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Nielsine Bie: En mindebog Sigurd Elkj\u00e6r Hent PDF Nielsine Bie (1845-1933) var en

bemærkelsesværdig kvinde. I sin mindebog fortæller hun, suppleret af sønnen Jens Peter Bie og svigersønnen
Sigurd Elkjær, om sin barndom og opvækst i Jylland, om de tre år hun tilbragte i Italien som ung pige og om

ægteskabet og livet i ‘Bikuben‘ med manden Laurs Bie. Bogen giver et godt og detaljeret indblik i en
hverdag, som den så ud i sidste halvdel af 1800-tallet og fortæller også om Nielsines møde med store

kulturelle personligheder som Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson under opholdet i Rom, hvor hun var i
huset hos familien Saabye, der kom i Den Skandinaviske Forening. 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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