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Driver varandra. Åsa Träff och Camilla Grebe tycker att det finns många fördelar med att skriva tillsammans. ”Är man två kan man piska på varandra så att man får något gjort. Författaryrket är ett så ensamt yrke annars”,
säger Åsa Träff.
Bild: VicTor lundBerg/scAnpix

Kvinnovåld – tema i följetong
Det som började som en lek
har resulterat i två utgivna
böcker. Systrarna Camilla
Grebe och Åsa Träff arbetar
nu med sin tredje deckare.
– Det är lustfyllt att skriva
för att skrämma, säger Camilla Grebe.

Allting började med en mejlföljetong sommaren 2004. Camilla Grebe skickade en början
på en berättelse till sin syster
som sedan fortsatte skriva.
Samma arbetssätt har de haft
med Bittrare än döden.
Det märks tydligt att de båda
systrarna känner varandra välNär bokförlaget ringde och digt väl, och känner sig trygga
ville träffa systrarna Grebe och i varandras sällskap. AssociaTräff för att diskutera deras tionerna flödar fritt och de
inskickade manus
avslutar varandras
blev Camilla Grebe
Camilla
”Hur kan du vara meningar.
helt paff.
är den något domi– Det måste vara så taskig mot
nanta av de två.
någon som skäm- alla småbarns– Nu får du faktar, tänkte jag. Vi
tiskt sluta prata, nu
hade inget självför- föräldrar?”
är det min tur, sätroende alls som
ger Åsa Träff i sann
skribenter, säger
syskonanda.
Camilla Grebe.
Både Camilla Grebe och Åsa
Det var några år sedan och Träff har andra karriärer och
efter att ha sålt sin debutbok, har hittills haft skrivandet som
kriminalromanen Någon sorts en bisyssla. Camilla driver ett
frid, i Sverige och i en rad andra konsultbolag och Åsa är psyländer har systrarnas självför- kolog. Även huvudpersonen
troende stärkts. Men under i deras båda böcker, Siri, är
skrivandet av nästa bok fanns psykolog.
en annan rädsla: att leva upp
Elakt mot föräldrar
till förväntningarna.
– Det var Camilla som kom
Startade med ett mejl
med den idén och det har fung– Men vi bara skrev. Och har erat väldigt bra som dramaturnojat massvis efter att vi skrivit giskt grepp. Det var ett bra sätt
klart i stället, säger Åsa Träff.
att sätta sig in i karaktärernas

– Jag tycker att det är viktigt att man skriver sådant
som berör människor, även
om det är hemskt. Det finns
något njutbart i att skriva
sådant som skrämmer. Det är
en utmaning att bygga upp en
sådan historia, säger Camilla
Grebe.

Ingen politisk agenda

känsloliv och relationer, säger
Åsa Träff.
Sommarens följetong Bittrare
än döden inleds med att en
femårig flicka blir vittne till
när hennes mamma misshandlas till döds.
– ”Hur kan du vara så taskig
mot alla småbarnsföräldrar?”
frågade en kompis mig, berättar Camilla Grebe, som är den
som skriver de flesta av de
otäcka partierna.

Samtidigt träffar Siri en ny
grupp med patienter, som alla
är kvinnor som blivit utsatta
för våld. Stegvis flätas den
lilla flickans öde samman med
Siri och kvinnorna i gruppen.
Någon politisk agenda med
att uppmärksamma mäns våld
mot kvinnor har inte funnits.
– Temat är egentligen kärlek.
Vad den kan få oss att göra
både mot andra och oss själva,
säger Åsa Träff.
Den tredje boken om Siri,
Innan allting tar slut är under
produktion, nästan hälften är
färdigskrivet.
– Den kommer innehålla
många tillbakablickar på 1980talet. Vi blev väldigt nostalgiska av att skriva den, säger
Camilla Grebe.
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