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Rytterbønderne var fri i den forstand, at de ikke var underlagt hoveri, landgilde og de øvrige byrder, der var
fæstebøndernes lod. Til gengæld skulle de kæmpe for kongen i krigstider og kunne undertiden også opleve at
blive lejet ud til fremmede lande. For mange gav det skrammer på både legeme og sjæl, og sådan går det også
Jens Rytter fra Skanderborgegnen, der kæmper på både Nordsøen og i Irland og Flandern, før han efter mange
års omflakken kan vende hjem til sin gård og sin kone i Jylland. Krigen danner baggrund for Sigurd Elkjærs
roman, der tager udgangspunkt i hans egen slægtshistorie, men det er menneskeskæbnerne, både kvinders og
mænds, der er det egentlige omdrejningspunkt for fortællingen.
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 kan skildre almuens
praktiske holdning over for den store kærlighed og den store død, så man får de ægte, store tårer i øjnene. Han
kan også skildre de rodløse menneskers eventyrlige, lystige og inderst inde så tragiske eksistens. Det er mere
end almuevisdom, det er livsvisdom, det er melankolsk og dejlig læsning." – Tom Kristensen I romanerne
"Jens Rytter" og "Nyt liv" tager Sigurd Elkjær udgangspunkt i sin egen slægtshistorie og fortæller om livet
blandt de jyske bønder i 1700-tallets Jylland.
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881. Hjerteforeningen. Find people in the United

States named Jens Rytter Rytterbønderne var fri i den forstand, at de ikke var underlagt hoveri, landgilde og de
øvrige byrder, der var fæstebøndernes lod. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or
tablets. Retfærdighedens rytter; Instrueret af: Jesper W. Guarda il profilo completo su LinkedIn e scopri i
collegamenti di Jens e le offerte di lavoro presso aziende simili. International law. Til gengæld skulle de kæ
Jens Rytter Jensen er på Facebook. Jens har angett 2 jobb jobb i sin profil. 8 Jobs Jobs sind im Profil von
Jens Rytter aufgelistet.
View the profiles of professionals named Jens Rytter on LinkedIn. Se Jens Rytters profil på LinkedIn,
världens största yrkesnätverk.
View Jens Rytter’s profile on LinkedIn, the world's largest professional community. See the complete
profile on LinkedIn and discover Jens’ connections and jobs at similar companies. sal 1120 København K
CVR 10394228 Telefon 70 25 00 00 Man-tors 9-16, Fre 9-15. Découvrez le profil de Jens Rytter sur
LinkedIn, la plus grande communauté professionnelle au monde. ) family tree on Geni, with over 175 million
profiles of ancestors and living relatives. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while
reading Jens Rytter (Danish Edition). Jens ha 8 esperienze lavorative sul suo profilo. Jens is CFO at Gefion
Group with the overall responsibility for the finance section of the. Nord- & Midtjylland.

