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At sørge for sine Kristina Sandberg Hent PDF Forlaget skriver: Hun spejder ud over fjordens urolige
vandflade fra sommerhusets køkkenvindue. Hvorfor kommer de ikke? Det er flere timer siden Tomas tog
Anita og Lasse med i motorbåden ud til øen, og Maj gav dem en velfyldt madkurv med. Men endnu er der

ingen båd at se på vej ind mod bådebroen i vigen.
Alting burde jo være godt. Freden er kommet, og det er lykkedes ægtemanden Tomas at holde sig ædru siden
hypnosebehandlingen hos doktor Bjerre. Men når Maj bliver overmandet af trætheden og ængstelsen, er det

ikke let at holde hjemmet harmonisk og kærligt. Hvor meget hun end forsøger.
Maj er hustru og mor i Örnsköldsvik i 1940’erne og 1950’erne, i en tid hvor husmoderen er et efterstræbt

ideal.   

AT SØRGE FOR SINE er en stor fortælling om Maj, om hendes familie og hendes sociale opstigning, men
også om samfundet set ud fra en hjemmegående husmors dramatiske hverdag. AT SØRGE FOR SINE er

anden, fritstående bog i trilogien om Maj.

"En rigtig page-turner, den slags roman som besætter læseren, med personer der kryber ind under huden og
stædigt bliver i tankerne, efter man (modvilligt) har lukket bogen." Svenska Dagbladet

 

Forlaget skriver: Hun spejder ud over fjordens urolige vandflade fra
sommerhusets køkkenvindue. Hvorfor kommer de ikke? Det er flere
timer siden Tomas tog Anita og Lasse med i motorbåden ud til øen,
og Maj gav dem en velfyldt madkurv med. Men endnu er der ingen

båd at se på vej ind mod bådebroen i vigen.
Alting burde jo være godt. Freden er kommet, og det er lykkedes
ægtemanden Tomas at holde sig ædru siden hypnosebehandlingen
hos doktor Bjerre. Men når Maj bliver overmandet af trætheden og
ængstelsen, er det ikke let at holde hjemmet harmonisk og kærligt.

Hvor meget hun end forsøger.
Maj er hustru og mor i Örnsköldsvik i 1940’erne og 1950’erne, i en

tid hvor husmoderen er et efterstræbt ideal.   

AT SØRGE FOR SINE er en stor fortælling om Maj, om hendes
familie og hendes sociale opstigning, men også om samfundet set ud
fra en hjemmegående husmors dramatiske hverdag. AT SØRGE FOR

SINE er anden, fritstående bog i trilogien om Maj.

"En rigtig page-turner, den slags roman som besætter læseren, med
personer der kryber ind under huden og stædigt bliver i tankerne,
efter man (modvilligt) har lukket bogen." Svenska Dagbladet
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