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Huset ved Flo-engen Kjell Johansson Hent PDF Tiden er fyrrene og halvtredserne, stedet et forfaldent hus i
arbejderforstaden Midsommerkransen uden for Stockholm. Her lever en familie med taterblod i årene, der
afviger stærkt fra Folkhemmets øvrige indbyggere, "de almindelige": En mor som køber romaner i stedet for
lagner, en mormor som læsetræner med børnene i en biografi om den socialdemokratiske helt Branting, og en

morfar hvis tid går med at samle cigaretstumper og vise sit barnebarn pornografiske hæfter.

Bogens centrale figur er den alkoholiserede far, grev Johan von Johansson af Kransen, en fantast fuld af vilde
ideer og planer. Han fylder huset med glæde og drømme, men bag de svulmende planer gemmer sit et

menneske i bitter strid med sig selv og sin omverden.

Huset ved Flo-engen er en stærk barndomsskildring om udsathed og skræk - og om den forunderlige
kærlighed mellem en ulykkelig far og hans søn.
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