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Glimringe Birgit Th. Sparre Hent PDF Det är den sekelgamla, milsvida skog som omger Glimringe som ger
upphov till det lilla glasbruket. Den tappre karolinen, som slogs för Karl XII, slår sig ned vid gården runt sjön
för att dra sig tillbaka efter kriget, men ger sig istället på den svåra uppgiften att tillverka glas. Han vet att
skogen är viktig för att glasbruket ska kunna finnas. Och här finns tillräckligt med råmaterial för att driva

bruket i generationer ...

Gården följer med genom den turbulenta historien och tillsammans med sina invånare upplever den krig,
tragedi, sorg - och kärlek.

Birgit Th. Sparre föddes 1903 och dog 1984. Hon var en svensk författare, kanske mest känd för romansviten
"Gårdarna runt sjön", där hon skildrade sin hemtrakt runt Åsunden och Ulricehamnsbygden. Birgit gav ut

sammanlagt 33 böcker mellan 22 och 73 års ålder.
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