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Folk og fæ Sigurd Elkj\u00e6r Hent PDF "Folk og fæ" består af 14 historiske noveller om dagligliv og

begivenheder i Danmark i det 17., 18., og 19. århundrede. Både bønder og kongelige bliver gjort til genstand
for Sigurd Elkjærs digtning, som ofte tager udgangspunkt i virkelighedens overleverede historier. Elkjær
skildrer sine karakterer med den varme humor, der kendetegner mange af hans bøger, men enkelte noveller
har også et mere dystert handlingsforløb – som for eksempel "Kaj Lykkes foler" om en bonde, der bliver

udsat for justitsmord og dømt til døden for at stjæle sine egne heste. Indhold: Folk og fæ; Den skyldige; Prins
Frederik og Niels Rytter; Det femte læs; Tre om en; Sidsel; Madam Nyerup; Kylling-Søren; Studekongen;
Lars Dyrskjøt; Kaj Lykkes foler; Broen over Mossø; Ved livskompagniet; En frikarl 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".

 

"Folk og fæ" består af 14 historiske noveller om dagligliv og
begivenheder i Danmark i det 17., 18., og 19. århundrede. Både
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arbejdede som sådan til han blev pensioneret i 1950. Som forfatter
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