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Herren på Glimringe Birgit Sparre Hent PDF Den italienske Giovanni Giotti gifter sig til det svenske
glasværk Glimringe, og stiler mod at genskabe dets pragt, omdømme og velstand. Men Giovanni styrer

glasværket med hård hånd for at opnå sine drømme, og det driver arbejderne ud i desperate situationer - og
hjemme sidder Giovannis hustru, Beata Elisabeth, og drømmer om at blive fri for den stålsatte mand og i

stedet være sammen med sin sande kærlighed, Grev Sixten fra Heljö.

Glimringe er navnet på en svensk slægtskrønike skrevet af Birgit Sparre. Krøniken består af fire bind
("Glimringe", "Herren på Glimringe", "De unge baroner" og "Møde med kærligheden"), der fortæller om livet

på herregårdene omkring glasværket Glimringe.

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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