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Fynboer Morten Korch Hent PDF "Fynboer" er den femte samling af noveller fra Morten Korch. Heri findes
alle de klassiske figurer, der med deres hjertesorger og små tåbeligheder er taget direkte ud af den Korchske
sjæl. "Fynboer" er de historier, Morten Korch samlede op på sine rejser rundt omkring i landet, og hans

rørende og morsomme beskrivelser af bondefolk og byfolk er et herligt gensyn med det bedste fra hans lange
forfatterskab. Man henledes til den bløde, fynske dialekt og transporteres tilbage til en tid, hvor

hvedemarkernes gyldne hoveder nikkede mod den dybblå himmel. 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 Maes, Ebbe
Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.
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