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Håll tårna ovanför hjälmareytan i sommar! 
”Och låtom then tysta Hjälmarens vatten gömma dess ondska.  
För alltid hejda dess hunger”.  
 
Så lyder de första raderna av I den tysta Hjälmarens vatten, en roman som kan få många 
semesterfirare att stanna på land i sommar. Boken, som utspelar sig 1959 i trakterna kring 
Stora Sundby, Örebro och Eskilstuna, är en kuslig historia inspirerad av författaren 
Johanna Ericsons barndom och medfödda kärlek till mystik.  
 
”Jag är vansinnigt mörkrädd. Dessutom vågar jag aldrig titta under vattnet när jag badar 
här i sjön eftersom jag är övertygad om att jag ska se något jag inte vill se. Så det kanske 
är därför jag skriver just den här boken. Som en slags kreativ terapi.” Så beskriver 
författaren arbetet med sin debutroman. ”Men det ju är inte bara en bok med kusliga 
element utan också en beskrivning av vanliga människor som hamnar i ovanliga 
situationer. En berättelse om relationer mellan människor som befinner sig i vanmakt och 
skräck. Det är en helt fiktiv roman, men självklart har jag fått en hel del inspiration från 
berättelser jag hört i min egen barndom, som jag till stor del tillbringade i och vid 
Hjälmaren. Och skrivande har funnits med överallt i livet, i utbildning, jobb och på 
fritiden.” 
 
Efter många år i andra länder och stora städer har hon återvänt till trakterna runt sjön och 
debutromanen ges nu ut på förlaget Edsborg Wordings, som drivs av författaren själv. Det 
finns redan tankar på fler utgivningar. ”Det finns en vision om en uppföljare, två faktiskt. 
Boken består av ett antal spännande karaktärer som har massor kvar att göra. Tanken är 
en mystisk släktkrönika.”  
 
Boken I den tysta Hjälmarens vatten finns att köpa via nätbokhandel och förlagets 
hemsida, men titta också i din lokala butik! Bokhandel och butiker kan beställa boken 
från Bokrondellen eller info@publit.se. 
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