
 
Ända sedan jag var yngre har jag haft en förkärlek för skräckgenren. Och nu när hösten närmar sig med 
stormsteg kan det passa bra att läsa några riktigt ruggiga berättelser. Så är du ute efter att slå dig ner i soffan 
med en feel good roman med lyckligt slut – då är de här tipsen inget för dig. Men för er som nöjer er med bra 
böcker – då är det bara att hugga in! 

Hemmet av Mats Strandberg 

 
Första gången jag stiftade bekantskap med Mats Strandberg var med ungdomsboken Cirkeln. Cirkeln handlade 
om sex gymnasietjejer som upptäckte att de alla hade fått speciella gåvor för att kunna bekämpa ondskan. Sedan 
dess har Strandberg också skrivit böcker för barn om pojken Frank som bär på en hemlighet (Frank kan 
förvandlas till varulv) och för något år sedan kom vuxenromanen Färjan. Gemensamt för alla dessa böcker, 
oberoende av målgrupp, är inslaget av det övernaturliga. Men oavsett om det rör sig om häxor, vampyrer eller 
varulvar så är alltid handlingen i Strandbergs böcker fast förankrad i verkligheten. Så även med Strandbergs 
senaste bok, Hemmet. 

Joel återvänder hem till det lilla samhället Skredsby på västkusten, samhället han övergav för en musikkarriär i 
Stockholm. Men drömmen om musiken blev istället en bitter verklighet bestående av lägenhet i andra hand, 
krogjobb och missbruk. 

Joels mamma Monika kan inte längre klara sig själv hemma eftersom hennes demens snabbt blir sämre. Nu har 
hon har fått plats på boendet Tallskuggan och Joel har åkt hem till barndomsstaden för att hjälpa till med den 
jobbiga flytten. 

Monika blev dement efter en hjärtinfarkt. Efter hjärtinfarkten hävdar hon att hon träffade Joels avlidna pappa Nils i 
himlen. Monika säger också att Nils följde med henne tillbaka. Fler inbillningar tänker Joel. 

Men en kort tid efter att Monika kommit till Tallskuggan börjar konstiga saker att hända. Flera av de boende på 
avdelningen berättar om underliga upplevelser men ingen i personalen eller anhöriga reflekterar mer över det. 
Dementa kan ju hitta på de konstigaste saker. Joels gamla barndomskompis Nina jobbar som undersköterska på 
boendet och både hon och Joel förstår att det är något som inte stämmer. 

Strandberg har ett rakt och bra språk och lyckas skapa karaktärer jag verkligen bryr mig om. Och riktigt 
spännande är det också! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sjuka själar av Kristina Ohlsson 

 

Vi går vidare till en annan författare som förutom temat även har en annan sak gemensamt med Strandberg, 
Kristina Ohlsson skriver även hon för både barn och vuxna. Och hennes barnböcker är minst lika spännande som 
de för oss vuxna. 

I Sjuka Själar har vi ett antal huvudpersoner. Först ut har vi Lukas som återvänder till sin barndomsstad 
Kristianstad för första gången på tio år. Det finns en anledning till att han hållit sig borta, Lukas försvann nämligen 
spårlöst strax innan han skulle ta studenten. Några veckor senare hittades han medvetslös och svårt tilltygad i en 
park. Ingen visste vad som hänt honom, inte heller Lukas själv eftersom hans skallskador var så svåra att han 
förlorade minnet gällande senaste året. Det enda Lukas visste var att ytterligare två personer försvann på samma 
sätt som han men att Lukas var den ende som kom tillbaka. Traumat blev för svårt att leva med så Lukas övergav 
staden med de svåra minnena. 

Gunnar är, eller snarare var, pappa till Fanny. Fanny var den andra personen som försvann och en av dem som 
aldrig kom tillbaka. Trots att det gått lång tid har Gunnar aldrig lärt sig leva med smärtan, med saknaden. Och den 
ständiga frågan över vad som hände Fanny. 

Sedan har vi Anna och David som flyttar in i den gamla prästgården i staden. Men Anna har inte hunnit bo där 
mer än en dag eller två innan det sker saker som inte kan förklaras. Konstigt nog är det bara Anna som upplever 
dem, inte David. Håller hon på att bli galen? Det var en av anledningarna till att de flyttade från Stockholm, Annas 
psykiska problem. 

Lukas, Gunnars, Anna och Davids vägar vävs samman och även om du tror dig lista ut hur saker hänger ihop så 
är det bara att förbereda dig på ett par överraskningar. 

 


