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Frantz, Eva & Elin Sandström, Hemligheten i Helmersbruk, Schildts & Söderströms, 2021. 

Mysrysare tar läsaren kapitelvis mot jul 

Eva Frantz är en driven och produktiv författare av spänningsromaner, både för barn och för vuxna. 
Hennes böcker toppar försäljningslistor, blir lästa och uppskattade. För sin barnboksdebut 
Hallonbacken (2018) fick hon mycket riktigt barnens litteraturpris Runeberg junior. Hennes 
mellanålders-mysrysare kännetecknas av att de håller sig till det förväntade. Någon ambition att 
utmana fasta mönster finns inte heller i spökhistorien Hemligheten på Helmersbruk. Tvärtom kan 
genrens typiska drag prickas av ett efter ett. En övergiven kuslig herrgård, ett orangeri med snörosor, 
en svårgenomtränglig labyrint. Alla de rätta elementen finns där, inlemmade i en bruksmiljö som 
kunde vara varsomhelst. Portvakten Fridolfs återkommande ͟ŝŶƚ͟�ćƌ�ĚĞŶ�ĞŶĚĂ�ŵĂƌŬƂƌĞŶ�ƉĊ�Ăƚƚ�ĚĞƚ�
hela möjligen utspelar sig i Finland, eller Norrland. Detta i motsats till Frantz förra rysare, Nattens 
drottning (2021), som var en utpräglad Helsingforsskildring.  

Över den von Hiemska herrgården vilar en besvärjelse och mobbade tolvåriga Flora Winter (se där 
ŶĂŵŶ�ƐŽŵ�ďĊŐŶĂƌ�Ăǀ�ĂŶƚǇĚŶŝŶŐĂƌͿ�ďƂƌũĂƌ�ŽŵĞĚĞůďĂƌƚ�ŚƂƌĂ�ǀŝƐŬŶŝŶŐĂƌ�ĨƌĊŶ�ĚĞƚ�ĨƂƌĨůƵƚŶĂ͘�͟- Det är 
hon! Hon är tillbaka!͟�^Ċ�ǀĞĐŬůĂƐ�ĞŶ�ƐƉƂŬŚŝƐƚŽƌŝĂ�Žŵ�ƚŝůůŚƂƌŝŐŚĞƚ�ŽĐŚ�ŝĚĞŶƚŝƚĞƚ�Ƶƚ͘�&ůŽƌĂƐ�ƵƉƉƚćĐŬƚ�Ăǀ�
herrgården interfolieras av brev i förfluten tid som tecknar de ruggiga skeenden som ägt rum. Genom 
rysaren ljuder julsången O Tannenbaum från en speldosa alltmedan Flora hittar del efter del av en 
julkrubba, möter pojken Egon som går igen och upptäcker ständigt nya mystifikationer knutna till 
herrgården. 

Kalendergenren som svar på vuxnas önskedröm 

Berättelsen om Flora som tillsammans med sin författande mamma ska bo i bruksmiljön en månad i 
december 1975 har undertiteln En berättelse i 24 kapitel. Detta inordnar boken i vågen av advents- 
eller kalenderböcker tänkta att avnjutas som ett högläsningskapitel per dag i adventstid. Som sådan 
kommer boken att fungera fint. Berättelsen har absolut rätta knycken i spänningsmomenten för att 
leverera lättsmält mysrys i julpaketering. Genren kalenderbok är ett tecken i tiden, som en utpost för 
föräldrars förhoppning om att väcka barnets läsiver. Det är ett fint upplägg att i stearinljusets sken 
läsa sig fram mot jul, något också Karin Erlandsson och Peter Bergting provade i fjolårets 
Nattexpressen.  

Rent fysiskt är boken överraskande tung och stor, det är ingen bok att kura i sängen med. Den är rikt 
illustrerad av svenska Elin Sandström som också gör sin tredje barnbok i skräckskolan efter Jenny 
Jägerfeld och Mats Strandbergs Monster i terapi (2020) och Ingelin Angerborns Flickan utan ansikte 
(2020). Sandström själv ser sina bilder som infärgade av kuslig melankoli, men med starkt 
realismanspråk. Illustrationerna tillför ett element av något ödsligt ödesmättat. Eva Frantz varumärke 
är läslustframkallande mysrysare av välbekant snitt. I det uppsåtet lyckas hon. Såtillvida att läsaren 
inte väntar sig den typ av osäkrande av verkligheten som Maria Gripe, som hennes svenska förlag 
jämför boken med, tillhandahåller. Hemligheten på Helmersbruk är som ett gnistrande tomtebloss i 
juletid, den givna lillajulklappen som bjuder in till att tillsammans uppslukas av läsningens trygga 
förtrollning i decembermörkret.  

 


