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Punkten efter   
Dagens Nyheter  
har funnits med allt 
sedan det första 
numret 23 december 

1864. Grundaren Rudolf Wall 
lär ha satt dit den med tanken att 
Dagens Nyheter inte bara är ett 
namn. Det är också en avslutad 
mening, ett konstaterande av vad 
som hänt. Därför sätter vi punkt 
även i vår tid.

Onsdag  
29 juli

Mer läsning i dagens DN.

Namn och Nytt. Mest läst 
på dn.se i går

Tre personer i dagens tidning.

Låt Alexion komma krypande
!"Läkemedelsbolaget Alexion bedriver utpress-

ning. Svårt sjuka barn hålls som gisslan. Om inte 
Sveriges Kommuner och landsting står emot 
väntar ännu större problem. Ledare 4

Rättelse
!" I gårdagens kommentar om Grekland blev 

tyvärr ett efternamn fel. Svensken som är knuten 
till forumet Atlantic Council heter Anders Åslund 
och ingenting annat.
!" I en artikel på ledarsidan i går angavs felaktigt 

en inaktuell tidsgräns för rätten till ersättning för 
dem som drabbats av narkolepsi efter vaccinering 
mot svinin!uensan. 16 månader mellan injektion 
och insjunknande ska det vara. Läkemedelsför-
säkringen överväger om gränsen ska !yttas fram 
ytterligare.

Från backpacker 
till prisad fotograf
!"Jonas Gratzer gav 

sig i sena tonåren ut 
med ryggsäck för att 
se världen. Nu har han 
fått pris för sina bild-
reportage från Asien.
Familj • Kultur 18

Lekfullheten gav 
jazzstipendium
!"– Jag tänkte faktiskt 

att jag blivit för ”pop-
pig”, säger Linnea 
Henriksson som får 
Alice Babs jazzstipen-
dium.  
Kultur 3

Simmaren Simon Sjödin. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

VM-hoppet låter 
kroppen styra
I stället #ör att ständigt öka träningsdosen har 
simmaren Simon Sjödin lyssnat på kroppen och 
låtit den styra – trots att det snart är dags #ör VM 
i ryska Kazan.

–!När kroppen är tung hoppar jag över ett 
pass, säger han. Sport 20–21

I mördarens fotspår mitt i idyllen

Skavsår är inte det värsta problemet 
för mänskligheten. Men det är, vill jag 
hävda, ett av de mest irriterande. 
 
Lotta Olsson • Kultur 24

1. Ubåtsfyndet sannolikt från 1916
2. Jimmie Åkesson festade med 
Ultima Thule
3. Fynd på havsbotten kan vara ubåt
4. Nya varningar utfärdas för  
Windows 10

Författaren Viveca Sten placerar sina mördare mitt i idyllen på Sandhamn. Foto: Alexander Mahmoud

”Vi be!nner oss i en solstinn park och  
mina söner sparkar boll med sina  
kompisar, men en tagg av dåligt  
samvete svider i mitt bröst.”
Behrang Behdjou • Kultur 2

I höst kommer den åttonde deckaren, men #örfattaren Viveca Sten 
har redan hunnit ta livet av ett stort antal invånare i Sandhamn. 
Hon är femte generationen Sandhamnsbo och har haft ett fritidshus 

här under hela sitt liv. ”Det är så himla idylliskt här, sedan #år man 
den där känslan av att det lurar någonting ondskefullt i skuggorna”, 
säger Viveca Sten när hon visar DN sin ”stadsdel”. Stockholm 12–13
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På mordvandring 
i skärgårdsidyllen

22/8 också med DN Sthlm
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Elektronisk fest x 2. Räcker publiken till både Norberg och Into the valley?  Sidan 4
Roland Paulsen svarar. Martin Klepke prickade in ett rätt.  Sidan 6
Myspappans fall. Inte bara Cosbys värld som rasar, skriver Andreas Nordström.  Sidan  8
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Sandhamn har alltid varit en del av deckarförfattaren Viveca Stens liv.  
Nu är hennes böcker en del av Sandhamn. Följ med när hon guidar runt  
till platserna där en hon tagit livet av fem procent av öns invånare.  
Stockholm, sidorna 12!13  
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Tel verkstad:     08-505 694 60
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Verkstad:  Mån-fre 7-17 
Däckhotell: Mån-fre 7-17 
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Hamnen Kvarnberget Fläskberget MissionshusetBageriet

START

Stockholm MITT KVARTER

500 m 1!000 m

Mördaren  
i Sandhamn

!"Semesterglada tyskar och de-
monstrativt shortsklädda stockhol-
mare trängs på och runt uteserve-
ringarna. Klockan har slagit lunch, 
och vid lunchtid på semestern #år 
man faktiskt dricka vin. 

