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stille op med den?  

For første gang skal Maj have sin nye familie til middag. Men hvordan havnede hun her, med en mand hun
knap kender? En sparken i maven giver svaret. Barnet. Det der aldrig måtte ske.  

Langsomt vokser en beslutning frem: Hun vil være en kvinde, som ingen kan klandre. En god kone, mor,
værtinde. Men hvor meget Maj end prøver at få styr på tilværelsen, så er alt det andet der. Usikkerheden, det
betændte moderskab, alkoholismen og et ægteskab, som ikke var meningen. Og en forbudt længsel efter at

indtage sin plads og risikere at fylde for meget.    

ET BARN AT FØDE følger den 20-årige Maj i hendes første år som gift i slutningen af 1930´erne. En stærk
skildring af kvinders livsvilkår og en fortælling om tidsåndens og tilfældighedernes lunefulde måde at styre

vores liv på.

”Svenske Kristina Sandberg løfter husmorlivet ind i litteraturen med sit smukt strømmende sprog om en ung
kvinde i slutningen af 1930' erne. […] Kald det domestic realism, køkkenvaskrealisme eller bare

husmorrealisme. Forfatteren gør det trivielle nærværende og løfter datidens husmorliv ind i litteraturen med

stor indlevelse.”   ★ ★ ★ ★ ★ 5 ud af 6 hjerter, Politiken

Et barn at føde er den rene poesi og en nydelse at læse… Det er en smuk og meget rørende historie om en ung
kvinde, som kæmper med ulykkelig forelskelse, graviditet, ægteskab, svigerfamilie og den første usikre tid

som mor uden hjælp og gode råd. Det er helt eminent beskrevet.” Bogblogger.dk

"Romanens sprog er holdt i en forrygende og nostalgisk samtids-form. Jeg er vild med både busteholder, at
nøde noget til noget osv. Det passer som fod i hose til fortællingen… jeg i den grad ser frem til næste i serien,

for det her er både nostalgi og socialrealisme og solide figurer." Bognørden.dk ★ ★ ★ ★

"Det har været en stor fornøjelse at få indblik i Majs liv og tanker, og efter ganske kort tilvænning til den
litterære form, har det også været en rigtig god læseoplevelse. Det vil det være for alle indviduelle læsere af

gode historier om menneskelige skæbner, men der vil også være stof til mange snakke i læsegrupper."
Drustrups bogblog.dk, 5 ud af 5 mulige hjerter

"Et barn at føde er utroligt velskrevet, utroligt levende, og femstiller på spændende vis alle de problemer, en
ung kvinde kan have stået overfor i 30’erne." Bogrummet.dk, 5 ud af 5 stjerner
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