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Mellem hav og fjord Sigurd Elkj\u00e6r Hent PDF Den livsglade Cilli har hjemme på en lille ø i en østjysk
fjord. Hendes far var sømand, mens hendes mor er af bondeslægt og dybt forankret i øens muld. Cilli kommer
i konflikt med sig selv, da hun skal vælge mellem to mænd. Den stoute bondesøn, Ras, og den raske sømand,
Jørgen. 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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