Trots att det är knappt femton 
grader ute och trots att molnen 
väster om ön ser hotfulla ut verkar 
inte besökarna i Sandhamn bry sig 
nämnvärt. Ungarna åker rutsch-
kana i den nya lekparken. Föräld-
rarna lirar boule eller köper $eece-
tröjor i märkesboden bredvid. 

Om besökarna  och turisterna bara 
visste vem som stod lite längre ner 
vid kajen och väntade på M/S Da-
larö hade de kanske inte varit lika 
glada utan snarare oroliga. Det är 
som om ingen #örstår vad kvinnan 
i solglasögon nere vid bryggan bru-
kar tänka på när hon rör sig här på 
ön. 

Det är så det brukar gå till när 
hon ska skriva sina böcker. Hon 

ser ett scenario. Hur hon under en 
promenad runt ön #år syn på ett 
vattensjukt lik inlindat i ett %ske nät 
upp$utet på stranden. Under sina 
dryga tio år som deckar#örfattare 
har hon redan hunnit ta livet av var 
tjugonde invånare på ön. 

– Kan inte du bara  skriva upp bul-
larna på Viveca? 

Viveca Sten har haft sitt fritidshus 
i Sandhamn under hela sitt liv. Hon 
är hemtam här. Viveca är femte 
generationens Sandhamnsbo, hen-
nes släkt har funnits på ön sedan 
1910-talet. Självklart #år hon ta med 
sig bullarna och betala senare.

Hon tar med sig seglarbullarna 
(”Sveriges godaste bullar”, enligt 
Viveca) och rör sig genom de gamla 
delarna av Sandhamn. Grusgångar-
na mellan de små trähusen är smala 
och snirkliga. Viveca Sten navigerar 
sig fram i  labyrinten mellan de små 
trähusen. Inte alla, men säkert var-
annan mötande stannar upp och 

Hon är en femte generationens Sandhamnare som älskar ön.  
Men under sina sju år som deckarförfattare har hon redan hunnit  
ta livet av fem procent av byns invånarantal.  
   Sandhamn har varit en del av Viveca Sten under hela hennes liv.  
Nu har hennes böcker blivit en del av Sandhamn.
Text: Anton Säll  Foto: Alexander Mahmoud

Sandhamn
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 Moa Jegnell står på 
bageriet i Sandhamn. 
Viveca Sten köper 
frukost här nästan 
varje dag. 

Turisten Torben 
Schmidt springer på 
en livs levande för-
fattare bland hyllorna 
i bokhandeln.

Om det begicks lika 
många mord  
i skärgårdsidyllen  
i verklig heten som  
i Viveca Stens böcker 
skulle var tjugonde 
Sandhamnsbo stryka 
med.

Mitt kvarter.
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Hamnen

Text: Anton Säll Foto: Alexander Mahmoud

Viveca
Sten

2000 m

så. Hennes ansikte pryder kartor 
som lotsar mordsugna turister till 
viktiga platser i böckerna om poli-
sen Thomas och bankjuristen Nora.

Med andra ord kanske det inte 
är så konstigt att hon engagerar sig 
i byalaget eller att hon har brukar 
köpa bullar på krita nere i Sand-
hamns bageri. 

Många av turisterna pratar tyska 
eller franska. Kanske är det inte så 
överraskande. Böckerna har sålt i 
båda länderna och ”Morden i Sand-
hamn” har precis gått på tv i båda 
länderna.

–!Förra sommaren ringde en 
granne och sa att det stod en grupp 
tyska turister utan"ör mitt hus. Hon 
tyckte att jag skulle komma över till 
henne och ta en ka#e i stället "ör att 
gå hem.

