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Rane og Kirsten Sigurd Elkjær Hent PDF Den danske konge, Erik Klipping, er blevet myrdet i Finderup
Lade, og Marsk Stig og hans mænd er dømt i sagen og lever nu som fredløse på Hjelm. Blandt dem er den
unge Rane Jonsen, som før mordet var trolovet med Kirsten Nielsdatter, hvis far var på kongens side. Da
Rane og Kirstens veje senere krydses ved en tilfældighed, blomstrer kærligheden mellem dem, og Kirsten

vælger at sætte alt på spil og følge Rane, selvom det bestemt ikke er ufarligt.

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".

Romantrilogien "Landet i våde" fortæller om de dramatiske begivenheder i Danmark i slutningen af 1200-
tallet, hvor kongen, Erik Klipping, myrdes i Finderup Lade af Marsk Stig og hans mænd. "Landet i våde"

består af de tre bind "Helle Arvidsdatter", "Rane og Kirsten" og "Fedel og plov".
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