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Lykkeblomsten Morten Korch Hent PDF Da den 62-årige Claus Rønne kommer på besøg hos sin brors enke,
Kirsten, på Rønneholm, mærker han straks, at der er noget galt. Hans smukke svigerinde modtager ham med

fortvivlet tavshed, og heller ikke hendes søn, den unge Wilhelm, ved, hvad hun går og ruger over. På
nabogården, Holmegård, er der til gengæld et farligt postyr. Jens Clausen og hans kone Abelone har sat sig i
hovedet, at deres eneste barn, den blide Grethe, skal giftes med Wilhelm, men både Wilhelm og Grethe

nægter. Det er nu op til Claus Rønne og Mia Lund, hans ungdomskærlighed, at få opklaret det mysterium, der
hjemsøger Kirsten, og sørge for, at lykken igen kan råde på Rønneholm. Morten Korch (f. 1876 – d. 1954),
Danmarks mest folkekære forfatter, begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen "Humoresker – Fyensk
Humør", der indeholdt en række skitser og fortællinger, alle på klingende fynsk. Det var startskuddet til et
forfatterskab, der strakte sig over et halvt århundrede, og som har været elsket af generationer af læsere. Med
romaner som "Flintesønnerne", "Der brænder en ild" og "De røde heste" blev Morten Korch folkeeje, og
filmatiseringerne af hans mest populære romaner med skuespillere som Poul Reichhardt, Tove Maës, Ebbe

Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.

 

Da den 62-årige Claus Rønne kommer på besøg hos sin brors enke,
Kirsten, på Rønneholm, mærker han straks, at der er noget galt. Hans
smukke svigerinde modtager ham med fortvivlet tavshed, og heller
ikke hendes søn, den unge Wilhelm, ved, hvad hun går og ruger over.
På nabogården, Holmegård, er der til gengæld et farligt postyr. Jens
Clausen og hans kone Abelone har sat sig i hovedet, at deres eneste
barn, den blide Grethe, skal giftes med Wilhelm, men både Wilhelm
og Grethe nægter. Det er nu op til Claus Rønne og Mia Lund, hans
ungdomskærlighed, at få opklaret det mysterium, der hjemsøger

Kirsten, og sørge for, at lykken igen kan råde på Rønneholm. Morten
Korch (f. 1876 – d. 1954), Danmarks mest folkekære forfatter,
begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen "Humoresker –

Fyensk Humør", der indeholdt en række skitser og fortællinger, alle
på klingende fynsk. Det var startskuddet til et forfatterskab, der



strakte sig over et halvt århundrede, og som har været elsket af
generationer af læsere. Med romaner som "Flintesønnerne", "Der
brænder en ild" og "De røde heste" blev Morten Korch folkeeje, og
filmatiseringerne af hans mest populære romaner med skuespillere
som Poul Reichhardt, Tove Maës, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i

dag en del af den danske filmskat.
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