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BESKRIVNING

Rosa Huset - vad berättar det? Och varför återkommer det i mina drömmar? Ingenting finns kvar, bara
minnet - och en tavla.Så skriver Britt Lindblad i inledningen till den fantastiska berättelsen om släkterna
Westerlund och Lindström.I snabba glimtar får vi följa Edvin och Hulda Westerlund - radarparet som är
släktens upphov - deras kärleksfulla äktenskap och livet i Rosa Huset i Brattby och senare på Nyhem. Här
fostras barnen Maja, Hans och Gustaf.Så träder den nye agronomen Harald Lindström in i bilden och vi får
följa hans liv tillsammans med Maja, enda dottern i Rosa Huset. Döttrarna Britt och Ullas uppväxt ger oss
minnesbilder från en tid som flytt.Vi läser också om "småsystrarna" Tekla och Klara Engelmark, och om
Haralds bror Elias" tragiska livsöde. Sist författaren Britts uppväxt och vuxenliv med maken Mårten
Lindblad.Sammantaget en intressant och välskriven släktkrönika med ett otal fotografier från olika
sekler.Ulla Andersson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rosami

Telefonnummer, karta, vägbeskrivningar, öppettider och gratis årsredovisningar för rosa huset borlänge i
Borlänge.

Trikåtyger online - köp din favorit trikå idag! - Rosahuset.com

Kulturarbetscentrum - Rosa Huset. 294 gillar · 30 pratar om detta. KAC står för Kulturarbetscentrum
Skaraborg. Vi ligger på Långgatan (Rosa huset) i Skövde.

Rosa huset Leksaker | Jämför pris och köp Leksaker - Kelkoo

Kontaktuppgifter till Rosa Husets Guld & Silver Göteborg, telefonnummer, adress, se information om
företaget.
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Rosa Huset

https://www.bo-fi.club/?p=ROSA%20HUSET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ROSA%20HUSET&ln=se
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