke, Urban och Betty sina arbetsrum i 
en lång korridor. I ena änden av korridoren finns 
”polisens enda konferensrum i Nordvärmland”, 
som Christer uttrycker det. Konferensrummet har 
ett pentry och används också som lunchrum.
I de första böckerna genomför poliserna förhör 
i sina egna arbetsrum, men det tycker inte Petra 

om. Något av det första hon förändrar när hon blir 
gruppchef i fjärde boken är att ordna ett ordentligt 
förhörsrum så att de ska slippa ha alla samtal i sina 
egna rum. Förhörsrummet används sedan flitigt, 
särskilt i femte boken. Där tar Petra DNA-prov på 
Christers syster Tina som är misstänkt för mordet 
på klasskamraten Mårten och där förklarar Alice 
vad som ligger bakom morden efter att hennes 
pojkvän har gripits.

9. STADSHUSET/KOMMUNHUSET
Det tillhör Magdalenas dagliga rutin att gå till 
stadshuset för att gå igenom nya dokument som rör 
kommunen så att hon kan skriva om vad som hän-
der. Efter att ha skrivit om kärlekshistorier innanför 
stadshusets väggar är personalen där inte längre 
lika vänlig mot henne som tidigare. 

Under ett av Magdalenas besök i stadshuset i andra 
boken hittar hon det konstiga meddelandet till 
kommunalrådet som knyter ihop de olika mord-
bränderna. Även polisen har ärende till stadshuset 
flera gånger, till exempel till kommunens bostads-
förmedling för att få klarhet om lägenheten där det 
drivs en bordell i första boken och för att följa upp 
meddelandet till kommunalrådet i andra boken.

ÅTERKOMMANDE PLATSER

Hotell Monica/Jonte



10. HOTELL MONICA/JONTE
Hotell Monica, som i de första böckerna kallas för 
Jonte, är skådeplats för både små och stora händel-
ser i böckerna. I den första boken går Magdalenas 
fotografkollega Jens dit för att wallraffa och försö-
ka få information om bordellverksamheten som 
Magdalena har upptäckt. Då träffar han för första 
gången sin blivande pojkvän Folke. 

I den tredje boken berättar Magdalenas kompis 
Lovisa att det var dit hon gick för att träffa någon 
att bli gravid med, när det inte gick med hennes 
man, vilket ligger bakom hela mordhistorien i den 
boken. Det är också på Hotell Monica som Magda-
lenas klasskamrat Mårten blir mördad efter åter-
träffen i den femte boken. Christers syster Tina blir 
misstänkt eftersom hon också har bott på hotellet 
och umgåtts med Mårten där.

11. SALONG FRISSERIAN
Magdalenas kompis Jeanette driver Salong Frisseri-
an som ligger på Köpmangatan.  Magdalena klip-
per sig där i första boken, och så återfår de gamla 
vännerna kontakten. Magdalena går dit ibland för 
att prata av sig när det är stressigt på jobbet och 
hon går dit för att hjälpa Jeanette när skyltfönstret 
till salongen har krossats i andra boken. 

När Liv har blivit lite större tycker hon mycket om 
att vara hos sin gudmor Nette i salongen. Där leker 
hon med schampoflaskorna och tittar på alla spän-
nande apparater. Det allra roligaste är att dörren 
har en klocka som plingar varje gång någon kom-
mer eller går.

12. PIZZERIA FLORENS
I första boken köper Magdalena och Nils pizza på 
Pizzeria Florens och Magdalena följer med sina 
gamla kompisar Jeanette och Lisa dit och dansar. 
Framförallt är pizzerian viktig som navet för bor-
dellverksamheten som är grunden till alla brotten 
i första boken. Det är dit kunderna ringer när de 
vill besöka bordellen och bokar sina tider genom 
att beställa en särskild pizza. I de följande böcker-
na framgår det att pizzerian har behållit sitt namn 
men att det är nya ägare och ny meny, så både 
Magdalena och poliserna fortsätter att gå dit och 
äta. I den femte boken äter Petra och Geir en pizza 
från Florens just innan deras glödande relation tas 
ett steg längre. 

