
HELENE RÅDBERG 
Mammajournalerna
 
Genom att väva samman journaler, brev och  
samtal från det egna terapirummet närmar sig  
författaren och poeten Helene Rådberg smärt- 
punkten med mamman som tog sitt liv.

DISKUSSIONSFRÅGOR

Akademibokhandelns

BOKCIRKELTIPS

1.  Hur var det för flickan att växa upp med Barbro? Flickan 
som också hade en pappa som bara kunde försvinna.

2.   Hur förhåller sig personerna i boken till rådande  
konventioner om hur en kvinna förväntas vara? 

3.   När man läser Mammajournalerna så upplever man att  
läkarna ser på Helens mamma på ett speciellt sätt, hur  
ser den manliga ”läkar-blicken” ut? 

4.   Karaktärerna lever i små städer – hur stor roll spelar  
platsen för en människas möjligheter?

5.   Hur har samhällets syn på psykisk ohälsa förändrats sedan 
dess (om den har det) – vad är friskt och vad är sjukt? 

6. Hur ser ni på mammarollen nu och då?

7.   Att beskriva Barbros liv genom så många olika uttryckssätt 
och perspektiv, gör det bilden av henne tydligare?

Kaffe och mandelkubb. Anita O’Day ”Stella by Starlight”
The Beatles ”Rock and Roll Music”
Barbro Hörberg ”Med ögon  
känsliga för grönt”

ATT ÄTA ATT LYSSNA PÅ
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