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”Morgonen var sval med en föraning av höst i luften. Jill låste upp sin cykel 
och strök av den våta sadeln med handflatan. Nu närmade sig den besvärliga 
tiden med morgondimma, den försvårade fartygens navigering. Många drog 
sig för att gå in i kanalen, de valde att ankra utanför Bornhuvud och ligga 
där och vänta på bättre sikt. Det innebar att lotsen kunde bli kvar ombord i 
många timmar, trots att han var nästan framme vid slussen, där han skulle 
kliva av och åka hem för att hinna få sin vilotid på nio timmar och vara redo 
för nästa lotsuppdrag. Vid något tillfälle hade slusspersonalen till och med 
fått skicka ut en av sina små tjänstebåtar för att hämta lotsen.”
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“The morning was chill with a hint of autumn in the air. Jill unlocked her bike 
and wiped off the wet saddle with the palm of her hand. It was approaching 
that tricky time with the morning mist which made navigation difficult. 
Many chose not to enter the canal, preferring to anchor outside Bornhuvud 
and wait there for visibility to improve. This meant that the pilot might 
remain on board for hours, even though he was almost at the lock where 
he could step ashore, go home and manage to get a full nine hours of rest in 
preparation for his next piloting assignment. In some cases, the lock staff had 
actually sent one of their small service vessels out to collect the pilot.”

Ur romanen: Skuggan i vattnet, (2005).  
Av: Inger Frimansson

Om författaren: Inger Frimansson är en välkänd 
Södertäljeförfattare. Hon är mest känd för sina 
psykologiska thrillers, och har även gett ut 
romaner, lyrik, noveller och ungdomsromaner. 
Hon fick Svenska deckarakademins pris för bästa 

svenska kriminalroman (1998) för God natt min 
älskade och (2005) för Skuggan i vattnet. 

Läs mer om litterära platser:  
www.sodertalje.se/litteraraskyltar 
Vill du läsa något av den här författaren? Böcker 
finns att låna på något av kommunens bibliotek. 
Läs mer på: www.bibliotek.sodertalje.se

From the novel: The shadow in the water, (2005). 
By: Inger Frimansson

About the author: Inger Frimansson is a famous 
Södertälje author. She is best known for her  
psychological thrillers, but has also published 
novels, lyric poetry, short stories and adolescent 
novels. She was awarded the Swedish Crime  
Writers’ Academy prize for best Swedish crime  

novel in (1998) for Good night, my darling and 
again (in 2005) for The shadow in the water. 

Read more about literary locations:  
www.sodertalje.se/litteraraskyltar  
Would you like to read some of the works of this 
author? Books (in Swedish) are available from  
the municipal library. For details, see:  
www.bibliotek.sodertalje.se


