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hun havde kunnet læse de tanker, som forandrede Emilies ansigtsudtryk og væsen, "vi skærgårdsdøtre må
altid være forberedte på nye bekendtskaber. Vi opnår ikke mere end at lære at kende og skatte dem, før de
igen forlader os og giver plads for nye. Hvert efterår sørger den vilde Nordsø for, at vi ikke bliver alene."

"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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skærgårdsdøtre må altid være forberedte på nye bekendtskaber. Vi
opnår ikke mere end at lære at kende og skatte dem, før de igen
forlader os og giver plads for nye. Hvert efterår sørger den vilde

Nordsø for, at vi ikke bliver alene."

"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
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