
 

 

 

 

 

 

Danskerne elskede Emma Hambergs første roman, 
Brunstkalenderen, der fik fantastiske anmeldelser…  

 
Nu kommer Svømmeprøven! 

 

Maja og Pelle Hannix bor på den lille ø Hjortholmen midt i Vänern i et 
eftertragtet paradis fra 1700-tallet med sommerslot, dådyr, et orangeri og 
en gammel mosaikpool. Pelle er en af Europas førende skulptører. Maja, 

hans tidligere elev, som er 30 år yngre end Pelle, har aldrig selv slået 
igennem som kunstner. På trods af de smukke omgivelser på Hjortholmen, 
er Maja fortvivlet over hendes liv. Hun bestemmer sig følgende for at starte 

en svømmeskole for voksne. 
 

Der dukker tre elever op på Hjortholmen: kulturjournalisten Karin, 
gartneren Jens og teenageren Alex. Tre ensomme mennesker, der hver 

især bærer på hemmeligheder, som de for enhver pris vil skjule. 
 

Svømmeskolen bliver absolut ikke, som nogen af dem havde tænkt sig.  
De tre varme sommeruger forandrer deres liv for altid.  

Lærer de at svømme?  
Og hvad skal der til for at kunne tage livets svømmeprøve? 

 
Svømmeprøven er en morsom og charmerende feel good roman om at 

turde leve det liv, vi inderst inde ønsker os. 
 
 

Pressen skrev om Brunstkalenderen: 
 

“Det er særdeles underholdende læsning at følge deres bestræbelser på at finde 
rundt i tilværelsens vildveje. Jeg synes Emma Hamberg skriver strålende med 

indføling og varme, og det er en meget udtryksfuld bog med troværdige og 
sympatiske karakterer.” - Litteratursiden.dk 

 
"Emma Hambergs bog synes skræddersyet til læserne af gode, 
progressive dameblade med intelligente brevkasser." - Politiken 

 
"En dejlig og livsbekræftende bog, der underholder til sidste minut." - Søndag 

 
 

Svømmeprøven er blevet modtaget rigtig godt i Sverige: 
 

“Emma Hambergs roman Svømmeprøven er både charmerende og fængslende. 
Det er en fortælling om relationer, om livet, venner og kærlighed - og frem for alt 

om at turde leve livet fuldt ud på sine egne vilkår.” 
- Therese Bergman, tidningenkulturen.se 

 
“Letlæst, hændelsesrig og så tilpas spændende, at man vil vende hver side for at 

se hvad der sker.” - Caroline Englund, Värmlands Folkblad 
 

 
 

Læs og se mere om Emma Hamberg her:  www.piratforlaget.se 
 

Med venlig hilsen - Forlaget Aronsen - www.forlagetaronsen.dk 
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Sommerens feelgood roman! 

Svømmeprøven 

 

“Dejlig, 
uforpligtende og 
varm læsning.” 
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      FEMINA 


