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Sagnet går – A.J. Gejlager Hent PDF Sagnet går, at der i Holme Sø ligger en skjult skat fra Svenskekrigene.
Hele historien kender kun degnens datter, og det bliver hendes ulykke. Hun falder i kløerne på en ondsindet

skytte, der er klar til hvad som helt for at få fingre i skatten.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Anton Jacobsen Gejlager (1878-1955) blev født i Seest ved Kolding og flyttede sidenhen til landsbyen
Stensballe ved Horsens, hvor han ernærede sig som skolelærer. Det var landsbymiljøet og de smukke bakker
ved Horsens fjord, der inspirerede A.J. Gejlager til at blive forfatter, og mange af hans historiske romaner

handler om landbrugsreformer, industriens fremkomst og andelsbevægelsens opståen.

"En god, folkelig bog, som vil være mange mennesker til glæde. En handlingstung og gennemdansk bog, der
gør sin diger ære." – Vejle Amts Folkeblad
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