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Springkilden Kerstin Ekman Hent PDF SPRINGKILDEN foregår i en svensk provinsby i begyndelsen af vort
århundrede. Det er en slags kollektivroman, der giver et billede af , hvordan det lille klassesamfund hænger
sammen og fungerer, samtidig med at hver enkelt af personerne træder frem, får liv og fylde og individualitet.
Forrest i persongalleriet står to arbejderfamilier, og i dem begge er det moderen, der må klare det daglige.

Frida er vaskekone, Tora har sparet op og vil nu forsøge at drive sin egen forretning, Café Cosmopolite. Deres
børn skulle helst nå lidt længere, end de selv gjorde. Byen og personerne i SPRINGKILDEN er de samme,
som Kerstin Ekman skrev om i HEKSERINGENE, men ellers er de to romaner helt selvstændige. "I sine

samfundskritiske romaner løfter Kerstin Ekman med kraft og talent arven fra den store generation af svenske
arbejderforfattere, og hun tilføjer den en kvindelig dimension, som er helt overbevisende og rystende

virkelighedsnær." - Marie-Louise Paludan, Weekendavisen
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