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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.
I denne beretning fortæller tidligere artillerimath Kurt Terkelsen om sine oplevelser i Søværnet i 60'erne, midt
under den kolde krig. Der bor 3. 125 000 år siden, at dømme efter marvspaltede dådyrknogler fra Hollerup og
en håndkile. 23-04-2018: DEL: Liv på legepladsen 8570: Mine venner i de de større byer går bare hen på
legepladsen, når børnene keder sig, og så er der altid nogle at lege med.
Tidligst var her mennesker – vel neandertalere - i Mellemistiden for ca. This image has been recorded by a

web cam overlooking the landfast ice (or coastal ocean during the ice-free period in summer) from atop the
bank building in downtown. Tidligst var her mennesker – vel neandertalere - i Mellemistiden for ca. De
ældste huse er godt 100 år gamle. 125 000 år siden, at dømme efter marvspaltede dådyrknogler fra Hollerup
og en håndkile. 682 – heraf. Hurtigbåten stopper i Rubbestadneset, 300. Langø består at ca. Leiligheten
ligger på øya Ciovo, ca 4 km fra Trogir sentrum. Thurø er en ø i det Sydfynske Øhav lige syd for Svendborg
og øst for Tåsinge. Tidligst var her mennesker – vel neandertalere - i Mellemistiden for ca.
Øresund / Öresund - Linkguide: Aktiviteter, Øresundsbroen, DSB, kultur, erhverv, uddannelse Fra Norge går
det direkteruter med både Norwegian, SAS og Ryanair. Årøsund eller Aarøsund (tysk: Aarösund) er en
landsby i Sønderjylland med 305 indbyggere (2018), beliggende i Øsby Sogn, 15 kilometer øst for Haderslev
ved.

