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Min ungdoms labyrint Sigurd Elkj\u00e6r Hent PDF Præsten Hans Gram er fra Læsø, men studieårene og de

første år som huslærer blev tilbragt i København i slutningen af 1700-tallet. Her lærte han det jævne
borgerskab at kende, men kom også i huset hos Niels Rybergs, et af byens bedste og fineste. Og han stiftede
bekendtskab med tre kvinder, som fik hver deres betydning for hans videre vej i livet. Nu, da han nedskriver
sine erindringer til sin purunge kone Amalie Elisabeth, er han selv blevet en ældre mand. Mens hun sover,
står han bøjet over sin skrivepult og betror sig til hende på papiret. Bogen er skrevet i og med samtidens

sprog og retskrivning. 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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