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Følgerne Karin Michaëlis Hent PDF Forlaget skriver: "Følgerne" er femte og sidste del af Karin Michaëlis&’
romanepos "Træet på godt og ondt" om Gunhilds liv og vej fra lille pige til selvstændig kvinde og kunstner,

der bor alene i Hamburg. Michaëlis undersøger trin for trin den unge kvindes livsfaser og psykiske
konstitution.

Fem-bindsværket "Træet på godt og ondt" begynder som en selvbiografisk skildring af Karin Michaëlis
barndom i Randers, men fra og med tredje bind får historien om Gunhild mere fiktiv karakter.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Karin Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske forfattere nationalt såvel som
internationalt. Igennem hele sit forfatterskab kredser hun tematisk om kvindeundertrykkelse og pigers og

kvinders psykologi og seksualitet. Som ung rejste hun til København, hvor hun kom ind i det litterære miljø
omkring Georg Brandes. Under besættelsen måtte Karin Michaëlis bosætte sig i USA på grund af sin

mangeårige indsats for tyske forfattere på flugt fra nazismen, heriblandt Bertolt Brecht.
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