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Kriminaldebut: Stenhamrabrottet av Pernilla Ulvblom 
 

Stenhamrabrottet är den första kriminalromanen i en serie om kriminalkommissarie 

Gunnar Öst och hans team vid Riksmordsgruppen. Riksmordskommissionen har 

genomgått en genomgripande förändring och återuppstått som en del av Nationella 

operativa avdelningen, NOA. Uppstartsproblem och nya rutiner blandas med några 

oförklarliga mord som får Gunnar Öst att tvinga sig att minnas tillbaka till sin 

uppväxttid på Ekerö. Är mördaren fortfarande verksam och kan han kopplas till fler 

ouppklarade mord? Gunnar Öst och hans team vid Riksmordsgruppen kan inte ens 

föreställa sig vad som väntar dem när de går in på djupet av stenbrottets hemlighet. 

 

Pernilla Ulvblom debuterade som författare 2015 med den historiska romanen Ingen älskar 

dig – inte ens din mor som utspelar sig under slutet av 1700-talet. Med kriminalromanen 

Stenhamrabrottet låter hon sin fantasi vara kvar i år 2015 och i hennes hemkommun, Ekerö – 

bland annat. Tillfälligheter får berättelsen att sprida sig uppåt i landet, mot Sveg. 

 

Idén till Stenhamrabrottet fick Pernilla Ulvblom för några år sedan. Hon har haft storyn klar i 

sitt huvud, men det var inte förrän förra året på sommaren som hon satte mig ner och började 

skriva. Det var då hon kom på att brottsplatsen skulle vara Stenhamra på Färingsö.  

 

– Det är lätt hänt att jag låter mig föras med i berättelsen så pass att jag glömmer bort att jag 

vet hur det ska sluta, säger Pernilla Ulvblom. 

 

 

Recensionsexemplar finns att beställa från Books on Demand, BOD, press@bod.se  

 

Övriga utgivna böcker av Pernilla Ulvblom 

Historisk roman: Ingen älskar dig – inte ens din mor. 

 

Mer information om författaren och boken finns på www.formbarabyran.se  
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