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BESKRIVNING

Greta Norstedt och hennes bror Thorild Knutson var födda i Gränna och levde där i nära gemenskap tills
övre nittioårsåldern. Då köpte Thorild en bandspelare och fick Greta som hade ett förnämligt komihåg att
berätta om minnen från deras barn- och ungdom. De gick från hus till hus i minnet och var de osäkra tog
de hans gamla bil, stannade framför huset och så kom de ihåg. Minnena är sedan kompletterade med fakta
tagna från "Jönköping, Kalmars kalender 1927-29", som i detalj beskriver staden som en fullständig
organisation trots sina 1200 invånare. Här finns uppgifter om fastigheternas ägare och taxering, alla
stadens styresmän, alla yrkesmän, hantverkare och handelsmän samt deras inkomster i den mån de upptas
som skattebetalare. Greta har ett kapitel om udda personer, fattiga, egendomliga, som levde i det
förskymda och som annars vanligen ingen kommer ihåg. Till slut berättelse från program i lokalradion:
Hur man byker, om flyktingar och om fotografen Calla Sundbeck.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

bandspelare | Jämför pris på bandspelare online - Kelkoo

Tapas @Anna Gretas Efter en ruskigt långsam och dålig golfrunda i Gränna blev det ett återbesök på Anna
Gretas i Jönköping. Socialt ställe med utmärkta ...

Gränna | Facebook - sv-se.facebook.com

Gretas te handlar om att våga följa sin dröm Det är knappt man tror det är sant: Kristine Yngfors har
startat en teodling i Gränna, med magnifik ...

Anna Greta Jäthland (92 år) Gränna | Ratsit

I detta specialavsnitt beger sig Martin till Gränna och Sveriges andra teplantat. Över en kopp te (såklart)
pratar han med Kristine Yngfors som startat ...



3

GRETAS GRÄNNA

https://www.bo-fi.club/?p=GRETAS%20GR%C3%84NNA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GRETAS%20GR%C3%84NNA&ln=se
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