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Landfast Sigurd Elkjær Hent PDF Forlaget skriver: På den lille ø i den østjyske fjord er de gamle slægter gift
ind i hinanden, og de gør tingene, som de altid har gjort. Men så kommer den driftige bonde, Klaus Vind, til
øen og sætter gang i en rivende udvikling. Kronen på værket bliver en dæmning, der gør øen landfast. Men
Klaus Vinds yngste søn Frands er hans overmand, og selvom det er ham, han elsker højest, ender det også

med at være ham, der rammer ham hårdest.

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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