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I Anna-Karin Palms roman Herrgården är platsen och tiden obestämd - liksom hela händelseförloppet, som
kan beskrivas som en existentiell rysare. Oavsett vilken platsen är så har där pågått ett krig. Vännerna Ben,
Alex, Leila och Juri har gått flera nätter i sträck genom skogar och plundrade byar. Plötsligt ligger det graciöst
harmoniska huset framför dem, overkligt och hemlighetsfullt. Ingen syns till, och där inne finns allt de
behöver: kläder, mat, vackert inredda rum. De kan inte fatta sin osannolika tur, att så av en slump ha funnit en
fristad när omvärlden befinner sig i upplösning. Men är de vänner? Och är det verkligen en slump att de hittat
fram till detta hus? Kvinnan som bor där, och som snart dyker upp - vilken är hennes historia? För berättaren,
Ben, ter sig de där månaderna i Herrgården efteråt som en ogripbar dröm, svävande likt dimman som steg upp
från sjön. Vad var det som hände, när den bräckliga tryggheten de försökt skapa började rubbas, när de inte
längre kunde glömma sina personliga erfarenheter och minnen? Var det när ännu en person sökte sin tillflykt
till Herrgården, gjorde anspråk på att få vara där, som de blev allt mer vaksamma? Som om ingen gick att lita
på ... I en febrig upptrappning når kaos och katastrof också Herrgården. Men huset finns kvar, och Ben vet att
han för alltid hör hemma där. Anna-Karin Palms roman har en mångtydighet som gör den oavlåtligt
spännande; den är ett laddat drama om sex karaktärer och ett hus, och en berättelse om vänskap och svek, om
åtrå mellan människor och om den förtrollande och förfärande styrkan i kärleken till en plats.
Schenströmska Herrgården ligger i den lilla orten Ramnäs. På Kohlswa Herrgårds hittar du hotell och
konferens i en genuin bruksmiljö. Gårdens historia är … Klockan var några minuter i 6 på fredag eftermiddag
och gruset knastrade under mina fötter då jag gick gången upp mot herrgården. Herrgården har anor från
1600-talet och har besökts av bland annat Karl XI. Här finner du en ytterst rogivande omgivning och vi lovar
att skämma bort dig med sköna behandlingar. Jag hade l.
Öppettider. 5–27 MAJ Öppet lördagar och söndagar kl. Dags att boka julbordet. vad Är pÅgÅng pÅ
herrgÅrden. Vacker historisk bruksmiljö precis intill vattnet. Vacker historisk bruksmiljö precis intill vattnet.

Vacker historisk bruksmiljö precis intill vattnet. Peka i bilden för information. Konferera i vacker,
avkopplande och lugn miljö, eller varför inte ha din fest här.
Här kan man hålla såväl herrgårdsbröllop som rustikt bröllop i det gamla sädesmagasinet. Här kan man hålla
såväl herrgårdsbröllop som rustikt bröllop i det gamla sädesmagasinet.

