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oss människor, att vi inte tycker om, att någonting går sönder. Ja, om det inte är annat än en lerkruka eller en
porslinstallrik, så samlar vi ihop bitarna, lägger dem intill varandra och försöker limma och klistra för att få
dem att hålla ihop." Ur Anna Svärd.Löwensköldska ringen (1925) är en bitter och spöklik ödessaga. Här sås

fröet till den förbannelse som vilar över Lagerlöfs trilogi med konsekvenser för de båda följande
romandelarna: Charlotte Löwensköld (1925) och Anna Svärd (1928).

Karl-Artur Ekenstedt är den unge

prästen som både Charlotte Löwensköld och Anna Swärd förälskar sig i. Han anser sig ha fått Guds befallning
att ta dalkullan Anna till sin maka efter att hans förlovning med Charlotte brutits. Charlotte är en ung vital
kvinna med en historia av omaka friare i hennes jakt på kärlek. För Anna är fattigdomen över när hon möter
Karl-Artur. Hon längtar till en framtid av rikedom och sann lycka.

Men Karl-Artur är inte vilken präst som
helst. Livsöden vävs samman med sagor och folksägner i Selma Lagerlöfs karakteristiska berättarstil. 

Förord

av Leif Stinnerbom.Detalj ur Stugrabatt, mönster för textil av Gocken Jobs (1914-1995).




"Det är ju så med oss människor, att vi inte tycker om, att någonting
går sönder. Ja, om det inte är annat än en lerkruka eller en

porslinstallrik, så samlar vi ihop bitarna, lägger dem intill varandra
och försöker limma och klistra för att få dem att hålla ihop." Ur
Anna Svärd.Löwensköldska ringen (1925) är en bitter och spöklik
ödessaga. Här sås fröet till den förbannelse som vilar över Lagerlöfs

trilogi med konsekvenser för de båda följande romandelarna:
Charlotte Löwensköld (1925) och Anna Svärd (1928).

Karl-Artur
Ekenstedt är den unge prästen som både Charlotte Löwensköld och
Anna Swärd förälskar sig i. Han anser sig ha fått Guds befallning att

ta dalkullan Anna till sin maka efter att hans förlovning med



Charlotte brutits. Charlotte är en ung vital kvinna med en historia av
omaka friare i hennes jakt på kärlek. För Anna är fattigdomen över
när hon möter Karl-Artur. Hon längtar till en framtid av rikedom och
sann lycka.

Men Karl-Artur är inte vilken präst som helst. Livsöden

vävs samman med sagor och folksägner i Selma Lagerlöfs
karakteristiska berättarstil. 

Förord av Leif Stinnerbom.Detalj ur
Stugrabatt, mönster för textil av Gocken Jobs (1914-1995).
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