Hagfors stadshus invigdes 1952. Bygget var en monumental 
satsning som skapade stor turbulens. Den välkände arkitekten 
på modet, Harry Egler, fick uppdraget att rita stadshuset. Egler 
var då känd bland annat för ombyggnationen av Ostermans 
marmorhallar i Stockholm, ett jugendhus på Birger Jarlsgatan i 
Stockholm där man sålde exklusiva bilar. 



13. GÄRDET
Gärdet är ett bostadsområde med lägenhetshus 
som är med i alla böckerna. Christer springer ofta 
mellan husen på Gärdet på sina joggingturer och 
Folke och Betty bor här i varsin lägenhet i trevå-
ningshusen. Både polisen och Magdalena besöker 
också ofta Gärdet för att prata med personer som 
är inblandade i morden på olika sätt. 

Här bor till exempel Jonna, bästa kompis till det 
första mordbrandsoffret Mirjam, och Thorbjörn 
som jobbar på Kommunbostäder och som poliserna 
fruktar att det ska brinna hos härnäst i den andra 
boken. Längs ut i en av de gula lägre längorna på 
Tutemovägen bor Emma Ehn, Anna-Karins och 
Torstens dotter, i den fjärde boken.

14. ÄLVSTRANDEN  
BILDNINGSCENTRUM
Detta är den skola som i första boken är gymnasium 
för att sedan byggas om och bli en stor skola för 
elever alla i åldrar från förskoleklass upp till och 
med studenten. 

Hedda, flickan som försvinner och sedan hittas 
död i första boken, är elev där och Magdalena går 
dit för att intervjua Heddas klasskompisar. I den 
andra boken börjar Nils i skolan på Älvstranden. 
När Magdalena följer med Nils dit den första dagen 
tittar de på den runda gröna aulan mitt i foajén och 
de uppstoppade djuren i en monter utanför bibli-
oteket. I den tredje boken jobbar Bodil Sanner på 
Älvstranden och hon är i personalrummet och har 
lunchrast när hon får veta att hennes man Pär har 
skjutits på sitt pass under älgjakten.

Bostadsområdet Gärdet ligger precis bredvid Älvstranden 
Bildningscentrum.

Älvstranden Bildningscentrum invigdes 2010 och här finns 
fritids, förskoleklass, grundskola, Älvstrandsgymnasiet,  
elevhälsa, bibliotek, kulturskola, fritidsgård, Hagforsbadet 
och WB Bowling.



15. STORGATAN OCH BRON BÅGEN 
(”BÔGEN”)
Storgatan är något av en genomfartsled som huvud-
personerna ofta färdas på, både till fots, på cykel 
och med bil. Särskilt på bron, i folkmun kallad 
”bôgen”, reflekterar de som åker över den vad de 
ser i omgivningarna. 

På somrarna cyklar Magdalena över bron på väg till 
och från jobbet. Då är den smyckad med blomlådor 
och vattnet under den glittrar i solskenet.

Människor verkar ha roligt på minigolfbanorna och 
strandserveringen längre bort längs ån. På andra si-
dan bron, bortanför dammen, står järnverkets gam-
la höga röda byggnader. Där vägen fortsätter norrut 
går den förbi apoteket, Coop med torget framför, 
Ica, Systembolaget och busstationen och blir bred 
och rak efter övergångsställena och fartguppen vid 
affärshusen.

16. JÄRNVERKET UDDEHOLM
Järnverket och dess byggnader är för alltid en del 
av Hagfors. Magdalena tänker ofta på vilken roll 
det har spelat i många människors liv, också hen-
nes familjemedlemmars. Ibland stannar hon till på 
bron på Storgatan och tittar på dess stora byggna-
der. ”Hon kände sig stolt över det där industriom-
rådet där både morfar och farfar hade jobbat hela 
livet.” Även hennes pappa har jobbat många år där, 
i pressmedjan. 

