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Glimringe Birgit Sparre Hent PDF Glimringe er navnet på et glasværk, der er knyttet til en gammel herregård
ved den svenske sø Åsunden. Her holder slægten Rutenswärd til, og det har de gjort igennem hundrede år.

Fortællingen om folk og fæ ved Glimringe er en både humoristisk og dramatisk fortælling om alle slags folk i
alle slags situationer - bølgerne går tit højt, blodet både bruser og flyder, kvinder bliver fanget i romantikkens
net og mændene lader sjældent en dyst gå forbi. "Glimringe" er første bind i krøniken "Glimringe", der består
af fire værker. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Birgit Sparre (1903-1984) var en
svensk forfatter fra Flen. Hun blev født under hemmelige omstændigheder og voksede op hos et grevepar på
herregården Sjöred indtil 1920. Efter farens død i 1919 flyttede hun sammen med sin mor til Åsundsholm,
hvor hun indledte sin digteriske karriere. Den første bog udgav hun, da hun var 22 år og igennem mere end

50 år blev hun ved sin pen og udgav sin sidste bog, da hun var 73 år.
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