
Stark nutidsskildring av mjölkbondens tuffa vardag – nu som pocket
De flesta av oss tar den för given i livsmedelsbutiken. Men för Malin Sundin och hennes anonyma kollega är det frustration
över en ohållbar utveckling som ligger bakom varje liter mjölk de producerat. Nu kommer deras berättelse från insidan, Spilld
mjölk, ut som pocketbok.   

 

 

– Det som beskrivs i boken har hänt, på ett eller annat sätt. Det är inte enskilda isolerade händelser. Det är en pågående kris som långsamt
förgör våra kollegor, förklarar Malin Sundin som själv är både författare och mjölkbonde.

Det hela började med att hon fick ta del av en annan bondes tankar och frustration kring den rådande situationen. Bonden, som står som
Anonym bonde på bokens titelsida, är en av många mjölkbönder som tröttnat på att bedriva mjölkproduktion i Sverige. Han gick sjukskriven i
cirka ett halvår och fick under den tiden en chans 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, baserad på sina egna erfarenheter. Sedan dess har Anonym bonde valt att byta yrke –
men berättelsen lever kvar.

Spilld mjölk, som utspelar sig på en bondgård någonstans i Sverige, beskrivs som en dokumentär roman med ett starkt inlägg i debatten om
den svenska landsbygden.

Boken handlar om bonden Per som flyttar hem till släktgården med sin lilla familj, bygger en ny ladugård och satsar allt 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 kulminerar med en olycka – något som kommer att förändra både honom och omgivningen för all framtid.

Berättelsen utspelar sig under ett mycket turbulent år för svenska mjölkbönder. Den visar på de katastrofala följder vartenda öres sänkning av
mjölkpriset ger, konsekvenserna av kortsiktiga politiska beslut och en orolig marknad som påverkar hela landet, inte bara landsbygden.

– Vi vill med boken beskriva yrket och bondelivet från insidan. De flesta är för långt från landsbygden och bondgården i dag. Det är viktigt att
veta sitt arv och sitt ursprung, säger Malin Sundin.

Malin Sundin är född i Orsa i Dalarna och är tredje generationens mjölkbonde på gården där hon bor tillsammans med sin sambo och son.
Förutom att vara bonde, författare och krönikör tävlar Malin på elitnivå med sina Siberian huskies och är regerande världsmästare i draghund.

2016 nominerades hon till Studieförbundet Vuxenskolans författarpris – ett pris som tilldelas en person som i sitt författarskap speglar nutidens
landsbygd.

 

Mer om boken:

Spilld mjölk är en stark och realistisk skildring av mjölkkrisen, berättad inifrån av två mjölkbönder som valt olika vägar men ändå är så lika i sitt
synsätt. Romanen kom till genom att den anonyme författaren kände sig tvungen att få ut sin frustration och få sina insikter på pränt – den
ohållbara situationen i branschen hade bränt ut honom. Resultatet blev ett oredigerat manus som den namngivne författaren tog sig an och



ohållbara situationen i branschen hade bränt ut honom. Resultatet blev ett oredigerat manus som den namngivne författaren tog sig an och
förädlade till 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.

Utkommer 15 augusti.

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 

 

Susanne Ahlenius
Marknadsledning
0734-20 47 46
susanne@hoi.se

 

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


