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Hemsöborna August Strindberg Hent PDF Hemsöborna är en roman av August Strindberg som utgavs 1887,
ett år efter Tjänstekvinnans son. Strindberg gjorde även en dramaversion av berättelsen 1889. Boken skrevs

under Strindbergs vistelse i Schweiz och södra Tyskland.

De inledande raderna har blivit mycket berömda, så kallad in medias res: "Han kom som ett yrväder en
aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen."

Hemsöborna följer fastlänningen Carlsson som kommer till Hemsö för att hjälpa till med änkan Flods
lantbruk. Det skär sig snabbt mellan Carlsson och Flods son Gusten, som tycker att Carlsson är högfärdig.

Carlsson får dock ordning på lantbruket och han får idén att hyra ut ett av husen till en professorsfamilj under
sommaren, vilket ger hushållet extrapengar.

Carlsson förälskar sig i Ida, en av pigorna från Stockholm, men sin uppvaktning har han inget för, och nästa
sommar gifter sig Carlsson med madam Flod. Den äkta sängen har dock inte mycket att erbjuda och Flod
förstår snart att Carlsson är närgången mot pigorna. Hon smyger efter Carlsson en vinternatt och drar på sig
lunginflammation. Under julen dör hon och när kistan ska föras till kyrkan går isen upp, kistan sjunker och

Carlsson förmodas drunkna.
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De inledande raderna har blivit mycket berömda, så kallad in medias
res: "Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett

höganäskrus i en svångrem om halsen."

Hemsöborna följer fastlänningen Carlsson som kommer till Hemsö
för att hjälpa till med änkan Flods lantbruk. Det skär sig snabbt
mellan Carlsson och Flods son Gusten, som tycker att Carlsson är
högfärdig. Carlsson får dock ordning på lantbruket och han får idén
att hyra ut ett av husen till en professorsfamilj under sommaren,

vilket ger hushållet extrapengar.

Carlsson förälskar sig i Ida, en av pigorna från Stockholm, men sin
uppvaktning har han inget för, och nästa sommar gifter sig Carlsson
med madam Flod. Den äkta sängen har dock inte mycket att erbjuda
och Flod förstår snart att Carlsson är närgången mot pigorna. Hon

smyger efter Carlsson en vinternatt och drar på sig
lunginflammation. Under julen dör hon och när kistan ska föras till
kyrkan går isen upp, kistan sjunker och Carlsson förmodas drunkna.
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