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Disse solklare og lyksalige dage er nu forbi. Det er kun tre timer siden, du forlod mig, og jeg spørger mig selv
om, hvorledes jeg skal kunne dræbe tiden i aften og fremfor alt i morgen, når de andre rejser sammen med
dig… Lykken har en stor fejl, og det er, at den efterlader en så forfærdelig tomhed. Og denne tomhed

medfører, ulyst, uhygge, dødhed og tunghed, som gør, at man anklager selve lykken."

"Et købmandshus i skærgården" fortæller historien om den unge købmand Åke Hjelm og hans yndige hustru
Emilia, om den kække toldløjtnant Gudmar, der ikke må få den kloge, kønne købmandsdatter Majken – og

om kompagnonen Wilhelm Holt, der viser sig at være alle tiders skurk …

Det er spændende, højdramatisk og hjertegribende læsning om mennesker, der elsker, kæmper, lider – og om
de ondes kamp mod det gode!

Emilie Flygare-Karlén (1807-1892) var en svensk forfatter, der skrev en lang række romaner, der ofte foregik
på hendes hjemstavn i kystsamfundet i Bohuslän og i Stockholms overklassemiljø, som hun senere blev en
del af. Emilie Flygare-Karléns romaner er blevet oversat til en lang række fremmedsprog, og flere af dem er

blevet lavet til populære spillefilm.

 

"Min væne mø!

Disse solklare og lyksalige dage er nu forbi. Det er kun tre timer
siden, du forlod mig, og jeg spørger mig selv om, hvorledes jeg skal
kunne dræbe tiden i aften og fremfor alt i morgen, når de andre rejser

sammen med dig… Lykken har en stor fejl, og det er, at den
efterlader en så forfærdelig tomhed. Og denne tomhed medfører,
ulyst, uhygge, dødhed og tunghed, som gør, at man anklager selve

lykken."

"Et købmandshus i skærgården" fortæller historien om den unge
købmand Åke Hjelm og hans yndige hustru Emilia, om den kække

toldløjtnant Gudmar, der ikke må få den kloge, kønne
købmandsdatter Majken – og om kompagnonen Wilhelm Holt, der

viser sig at være alle tiders skurk …

Det er spændende, højdramatisk og hjertegribende læsning om
mennesker, der elsker, kæmper, lider – og om de ondes kamp mod

det gode!

Emilie Flygare-Karlén (1807-1892) var en svensk forfatter, der skrev
en lang række romaner, der ofte foregik på hendes hjemstavn i

kystsamfundet i Bohuslän og i Stockholms overklassemiljø, som hun
senere blev en del af. Emilie Flygare-Karléns romaner er blevet
oversat til en lang række fremmedsprog, og flere af dem er blevet



lavet til populære spillefilm.
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