I pressmedjan jobbar även Ted som i den femte 
boken blir inblandad i morden som sker under 
och efter klassåterträffen. En dag när han cyklar till 
jobbet tänker han tillbaka på hur det var att börja 
jobba där. Han var ”förundrad över allt som rymdes 
där, en hel stad med järnvägsspår och vägnät. En 
del byggnader stod som dammiga fornminnen från 
förr och användes inte längre, medan andra var 
nybyggda och hypermoderna.” När Petra och Betty 
åker dit för att leta efter Ted får de prata med en 
kvinna i vakten som meddelar att han inte är där. 
Han har stuckit med de viktiga bevis som finns i 
Jacks dator…

17. BRON VID SUND
När Magdalena och Petter ska träffas ordentligt 
första gången efter att Magdalena har flyttat tillba-
ka till Hagfors stämmer de träff på bron vid Sund 
för att gå på promenad. Det är en fin vinterdag 
med solgnistrande snö och efter att de har prome-
nerat och pratat en stund känner Magdalena att allt 
känns rätt när hon är med Petter.

I den tredje boken är Liv nyfödd och Magdalena 
går ofta på barnvagnspromenader med Lovisa 
som hon har träffat i mammagruppen. De går ofta 
vägen över bron vid Sund, och varje gång tänker 
Magdalena på den härliga promenaden med Petter.

När klasskamraten Ted i den femte boken har varit 
hos Magdalena för att berätta om Jacks dator går 
han vägen över bron vid Sund tillbaka till sin bil. 
Han vågade inte köra ända fram så han parkerade 
på grusvägen mot Stjärnsfors. Väl framme vid bilen 
bestämmer han sig för att gå till polisen, men han 
hinner inte, mördaren är redan ikapp honom.

Bron Bôgen över Uvån, som delar centrala Hagfors

Uddeholms AB/Järnverket sett från bron Bôgen

Älvstranden Bildningscentrum från entrésidan



18. UVANÅ
Uvanå är främst med i tredje boken ”Svara om 
du hör mig”, då Petras jaktlagskamrat Pär Sanner 
skjuts till döds på sitt pass under älgjakten och dot-
tern Alva som följt med försvinner. 

I Uvanå har jaktlaget sin samlingsplats och en 
slaktbod. Här bor också Pärs familj och flera andra 
personer som både polisen och Magdalena åker för 
att tala med under berättelsens gång. Till exempel 
bor Pärs fru Bodils älskare Henrik i en husvagn vid 
fiskestugan. 

Uvanå beskrivs i boken som avlägset och glesbe-
byggt och det är inte ofta polisen får anledning 
att åka dit upp mot gränsen till Dalarna. Det är tät 
skog runt bebyggelsen och skallgångskedjan får leta 
länge innan de hittar Alva. Även Petra och Betty 
har det svårt med letandet när de har fått i uppgift 
att hitta mordvapnet som tros ha slängts någonstans 
runt passet där Pär sköts. 

19. SKOGA KRAFTSTATION
När den försvunna Anna-Karins halsduk hittas vid 
Skoga kraftstation blir det ett stort undersökning-
spådrag i den fjärde boken ”Vår egen lilla hemlig-
het”. 
Christer och Betty möts av en dramatisk vy när 
de kommer dit: ”Klarälven låg mörk och majestä-
tisk till höger. Vattenståndet var så högt efter den 
snörika vintern, så full av virvlar att älven verkade 
sjuda under ytan. Till vänster kastade sig forsen vit 
och skummande ner mellan klipporna och de vassa 
betongfundamenten.”

Christer tänker att den stora turbinen vid kraftver-
ket är ett perfekt ställe för någon att göra sig av 
med en människokropp. Dykare försöker ta sig ner 
för att se vad som finns i under vattnet, men ström-
marna är för starka. I stället töms turbinen och 
teknikern Soda klättrar ner. Han hittar revor av 
Anna-Karins jacka, delar av en sko och hår. Detta 
får poliserna att bli ännu mer säkra på att Anna-
Karin har mördats och att kroppen sedan har dum-
pats i kraftstationen.

