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BESKRIVNING

?Orgelmusiken hördes dämpat genom de metertjocka kyrkmurarna när han gick till sin moders grav. Ja,
kantorn tillbragte nästan alla fristunder vid den nya orgeln ? den som en enda gång spelades utan synlig
organist. Hur det nu gick till. De som hörde det hade slutat upp att berätta om det eftersom ingen trodde
dem. Grinade åt deras dumheter och hednatro. Och prosten hade varnat dem ??Jan Fridegård, en av våra
mest lästa och folkkära författare, föddes den 14 juni 1897 på Hjulsta gård i sydvästra Uppland. Han var
son till statdrängen Johan Alfred Johansson och dennes hustru Lovisa. Familjen bodde en i tid i Boglösa
socken och flyttade 1903 till Övergrans socken och Katrinelunds herrgård, där fadern blev
ladugårdsförman. Det är från den trakten som Fridegård hämtat de flesta motiven för sina skildringar.Jan
Fridegård debuterade 1933 med En natt i juni. Kort därefter gav han ut den starkt självbiografiska
romantrilogin om Lars Hård (1940?49). En bland eder utkom för första gången
1958.Omslagsformgivare: Henning Trollbäck
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Matteus 20:26 Så är det icke bland eder; utan den som vill bliva störst ...

En bland eder / Jan Fridegård Fridegård, Jan, 1897-1968 (författare) Alternativt namn: Fridegord, Jan,
1897-1968 Alternativt namn: Fridegård, Johan Fridolf, 1897-1968

En bland eder (e-bok) av Jan Fridegård - Bokon

Köp En bland eder. "Orgelmusiken hördes dämpat genom de metertjocka kyrkmurarna när han gick till sin
moders grav. Ja, kantorn tillbragte nästan alla ...

Kolosserbrevet 2:5 Ty om jag ock till kroppen är frånvarande, så är jag ...

Eller vilken är den man bland eder, som räcker sin son en sten, när han beder honom om bröd, 10. eller
som räcker honom en orm, när han beder om fisk? 11. Om ...
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