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Lykkens luner Morten Korch Hent PDF Ludvig Bomann og hans kone Jane har kendt bedre dage, men på
trods af fattigdom, er der både plads til hjerterum og varme hos de to gamle mennesker. Deres unge nevø,
Hannibal, mister sin kone i barselssengen, og de to gamle tager beredvilligt imod den lille dreng, selvom de
knap har råd til at betale for føden. Da de hører, at deres fætter i Sverige er død og har efterladt sig både

formue og datter, beslutter de sig for at hjælpe skæbnen lidt på vej. Hannibal og hans lille dreng trænger til en
god kvinde, og Dora, som ikke har andre slægtninge i verden end dem, fortjener en god mand. Men

uforudsete vanskeligheder præsenterer sig med det samme. Den griske hr. Villesen kaster straks blikket på
Doras formue, og også de unge viser sig at være mere stædige, end Ludvig og Jane havde forstillet sig. Men
mon ikke liv og lykke sejrer alligevel? 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.

 

Ludvig Bomann og hans kone Jane har kendt bedre dage, men på
trods af fattigdom, er der både plads til hjerterum og varme hos de to
gamle mennesker. Deres unge nevø, Hannibal, mister sin kone i

barselssengen, og de to gamle tager beredvilligt imod den lille dreng,
selvom de knap har råd til at betale for føden. Da de hører, at deres
fætter i Sverige er død og har efterladt sig både formue og datter,
beslutter de sig for at hjælpe skæbnen lidt på vej. Hannibal og hans
lille dreng trænger til en god kvinde, og Dora, som ikke har andre

slægtninge i verden end dem, fortjener en god mand. Men uforudsete
vanskeligheder præsenterer sig med det samme. Den griske hr.

Villesen kaster straks blikket på Doras formue, og også de unge viser
sig at være mere stædige, end Ludvig og Jane havde forstillet sig.

Men mon ikke liv og lykke sejrer alligevel? 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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