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Ibland	  stirrar	  vi	  oss	  blinda	  på	  relationen	  mellan	  barn	  och	  föräldrar	  i	  familjedramer.	  En	  

minst	  lika	  gåtfull	  relation	  är	  den	  mellan	  syskon.	  Therese	  Bohman,	  redaktör	  och	  

kulturskribent	  med	  rötter	  i	  Östergötland,	  debuterar	  med	  en	  roman	  om	  två	  systrar;	  

Marina	  och	  Stella,	  i	  ett	  triangeldrama	  kring	  Stellas	  man	  Gabriel.	  Man	  skulle	  också	  kunna	  

kalla	  boken	  för	  ett	  kammarspel.	  Det	  finns	  en	  avskalad	  berättarteknik	  med	  i	  grunden	  två	  

bestämda	  scener:	  Mötet	  den	  heta	  sommaren	  då	  en	  erotisk	  spänning	  uppstår	  mellan	  

Marina	  och	  Gabriel	  och	  den	  regniga	  hösten	  efter	  det	  att	  Stella	  hittats	  drunknad	  i	  den	  lilla	  

insjön	  vid	  husets	  närhet.	  Det	  som	  lockar	  mig	  i	  denna	  berättelse	  är	  relationen	  mellan	  de	  

två	  systrarna.	  Deras	  relation	  är	  bristfällig	  och	  fylld	  av	  främlingskap.	  Ingen	  av	  dem	  vet	  

riktigt	  vem	  den	  andre	  är,	  vilket	  paradoxalt	  nog	  leder	  till	  att	  Marina	  flyter	  in	  rollen	  som	  

Stella	  med	  förödande	  konsekvenser.	  Som	  att	  drunkna	  i	  någon	  annans	  personlighet.	  

Detta	  är	  en	  debutroman.	  Therese	  Bohman	  har	  funnit	  en	  berättarteknik	  som	  går	  att	  

utveckla	  och	  fördjupa.	  I	  början	  vacklar	  den	  mellan	  harlequinroman	  och	  deckare,	  men	  

landar	  begåvat	  i	  ett	  psykologiskt	  drama	  som	  lämnar	  läsaren	  med	  en	  rad	  viktiga	  frågor	  

att	  arbeta	  vidare	  med.	  Författaren	  kunde	  ha	  hjälpt	  läsaren	  i	  denna	  uppgift	  med	  att	  gå	  

djupare	  in	  i	  berättelsen	  kring	  systrarnas	  bakgrund.	  Vad	  är	  det	  som	  gjort	  dem	  så	  

främmande	  för	  varandra?	  Bäst	  lyckas	  Therese	  Bohman	  med	  porträttet	  av	  Gabriel,	  Stellas	  

man	  som	  också	  förför	  Marina.	  Den	  motsägelsefulla	  bilden	  av	  vänlighet	  och	  värme	  

kontrasterad	  av	  aggressivitet	  och	  dominans	  är	  realistisk	  och	  kuslig.	  

En	  bra	  bok	  att	  närma	  sig	  det	  tilltagande	  höstmörkret	  med.	  Och	  en	  förhoppning	  att	  återse	  

författaren	  med	  ännu	  en	  bok.	  

	  

Jakob	  Carlander	  

	  

Ingress:	  

Lika	  som	  bär,	  säger	  vi	  ofta	  om	  syskon.	  Men	  den	  yttre	  olikheten	  kan	  vara	  stor,	  samtidigt	  

som	  rottrådarna	  löper	  samman	  i	  en	  gemensam	  barndom.	  Therese	  Bohman	  har	  fångat	  

paradoxen	  i	  sin	  debutroman.	  

	  

Bildtext:	  

Therese	  Bohman	  är	  född	  och	  uppvuxen	  i	  Kolmården.	  Nu	  debuterar	  hon	  som	  författare.	  



	  
	  


