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Pressmeddelande från Tundell Salmson audio, maj 2014 
 

Till mamma på mors dag  – en gripande berättelse av Doris Dahlin 
 

Nu ger Tundell Salmson audio ut ytterligare en roman av Doris Dahlin på ljud. Den starka 
relationsromanen Till mamma på mors dag utkommer på mp3-fil. Uppläsare är Lily Bigestans. 
 

Till mamma på mors dag är en relationsroman om den kanske svåraste relationen av alla, nämligen den mellan 
mor och dotter. Det är en uppgörelse med den mamma som inte velat se, som inte orkat, men som man också 
övergett; den mamma man själv har blivit, eller valt att aldrig bli. 
 

Två kvinnor är huvudpersoner i Till mamma på mors dag; Reseda och Elisabet. Båda har gjort klassresor, men 
åt olika håll. Båda kämpar med allt som har hänt dem, allt de bär med sig. Med självförtroende, kärleksrelationer 
och inte minst med sina mammor. Berättelsen har samma personliga ton som Doris Dahlins självbiografiska 
Skammens boning, och inte heller här väjer hon för det svåra. Samtidigt är budskapet upplyftande: Det går att 
börja om. Det går att välja vem man vill vara. 
 
– Till mamma på mors dag är en gripande berättelse om skuld och sorg, men också om att gå vidare. Doris 
Dahlins personliga språk ger både kraft och tyngd till romanen, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell 
Salmson audio. 
 
Sagt om Till mamma på mors dag: 
Yukiko Duke, Tidningen Vi: ”Jag vet få svenska författare som kan skriva lika starkt om barndomens slagskugga 
över tillvaron. När Reseda och Elisabet tänker tillbaka på sina liv vibrerar boken av smärta och sorg.” 
 

Anne Ralf Hållbus, Tidningen Fönstret: ”Gripande och välskrivet.” 
 

Lisa Ahlqvist, Göteborgs-Posten: ”Även om intrigen ibland flyter ovanpå språket är denna roman likafullt Doris 
Dahlins mest intressanta verk hittills.” 
 
Om Doris Dahlin 
Doris Dahlin är en författare som också är en flitigt anlitad kursledare och coach. Hennes litterära debut var 
Ockupationsleken (1971). Därefter har hon bland annat gett ut den självbiografiska Skammens boning, som 
blev en stor framgång. 2012 utkom Drunkna inte i dina känslor som hon skrivit tillsammans med Maggan 
Hägglund. Boken har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Både Skammens boning och 
Drunkna inte i dina känslor har getts ut på ljud av Tundell Salmson audio. 
 

”Jag är en ständigt berättande, skrivande människa. Vad jag än gör och upplever skriver jag om det i huvudet”, 
skriver Doris Dahlin på sin hemsida. Läs mer på: http://dorisdahlin.se/  
 
Till mamma på mors dag har nyligen släppts som mp3-fil på Tundell Salmson audio.  
ISBN mp3-fil: 978-91-7607-002-4 
Uppläsare: Lily Bigestans 
För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/Till_mamma_pa_mors_dag.shtml eller 
kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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