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En herregård til salg Birgit Sparre Hent PDF I "En herregård til salg" møder vi atter den unge Diana, og
romanen fortæller om hendes ægteskab med fætteren grev Joachim Riddercrona. Til lige stor sorg for dem
begge forbliver ægteskabet barnløst, og Diana må tåle bebrejdelser fra sin mands familie, der brændende

ønsker en arving til godset.
Den ulykkelige Diana søger trøst hos ejeren af et nabogods – og hendes ægteskab kommer ud i en alvorlig

krise ...

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.

 

I "En herregård til salg" møder vi atter den unge Diana, og romanen
fortæller om hendes ægteskab med fætteren grev Joachim

Riddercrona. Til lige stor sorg for dem begge forbliver ægteskabet
barnløst, og Diana må tåle bebrejdelser fra sin mands familie, der

brændende ønsker en arving til godset.
Den ulykkelige Diana søger trøst hos ejeren af et nabogods – og

hendes ægteskab kommer ud i en alvorlig krise ...

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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