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Et muldskud i havet Sigurd Elkj\u00e6r Hent PDF I det lille øsamfund i en østjysk fjord driver Ras nu

vindmøllen på Vesterhoved alene, mens han lever i mindet om sin ungdoms elskede, Cilli. Hans bror, Søren,
studerer og er tilsyneladende tabt for omverdenen. Da den tredje bror, Grejs, vender hjem bliver det et

vendepunkt. Han bringer den ny tids kriser med sig, og møllen går ikke ram forbi. Men midt i modgangen
finder Ras sig selv og sin lykke. 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".
Sigurd Elkjær vandt i 1936 førstepræmien i en nordisk romankonkurrence med romanen "Mellem Hav og

Fjord", som udspiller sig på en lille ø i Horsens Fjord omkring århundredeskiftet. Handlingen blev videreført i
"Et Muldskud i Havet" (1937) og "Landfast" (1938), så de tre bøger kom til at danne en trilogi.

 

I det lille øsamfund i en østjysk fjord driver Ras nu vindmøllen på
Vesterhoved alene, mens han lever i mindet om sin ungdoms elskede,

Cilli. Hans bror, Søren, studerer og er tilsyneladende tabt for
omverdenen. Da den tredje bror, Grejs, vender hjem bliver det et
vendepunkt. Han bringer den ny tids kriser med sig, og møllen går
ikke ram forbi. Men midt i modgangen finder Ras sig selv og sin
lykke. 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". Sigurd Elkjær vandt i 1936 førstepræmien i en nordisk
romankonkurrence med romanen "Mellem Hav og Fjord", som

udspiller sig på en lille ø i Horsens Fjord omkring århundredeskiftet.



Handlingen blev videreført i "Et Muldskud i Havet" (1937) og
"Landfast" (1938), så de tre bøger kom til at danne en trilogi.
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