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Ett innehållsrikt liv bildar bakgrund till
boken Österlenskt och Österländskt av
Leif H. Hjärre. Avsnittet ”Glimtar ur
tre liv” skildrar först studieåren vid läroverket i Ystad där han till skillnad från
Fritiof Nilsson Piraten och Ernst-Hugo
Järegård inte blev relegerad. Han fick
bara sänkt sedebetyg.
Sedan följer 36 år i ledningen för Gärsnäs AB. Från att ha
varit rikets ledande stilmöbeltillverkande företag inleddes
nu ett samarbete med framstående arkitekter och formgivare med den skånska rödboken som bas. Leveranser
skedde bl.a. till ledande storföretag, till Sveriges riksdag
och Rosenbad. Japan var den viktigaste exportmarknaden
under 90-talet. Under Leif H. Hjärres ledning levererades
möbler från Österlen till samtliga svenska ambassader runt
om i världen.
Vid millennieskiftet såldes företaget. Härefter var det
Egypten som gällde. Med inemot 900 resenärer har han
rest landet runt och skrivit tre uppskattade böcker i ämnet.
Hjärre blev ansvarig för inredningen av en Nobel Section
vid det nya biblioteket i Alexandria som härigenom fick en
österlensk prägel vilket vann Suzanne Mubaraks hjärta. I
boken skildras operan Aidas tillkomst. Det gamla Egyptens tempel och sevärdheter uppsökes. Hjärre har också
besökt sex av de sju platserna för Antikens sju underverk
som beskrivs i bild och text. Här redogöres också för hur
den helige anden i sin roll vid den obefläckade avelsen
inspirerats av guden Amuns eskapader 1500 år tidigare.
Leif H. Hjärre är bosatt på Österlen i Skåne. Industriman
och författare. På Carlssons har han tidigare utgivit Faraos
guld: på jakt efter det gamla Egyptens skatter (2000), Resan
med Ramses (2002) och Ramses och hans tid: egyptisk historia: före, under och efter (2009).
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