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Torpardottern Hilda är en inbunden 
person, tärd av minnen från barndomen. 
När hennes faster Anna ber om hjälp 
på gården Sjölund är det första gången 
Hilda sätter sin fot där sedan den 
olycksaliga vinterdagen då hennes far 
och bror drunknade i sjön. På Sjölund 
finns också Annas våldsamme make 
August, som tittar alltför djupt i flaskan, 
och deras fosterson Erik. Han, som bara 
var en pojke sist Hilda såg honom och 
som hon lovat sig själv att aldrig förlåta 

för det som hände, är nu en ung man.
Nere vid sjön skiftar vassen från gult till 
grönt och i gryningen hörs koltrastens 
sång. Någonting börjar gro mellan 
Hilda och Erik och det växer sig snabbt 
starkare.
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Där vassen viker

Linda Edgarsson
Linda Edgarsson är utbildad journalist och copywriter. Hon 
bor med man och tre barn i ett hus på  familjens släktgård 
utanför småländska Eksjö. Inspirationen till romanen har 
hon häm  tat från sina förfäder – människor som levt och 
arbetat i bygden i generationer.
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”Kära barn, inte ska du klaga inte, du har ju både tvätt-
maskin och diskmaskin.” 

Det var min farmor som sa det. Jag var mitt uppe 
i småbarnsåren och tänkte att ingen hade det så eländigt som 
jag. Hela familjen låg utslagen i magsjuka och torktumlaren bör-
jade lukta bränt. Femtio år tidigare hade min farmor, då själv 
småbarnsmor, stått böjd nere i sjön klockan tre på natten och 
skrubbat husets nedkräkta sängkläder. Mjölkstockning hade hon 
visst fått på köpet också eftersom vattnet hade varit så kallt. 

Min förundran över det gamla slitet var väckt.  
Jag frågade mycket och farmor berättade en hel del, men avslu-

tade alltid med att ”det var inte bättre förr”.  
När jag tyckte synd om mina barn som hade lång bussresa till 

skolan berättade hon om sin egen skolfärd som innebar långa 
sträckor i djup oplogad snö, frostbitna fötter och en känsla av att 
aldarig komma fram. 

Nej, det var inte bättre förr.  
Ändå ville jag veta mer och drömma mig bort. För visst fanns 

det ändå någonting romantiskt i den kollektiva mödan här ute i de 
småländska skogarna. 

Som journalist och copywriter har skrivandet alltid varit en 

central del i yrkeslivet, men författande har aldrig funnits i mina 
tankar. Att stå ensam med en text, full av dramatiska påhitterier är 
jag på tok för blyg för. Egentligen. 

Men så kom min släktforskande bror hem och berättade att 
han funnit honom. En tystnad lade sig över rummet för vi visste 
alla att han menade min mormors morfar som i generationer varit 
okänd. Nu skulle vi äntligen få svaret på vår härkomst och pussel-
bitarna falla på plats. 

”En pojkvasker från Bringetofta”, sa han och skrattade åt att vi 
alla trott någonting … mer. 

Spåret tog slut innan det ens börjat för som så många andra vid 
1800-talets slut for den föräldralöse unge mannen till Amerika. 
Kanske visste han inte ens om att den sju år äldre kvinnan han 
lämnade kvar i Småland väntade hans barn och skulle få utstå den 
livslånga skammen ensam.   

Återigen hade vi kört fast i vår släktforskning och var tillbaka 
på ruta ett. Men där och då hände något. Min fantasi tog ett skutt 
ut i någonting helt annat än mina förfäders förseglade öde. Jag 
hade ingen aning, ingen plan och vad jag allra minst var beredd 
på var att mina romankaraktärers kärlek skulle vara så stark, så 
bortom både rim och reson. 

Linda om skrivandet och att debutera



”En typisk 
skrivardag 

bränner jag riset 
på spisen.”

Hur föddes idén till din roman 
om torpardottern Hilda? 
Främst genom misslyckad släkt
forskning. Efter många försök fann vi 
äntligen min mormors okände morfar 
som en liten parantes i husförhörs
längderna. Men han försvann lika 
hastigt som han dykt upp i böckerna. 
Kvar fanns en ensam kvinna och det är 
henne jag har utgått ifrån när jag har 
skapat Hilda. 

Hur ser en typisk skrivdag ut 
för dig?
Har inte riktigt fått kläm på det ännu. 
Inspirationen kommer sällan när det 
passar, snarare tvärtom. En typisk 
skrivardag bränner jag riset på spisen, 
kommer för sent till tandläkartiden, 
glömmer bort att äta och sover först 
natten efter. Typ. 

Är det svårt att skiljas från 
karak tärerna när boken är klar?
Omöjligt, och därför har jag fortsatt 
att skriva om dem. 

Vad är ditt bästa tips till den som 
vill skriva en kärleksroman?
Att inte vilja skriva en kärleksroman. 
Min plan var aldrig att mina karaktärer 
skulle bli så förälskade som de faktiskt 
blir i boken. Denna ovilja lyser igenom 
och visar sig i karaktärernas förvirrade 
känslor för varandra. Men till och 
med jag som skriver får till slut böja 
mig för deras kärlek som tar över och 
vänder omkull hela berättelsen. Jag 
förmådde inte göra så mycket åt det 
och har accepterat att det var dithän 
berättelsen skulle gå.

Hur visste du att det var dags 
att skicka manus till förlag?
När känslan av att sitta på en stor 
hemlighet övermannade mig och jag 
var tvungen att tjalla för någon.

Fem frågor till Linda Edgarsson
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