
Tammis dikter är hörnstenar i boken 
Det har tagit fem år för Sofia Hedman att skriva ungdomsboken Kära dagbok (Jag hatar dig) I 
helgen träffade hon sina läsare på biblioteket hemma i Färjestaden.

Färjestaden 20 december 2015, uppdaterad 20 december 2015 

Sofia Hedman berättar-jag är en 13-årig flicka som får en dagbok i födelsedagspresent men som 
egentligen hatar att skriva.
Foto: Agneta Adeen

• Object 1

• Object 2

Kära dagbok (Jag hatar dig) handlar inte om Sofia Hedmans dotter, Tammi som tog livet av sig 
2009, men hon är en del av bakgrunden till boken.

http://d6jf7ok6u1qis.cloudfront.net/imengine/image.php?uuid=10353234-e38f-43a5-9d83-c97cd045bd14&type=preview&source=false&function=thumbnail&width=2500&height=2000&q=72


– Tammi tog sitt liv lämnade inget brev efter sig. Det fanns inga dagböcker. Vi hittade inga 
förklaringar. Jag letade igenom hennes skolmaterial och bland henne saker hittade jag en liten 
anteckningsbok med dikter, säger Sofia Hedman och visar med händerna att boken var mycket liten.

Om dikterna var del av något slags skolarbete eller om det var något privat, vet inte Sofia. 

– Men de var bra och jag ville göra något av dem.

Hon började med att sortera dikterna efter innehåll. Sedan skrev hon ett par noveller med 
utgångspunkt från dem.

– Jag skickade in novellerna till en massa förlag men jag fick svaret att mina texter var bra men att 
man inte gav ut noveller. På något förlag sa man att historierna var bra men att det behövdes något 
mer. En sammanhållande berättelse.

Av en slump träffade hon på författaren Mårten Melin. Han var på författarbesök på Sjöängsskolan i
Lindsdal och av någon anledning berättade han att han alltid skrev sina böcker i jag-form.

Det blev nyckeln. Sofia satte sig ned och skrev en 13-årig flickas dagbok. En 13-åring som hatar att 
skriva men som gör dagboken till sin vän när ingen annan finns att tillgå.

– Boken handlar inte om Tammi. Det här är helt och hållet fiktion, säger Sofia Hedman.

Hon har bokrelease hemma på biblioteket i Färjestaden. Till vardags är hon journalist på Östra 
Småland och Barometerns Ölandsredaktion.

– Jag är journalist och så skriver jag böcker. Som journalist ska jag beskriva sanningen som 
författare är man friare. Jag får använda min fantasi även om jag tycker att jag inte har någon.

Det har blivit en hel rad med barn och ungdomsböcker. Några är roliga och några är mer allvarliga. 
Den nya boken Kära dagbok tror hon passar från mellanstadieåldern och uppåt. 

– Men jag skulle hoppas att också vuxna läser den. Jag tror att den kan ge även vuxna något.

Under hösten har Sofia medverkat i TV-serien Morgans mission, programserien handlade om att 
bryta mobbning och se varandra i klassrummet. Hennes medverkan handlade om dottern Tammi 
berörde mycket. 

Sofia skriver också en blogg till Tammis minne. Här finns bilder och också de dikter som Tammi 
skrivit. Några av dikterna finns också med i den nya boken. Texterna handlar om Tammi - en 
ovanlig vanlig flicka som bara blev 17 år gammal.
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