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Barna Hedenhös Bertil Almqvist boken PDF SVT:s julkalender 2013 handlar om familjen Hedenhös, som ju
levde innan Jesus födelse, men med tidsmaskin färdas de till våra dagar och får vara med om sin första jul!För

nära 4 000 år sedan bodde familjen Hedenhös på den lilla ön Stockholmen mitt i sjön Mälaren. Familjen
består av pappa Ben, mamma Knota och barnen Sten och Flisa. Till familjen hör också hunden Urax, hästen
Hårfagre och kossan Mura. Hedenhösarna är väldigt förtjusta i att resa och ger sig ofta ut på ur-spännande och
ur-roliga äventyr.Bertil Almqvist, som både skrev och illustrerade böckerna, var en mångsidig herre. Han var
intresserad av sport, biologi, historia och aktuell politik, och alla hans intressen märks tydligt i böckerna om
Barna Hedenhös. Under drygt 60 år har Bertil Almqvist med sina fantasifulla faktaspäckade historier både

roat och biladat barn, och hans grepp verkar funka lika bra idag som det gjorde på 1940-talet!Barna
Hedenhös är den allra första boken om familjen Hedenhös, den kom ut 1948, här är den utgiven i det

prisvärda Ekorrformatet

 

SVT:s julkalender 2013 handlar om familjen Hedenhös, som ju levde
innan Jesus födelse, men med tidsmaskin färdas de till våra dagar
och får vara med om sin första jul!För nära 4 000 år sedan bodde

familjen Hedenhös på den lilla ön Stockholmen mitt i sjön Mälaren.
Familjen består av pappa Ben, mamma Knota och barnen Sten och
Flisa. Till familjen hör också hunden Urax, hästen Hårfagre och

kossan Mura. Hedenhösarna är väldigt förtjusta i att resa och ger sig
ofta ut på ur-spännande och ur-roliga äventyr.Bertil Almqvist, som
både skrev och illustrerade böckerna, var en mångsidig herre. Han
var intresserad av sport, biologi, historia och aktuell politik, och alla
hans intressen märks tydligt i böckerna om Barna Hedenhös. Under
drygt 60 år har Bertil Almqvist med sina fantasifulla faktaspäckade
historier både roat och biladat barn, och hans grepp verkar funka lika
bra idag som det gjorde på 1940-talet!Barna Hedenhös är den allra
första boken om familjen Hedenhös, den kom ut 1948, här är den
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