PLATSER UTANFÖR HAGFORS

Kraftstationen i Skoga där Anna-Karins halsduk hittas



20. SOMMARSTUGAN 
I NORRA ÄNDEN AV SJÖN KNON
Detta är skådeplatsen för den ödesdigra återträffen 
som Magdalenas klass har i den femte boken. I nian 
var klassen där, vid läraren Sunes röda enplansstuga 
i skogskanten vid sjön. När det har blivit mörkt går 
klasskamraterna en spökvandring i skogen precis 
som de gjorde i förra gången de var där. Magdalena 
tycker att det är mycket otäckt och värre blir det 
när klassens populäraste kille som nu är något av 
en kändis hittas mördad på en skogsstig. 

Christer och Petra är de första poliserna på plats 
men Christer tas snart bort från utredningen. Hans 
syster Tina var den första som hittade Jack och hon 
blir misstänkt eftersom hon inte har något alibi. Ef-
terhand uppdagas mer och mer av vad som egent-
ligen hände där vid stugan för så många år sedan, 
allt det som ligger bakom morden på klasskamra-
terna nu många år senare.

21. VARGBYNS CAMPING
I den första boken tycker Magdalena att utredning-
en kring den misstänkta lägenhetsbordellen inte 
går fort nog, så hon och fotografkollegan Jens tar 
saken i egna händer. De bestämmer sig för att pro-
vocera fram ett brott och filma det för att få starka 
bevis. Jens ringer till pizzeria Florens, som han efter 
wallraffande på olika utställen i Hagfors har fått 
reda på är platsen som bordellen styrs ifrån. 

Han beställer en prostituerad som ska levereras till 
en stuga på Vargbyns camping. Magdalena och Jens 
riggar stugan med kameror. 

Magdalena gömmer sig i en grop i snön i närheten 
och fotograferar det som händer utomhus. Allt går 
bra med filmandet inne i stugan men bordellmän-
nen känner igen Magdalenas bil och snart ger de 
sig iväg efter henne.

Björnbyns camping (Vargbyn)



SPECIELLA PLATSER

22. BORDELLHUSET 
I ett trevåningshus som snart ska rivas på Abborr-
torpsvägen bor Jeanettes pappa Tore i den första 
boken. Han hör ofta bråk och konstiga ljud från en 
grannlägenhet. En natt rymmer en flicka hem till 
Tore och han blir mördad. När Magdalena besöker 
Jeanette i Tores lägenhet blir hon misstänksam. 

Magdalena spanar själv i trapphuset och tror att det 
kan finnas en bordell i en av lägenheterna. När hon 
blir både skadad och hotad rapporterar hon sina 
misstankar till polisen. 

Christer och Petra spanar på huset från bilen en 
natt och till sin stora fasa upptäcker Christer att 
hans pappa går dit. Christer förstör filmbevisen 
och mår mycket dåligt. Till slut har polisen ändå 
tillräckligt med bevis för att göra ett tillslag, men då 
är lägenheten redan tom. Senare grips de skyldiga 
under andra omständigheter.  

23. BLINKENBERGSPARKEN
I den fjärde boken är det tid för Valborgsmässoaf-
ton och stadens firande hålls i Blinkenbergsparken. 
Christer och Torun har precis förlovat sig och går 
till i parken efter att ha ätit middag med Christers 
föräldrar. Det är mycket folk och på scenen övar 
manskören för att snart sjunga vårsånger. Christer 
träffar på socialchefen Maarja som vill prata om 
Anna-Karins försvinnande. Då blir Torun avundsjuk 
och firandet får ett abrupt slut för Christer när han 
måste ge sig av och leta efter henne när hon plöts-
ligt har stuckit iväg från parken.

Magdalena är klassförälder i Nils klass och är med 
och förbereder för att klassen ska sälja fika under 
valborgsfirandet. Alla har bakat och det finns ett 
dignande kakbord. Nils är glad för att han ska få 
sälja tillsammans med sin kompis Mario, men när 
det väl är dags kommer inte Mario. Ingen vet att 
han och hans syskon och hans mamma Andrea då 
har låsts in hemma av pappa Keith.

