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Jakob og Hagar: En jydsk kærlighedshistorie Sigurd Elkjær Hent PDF Forlaget skriver: Hyrdedrengen Jakob
møder herremandsdatteren Hagar, og trods det store sociale skel vokser en gensidig følelse af hengivenhed,
der senere udvikler sig til kærlighed, frem mellem dem. Det er dog ikke noget let forhold, for Jakobs følelse
af mindreværd gør ham til tider mut og indelukket. Alligevel formår modgangen ikke at slukke de stærke

følelser mellem de elskende.

"Jakob og Hagar" er en folkelig underholdende jysk kærlighedshistorie, der strækker sig over en hel
menneskealder fra sidste halvdel af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet.

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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