Badarna håller sig borta  från stran-
den vid Fläskberget, ett stenkast 
från platsen där huvudpersonen 
Nora bor. Viveca Sten står vid vat-

tenkanten och berättar om hur 
berget $ck sitt namn. En båt med 
%äsklast gick på grund här. Byborna 
gav sig ut och $ck plocka på sig köt-
tet som %utit upp på land.

–!Jag har faktiskt kompisar som 
säger att de tycker det är lite jobbigt 
att gå ut med hunden en mörk höst-
kväll nu "ör tiden. 

Platsen $nns med i böckerna. 
Här utan"ör jagar polisen Thomas 
en mördare på isen. På andra sidan 
den nordvästra udden hittades ett 
lik inlindat i $sknät. I Missionshuset 
ett par hundra meter bort ligger en 
brutalt misshandlad kvinna död 
i!!den femte boken. 

Viveca Sten vet inte riktigt hur 
många hon tagit livet av, men tror 
att det är 17&18 stycken. 

–!Det är så himla idylliskt här. 
Sedan "år man den där känslan av 
att det lurar någonting ondskefullt 
i skuggorna. Ond bråd död där du 
minst anar det. Den kontrasten ta-
lar till människor. 

Danske turisten  Torben Schmidt 
står inne i bokhandeln nere vid 
hamnen. Viveca Sten står och ska 
fotograferas fram"ör böckerna. 
I!bakgrunden står Tommy och tum-
mar på den "örsta boken i serien 
utan att "örstå vem som fotografe-
ras fram"ör.

Sandhamns  mest notoriska mörda-
re har inga planer på att sluta pla-
cera kroppar runt om på ön. I!höst 
kommer den åttonde boken i serien 
och det blir minst två till. Nu ska 
hon hem och hinna pilla lite med 
manuset innan resten av familjen 
kommer hem. 

Den grådassiga himlen omsluter 
ön. De kalla sjövindarna piskar tu-
risterna runt vaderna. Viveca Sten 
vandrar hemåt. Att var tjugonde 
person på ön redan har dött i hen-
nes böcker spelar ingen roll. 

Det är dags "ör Viveca Sten att 
vandra hem "ör att sätta %er mord 
på papper.

Fakta. Viveca Sten

Ålder:  56 år.
Familj:  Maken Lennart, barnen Ca-
milla 22, Alexander 19, Leonard 18.
Yrke:  Författare.
Bor:  Djursholm eller Sandhamn. 

pratar en stund. Det märks att Vi-
veca Sten har varit både mycket och 
länge på ön under sina 56 år i livet.

Sandhamn var fram till 1600-talet 
en rätt anspråkslös ö i Skärgården. 
Det betade lite djur här, men ön var 
i princip obebodd. När lotsverk-
samheten satte i gång "örändrades 
allt. Ön bebyggdes och tra$ken kom 
i gång. Kro'verksamheten också. 
1672 öppnade öns "örsta servering – 
en brännvinsstuga.

Vid mitten av 1800-talet  började 
reguljär ångbåtstra$k tra$kera 
sträckan mellan Stockholm och 
Sandhamn. Några år senare bru-
kade både Anders Zorn och Au-
gust Strindberg hålla till ute på ön. 
Konstnärerna och skaparna började 
ta plats.

I dag syns det visserligen en del 
spår av kulturmännen på ön, men 
det är andra människor som sätter 
sin prägel på Sandhamn. Turisterna 
gör det de$nitivt. Viveca Sten ock-

Deckarförfattaren Viveca Sten  
låter alla sina böcker utspela sig  
i hennes sommarparadis Sandhamn.

Det är så himla idylliskt 
här. Sedan får man den 
där känslan av att det  
lurar någonting ondske-
fullt i skuggorna. 
Viveca Sten om den kittlande kontrasten mellan 
skärgårdsidyllen och hennes mordiska intriger.

Vissa badplatser har fått bli skåde-
plats för litterära likfynd.

 I en av Viveca Stens 
böcker upptäcktes 
ett mordo!er i det 
gamla Missions-
huset.

MÅL

Mitt kvarter.


