
Recension av Kära dagbok i Östra Småland 11 mars.

Välskrivet med bra tonträff i språket 
Vad tänkte mamma på när hon gav sin 13-åring en dagbok i födelsedagspresent. En 13-åring som 
egentligen hatar att skriva.

 
Foto: Press Object 1

Kära dagbok (jag hatar dig)

Sofia Hedman 

Ungdomsbok 

(Kikkuli förlag) 

Det undrar huvudpersonen också. Ändå börjar hon skriva. Först trevande och sedan mer och mer. 
När mamma försvinner iväg och hon lämnas ensam är det för dagboken hon berättar hur hon mår. 
Boken fylls med tankar om skolan, ensamhet, saknaden efter en älskad pappa och en bror. 

När jag lägger boken åt sidan tänker jag att dagboken, kanske är själva anledningen till att allt slutar
”lyckligt”. 

Skriv, när det gör som ondast. Sätt ord på det du känner och plötsligt försvinner en del av det som 
gör mest ont. 

Östra Småland och Barometerns Ölandsredaktör har tillägnat Kära Dagbok, (jag hatar dig) till sin 
dotter Tammi som tog livet av sig. Tammi lämnade aldrig efter sig någon dagbok, inget 
avskedsbrev. Men i en liten anteckningsbok hittade föräldrarna några korta dikter. Det är dessa 
dikter som citeras i boken. Dikterna är som pärlor - de förgyller och fördjupar texten. Det gör också 
att trots att boken är fiktion så finns Tammi och hennes öde med. 

http://d6jf7ok6u1qis.cloudfront.net/imengine/image.php?uuid=a606f5d9-1a8e-4f81-bd4a-1592c01f4fbf&type=preview&source=false&function=thumbnail&width=2500&height=2000&q=72


Det här är en välskriven ungdomsbok med bra tonträff i språket. Jag rekommenderar vuxna - lärare, 
föräldrar att läsa den. Kanske kan man använda den i ungdomsgrupper, i skolan. Här finns så 
mycket att diskutera. Det är en bok som tar sig in under huden. Den är bitvis nästan outhärdlig att 
läsa. Själv läser jag den i små bitar. Lite åt gången för att det inte ska göra så ont. Men boken är inte
bara svart. Här finns hopp också - tack och lov!

Och för mig betyder de tomma sidorna i slutet av boken att Dagboken gjort sitt som terapeut. Det 
värsta är äntligen över. 
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