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"Hjemme fra egnen" fortæller om en ung karl, der forelsker sig dybt og ulykkeligt i en frodig bondepige.
Historien bliver mere erotisk end lidenskabelig, mere voldsom end dramatisk, i takt med at karlens forelskelse
når farlige højder. Knud Hjortøs nordsjællandske hjemegn, der ellers emmer af romantik og idyl, danner
baggrund for den hektiske historie. Den danske forfatter Knud Hjortø (1869-1931) blev født ind i en
bondeslægt, men begyndte tidligt at dyrke sin interesse for kultur og litteratur. Han studerede filologi, boede et
par år i Paris og blev senere lærer på seminariet i Vordingborg.
Han debuterede som forfatter med bogen "Syner" i 1899, som fulgtes op af en lang række romaner og
novellesamlinger. Selvom Knud Hjortø ikke opnåede stor berømmelse på sin egen tid, er hans bøger senere
blev bredt anerkendt for deres udprægede originalitet og spændende menneskeskildringer.
Billederne er nu tilgængelig for alle som har interresse for Byen. E-mail: ejlas@ikast-brande. Du er meget
velkommen til at kigge forbi og se hvad vi egentlig går og roder med.
skive@mail. Redigeret oktober 2007 Billedregister er udarbejdet af Olaf Bak. FMJK holder klubaften hver
onsdag fra kl.
anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og
lokalhistoriske værker. 00 til 17. september 2017. August F. Polen, til vores rådighed. Kongevej 97,

7442 Engesvang, Telf: 99 60 50 12. Wiencke var ikke den mest strukturerede person og han
afsporede hele tiden med spændende anekdoter og oplysninger fra resten af Jylland. Reersø set fra en
humoristisk og helt useriøs side. august skal bære en enkel, uigennemsigtig overklædning, der skal 'slutte til' i
Halsen og naa til Haandleddene. Tilbage til forsiden (Hvis du skulle få den ide at printe dette juleleksikon ud,
må jeg hellere først advare dig om, at den fylder rigtig mange sider, vist omkring 50) Et af Dansk
Irsksetter-Klubs mest aktive medlemmer er i al stilfærdighed fyldt 70 år i december måned 2017. Menneskets
liv ved Vadehavet – før Der arbejdes med menneskets liv ved, og brug af, Vadehavets natur – i et historisk
perspektiv. Schmidt skriver i bogen Fra Hoveriets Dage, 1957, specielt om hoveriet på egnen.

