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kvinder er en ironisk kommentar til det ræs, mange mennesker lever – hvad skal vi som mennesker leve op
til? Det er ligeledes en ironisk kommentar til den polarisering, der sker i tiden – hvad er Udkantsdanmark?
Hvad bør man synes om Udkantsdanmark? Derudover er det en beskrivelse af en mand – fortalt af en

kvindelig forfatter. Det er en humoristisk fortælling om, hvordan en mand agerer, og hvad han tænker, hvad
han gerne vil leve op til, hvordan han gerne vil se ud og blive set samt om hans søgen efter at blive forstået –

både af andre og sig selv. Uddrag af bogen Peter havde aldrig været sentimental, aldrig været optaget af
fortiden og aldrig været besat af de ting, han ikke kunne få eller opnå. Hvis han selv skulle sige det, havde
han heller ikke ofte været udsat for, at han ikke kunne få, hvad han stræbte efter. Nostalgisk var han ikke.
Man kan ikke flygte fra sin samtid, så hvorfor forsøge? Mathilde, derimod, drømte sig tilbage til simplere
tider. Hendes lyst til hjemmedyrkede grønsager og hendes iver efter hjemmebag indikerede ikke kun det
overskud, som nogle speltkvinder i slut-fyrrerne måske lagde i det, men var i høj grad en indikation på en
indre længsel efter dengang, hvor skomagerens børn blev skomagere, og hvor havens grønsager blev

aftensbordets salat. Om forfatteren Sigrid Vedel Sonne (f. 1988) har en professionsbachelor fra
læreruddannelsen Zahle (2013), hvor hun bl.a. er uddannet dansklærer. Man(d) elsker sig selv – og kvinder er

Sigrids første skønlitterære udgivelse.
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