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Hans Nielsen Smed Sigurd Elkjær Hent PDF Forlaget skriver: I Korning ved Horsens i Jylland bor Hans Smed
med sin familie. Vi befinder os i begyndelsen af 1800-tallet, hvor religionen stadig fylder meget i de små
bondesamfund, og Hans Smed er en troende mand. I den lille landsby udvikler religionen sig i en retning,
hvor der snart opstår et parallelsamfund, og smeden og hans familie bliver en del af ‘de stærke‘. Det går dog

ikke ubemærket hen i det etablerede samfund og skaber derfor en del problemer for den lille familie.

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".

 

Forlaget skriver: I Korning ved Horsens i Jylland bor Hans Smed
med sin familie. Vi befinder os i begyndelsen af 1800-tallet, hvor
religionen stadig fylder meget i de små bondesamfund, og Hans

Smed er en troende mand. I den lille landsby udvikler religionen sig i
en retning, hvor der snart opstår et parallelsamfund, og smeden og

hans familie bliver en del af ‘de stærke‘. Det går dog ikke
ubemærket hen i det etablerede samfund og skaber derfor en del

problemer for den lille familie.

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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