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BESKRIVNING

Spilld mjölk är en stark och mycket realistisk skildring av mjölkkrisen, berättad inifrån av två mjölkbönder
som valt olika vägar men ändå är så lika i sitt synsätt. Resultatet en knivskarp samhällsskildring om en tid
som snart inte finns mer. Bondens tid. Berättelsen utspelar sig under ett mycket turbulent år för svenska
mjölkbönder. Den visar på de katastrofala följder vartenda öres sänkning av mjölkpriset ger. Bonden Per
flyttar hem till släktgården med sin lilla familj, bygger en ny ladugård och satsar på framtiden. Men
någonting går fel. Sakta men säkert förändras klimatet omkring honom och hans familj. Omedvetet finner
han sig snart i en ohållbar situation som oundvikligen leder fram till de fruktansvärda händelser som
kulminerar med en olycka - den kommer att förändra både honom och alla omkring honom för all framtid.
De händelser som beskrivs har hänt men romanen och huvudpersonerna är fiktiva. Romanen beskriver
konsekvenserna av kortsiktiga politiska beslut, en orolig marknad och varför vi har en brytningstid som
påverkar hela landet, inte bara landsbygden. För Per och många av hans kollegor är det redan för sent.
Förhoppningsvis är det inte det för alla. Ännu."Spilld Mjölk är verkligheten. Inte tillrättalagd eller
romantiserad. Spilld mjölk är en viktig berättelse."- Staffan Danielsson, riksdagsledamot. Malin Sundin är
född i Orsa i Dalarna och är tredje generationens mjölkbonde på gården där hon bor tillsammans med sin
sambo och son. Spilld mjölk har hon författat i samarbete med en anonym bonde. Båda vill visa på de
katastrofala följder det ständigt sänkta mjölkpriset ger. 2016 nominerades hon till Studieförbundet
Vuxenskolans författarpris - ett pris som tilldelas en person som i sitt författarskap speglar nutidens
landsbygd. Anonym bonde är en av alla de mjölkbönder som tröttnat på att bedriva mjölkproduktion i
Sverige. Han gick sjukskriven i cirka ett halvår och fick under den tiden en chans till att stanna upp och
fundera över om det är värt besväret att producera mjölk till underpris. Efter sjukskrivningen skrev han ett
utkast till en roman - kanske var det en form av egenterapi. Han har lånat mycket från sitt eget liv i
berättelsen. Anonym bonde har nu valt att byta yrke.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Spilld mjölk - Malin Sundin - Bok (9789188265098) | Bokus

Köp 'Spilld mjölk' bok nu. Mjölkproduktionens långa era närmar sig sitt slut i och med sänkta priser. Vad
ger det för ...

Spilld mjölk i riksdagen - Jordbruksaktuellt - ja.se

SPILLD MJÖLK har passerat drömgränsen 1000 nedladdade ljudböcker! :-D wohoo!! SPILLD MJÖLK
finns nu som POCKET!! Uppdaterat omslag med Tove Lifvendals f...

Spilld mjölk - Malin Sundin - Bok | Akademibokhandeln

Mjölk-kannan stod farligt nära kanten på socker-mjölk-brickan, när en uppmärksam kollega sade till en
annan som just var på väg ut …
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Spilld mjölk
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