Blinkenbergsparken gränsar till höghusen



Kaffestugan ligger mitt emot Hagfors stadshus utefter Dalavägen

24. KAFFESTUGAN
Längst upp på Kyrkogatan ligger caféet Kaffestugan 
i ett grönt hus. I den andra boken, när Magdalena 
inte har någon matlust för att hon är gravid, går 
hon till Kaffestugan och köper det enda hon är 
sugen på, nämligen leverpastejsmörgåsar. Hon pra-
tar lite med ägaren Gunde som beklagar sig över 
skadegörelse i stan som polisen inte gör något åt. 
Kaffestugan har utsatts för klotter. 

Efter att ägarnas bostadshus har brunnit och de har 
dött går Magdalena till Kaffestugan för att se om 
hon kan hitta det konstiga meddelandet som har 
kopplats till bränderna. Mycket riktigt, på trappan 
på baksidan står det skrivet med stora vita bokstä-
ver: ”Du hör inte när jag slutar gråta.”

25. BRANDPLATSERNA I 
”POJKEN SOM SLUTADE GRÅTA”
I den andra boken förekommer flera mordbränder, 
orsakade av att någon slänger in brinnande flaskor 
med bensin genom fönstren på husen. Det första 
offret är Mirjam och hon bor i en villa på Källsås-
vägen, längst upp mot skogen. I nästa brand är det 
Kaffestugans ägare Doris och Gunde som råkar illa 
ut. Deras villa ligger på Timotejvägen i Stjärnsnäs. 
Det tredje offret är kommunalrådet Maud Pehrs-
son. Även hennes villa blir snabbt övertänd och 
inget kan göras för att rädda henne heller. Vid varje 
brandplats är fotografen Jens snabbt på plats och 
det irriterar Christer. 

Mordbrännarens sista tillslag sker vid Petters som-
marstuga vid Rådasjön. Dit har Magdalena, Petter 
och Nils åkt för att komma undan eftersom det 
finns misstankar om att mordbrännaren ska ge sig 
på Magdalena hemma. Magdalena, Petter och Nils 
klarar sig oskadda eftersom de så snabbt märker 
vad som händer. Petra och Folke är snabbt på plats. 
De kan inte göra något åt branden men de griper 
mordbrännaren som försöker komma undan ge-
nom att springa ut i skogen.
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Sommaren 1995 blev jag, som helt nyutbildad  
journalist, erbjuden ett längre vikariat som lokal- 
redaktör på Värmlands Folkblad i Hagfors. Trots att 
jag är uppvuxen i Lesjöfors, bara fyra mil österut, 
kände jag ingen, hade varit här och tävlat i luft- 
gevär någon gång på 1980-talet, men det var i  
princip allt.  

Men flyttlasset gick och jag installerade mig i mitt 
livs första egna lägenhet, en stekhet etta på Uvanå-
vägen 2, men fönster åt ett håll. (Det gula trähuset 
finns inte längre, men låg på Gärdet, granne med 
Älvstranden.) Till nya jobbet på Köpmangatan cyk-
lade jag på min rosa cykel. 

Trots att jag inte kände en enda människa kände 
jag mig snabbt hemma. Både Lesjöfors och Hagfors 
är utpräglade bruksorter och känns besläktade med 
varandra i mentalitet, humor och mänsklig värme. 
Jag fick massor av nya vänner, min bästis Ammi 
bodde hundra meter bort och vi brukade vinka till 
varandra genom fönstret. (Hennes hus är också 
rivet idag.) 

Tillsammans hade vi också en hel del livliga för-
fester innan vi drog vidare med gänget till Jonte 
(numera Hotell Monica) eller Coloseum. På en av 
dessa förfester träffade jag också mina barns far.

Även om jag bara bodde och arbetade i Hagfors i 
tre år så var det viktiga år som formade mig myck-
et, så när jag senare kom på att jag skulle försöka 
skriva en spänningsroman kändes det fullständigt 
självklart att förlägga skådeplatsen hit. 

Här finns småstadens intriger, glesbygdsproblema-
tiken och den djupa skogen. Här lever man långt 
borta från huvudstaden och alla rikspolitiska be-
slutsfattare. Att försöka skildra och synliggöra den 
här världen och människorna som bor här är en av 
mina allra största drivkrafter.   

Jag må ha flyttat från Hagfors 1998, men jag 
stannade för alltid.

Ninni Schulman


