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Hjemlige toner A.J. Gejlager Hent PDF "Danmark Mit Fædrelands Billede tegner jeg bedst som et Skib under

Sejl for en strygende Blæst. – Jylland er Masten med vindspændte Sejl, Øresundskysten dets Agterspejl,
Gilbjerghoved er Fartøjets Hæk, Sjælland og Fyn er dets gyngende Dæk med Rælingen skaaret i Tunger og
Næb. Lolland og Ærø er Skibsbundens Planker, Langeland Sværdet, og Falster dets Anker, Fanø dets Bov,
Læsø og Anholt er Takkel og Tov, Roret er Møen, og Klippeøen i Østersøen er langt til Agters en Jolle paa
Slæb." A.J. Gejlagers store kærlighed til sit fædreland, dets natur og dets folk skinner igennem i hvert eneste

digt af "Hjemlige toner". 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.
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