
Tårnduer
Hent bøger PDF

Sigurd Elkjær

Tårnduer Sigurd Elkjær Hent PDF I en række historiske noveller, der udspiller sig i det 17., 18., og 19.
århundrede, fortæller Sigurd Elkjær om livet i den danske almuekultur. Han tager udgangspunkt i virkelige

begivenheder og gamle historier, der er overleveret mundtligt fra generation til generation.

Indhold: Du fryser og jeg skal varme dig; Ole drak af livskilden; En frikarl; Ved livkompagniet; Bryllup i
Dørup; Broen over Mossø; Tyrens gulv; Tårnduer; Under himlens vrede; Stumme vidner; Broder og søster;
Inger Maries hår; Den eneste, hun brød sig om; Kylling-Søren; Det femte læs; Studekongen; Madam Nyerup;

En kapellan skriver til sin veninde

Sigurd Elkjær (1885-1968) var en dansk forfatter, som især skrev hjemstavnslitteratur. De fleste af hans
romaner, både de historiske og dem der foregår i hans egen samtid, udspiller sig på Horsens-egnen, hvor han
selv voksede op. Sigurd Elkjær var uddannet lærer og arbejdede som sådan til han blev pensioneret i 1950.

Som forfatter debuterede han i 1915 med romanen "Anders Grøn".

 

I en række historiske noveller, der udspiller sig i det 17., 18., og 19.
århundrede, fortæller Sigurd Elkjær om livet i den danske

almuekultur. Han tager udgangspunkt i virkelige begivenheder og
gamle historier, der er overleveret mundtligt fra generation til

generation.

Indhold: Du fryser og jeg skal varme dig; Ole drak af livskilden; En
frikarl; Ved livkompagniet; Bryllup i Dørup; Broen over Mossø;
Tyrens gulv; Tårnduer; Under himlens vrede; Stumme vidner;

Broder og søster; Inger Maries hår; Den eneste, hun brød sig om;
Kylling-Søren; Det femte læs; Studekongen; Madam Nyerup; En

kapellan skriver til sin veninde

Sigurd Elkjær (1885-1968) var en dansk forfatter, som især skrev
hjemstavnslitteratur. De fleste af hans romaner, både de historiske og
dem der foregår i hans egen samtid, udspiller sig på Horsens-egnen,
hvor han selv voksede op. Sigurd Elkjær var uddannet lærer og

arbejdede som sådan til han blev pensioneret i 1950. Som forfatter
debuterede han i 1915 med romanen "Anders Grøn".
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