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Karin! Karin! Karin! Min engel! Hent PDF Forlaget skriver: De flesta känner igen Karin Larsson från de
många målningar som Carl Larsson så kärleksfullt målat av sin familj och deras gemensamma hem. Mindre
kända är alla de brev som växlades mellan Karin och Carl under ett trettiofemårigt lyckligt äktenskap. Carl
var ständigt ute på resor eller arbetade på olika projekt utanför hemmet. Då krävde båda att få så gott som
dagliga brev, där de delar sina tankar och känslor och diskuterar livets praktiska åtaganden. Breven är djupt
personliga där inte minst Carls ständiga behov av stöd och inlevelse motsvaras av Karins klokhet och värme.

Karin och Carl Larsson var ett av det förra sekelskiftets mest kända konstnärspar och breven mellan dem ger
en avslöjande inblick i deras liv och äktenskap och blir till en sällsynt levande dubbel självbiografi. Per I.

Gedin har gjort ett urval ur denna rika brevsamling med kommentarer och upplysande inledningar.
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