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Ved Stillebækken Morten Korch Hent PDF Siden den gamle Knud Stillebæk jog sin adoptivsøn Søren på

porten, fordi denne giftede sig mod hans vilje, har der hersket ufred mellem de to grene af slægten. Claus og
Kirsten Stillebæk har drevet gården i mange år, men Claus har bitre hemmeligheder for sin kone, og også den
ondskabsfulde faster Jette kaster sorte skygger over deres liv. Søren selv er blevet en bitter mand, der ikke kan
glemme de hårde ord, gamle Knud kastede efter ham. For den unge generation går det ikke meget bedre, for

både Sørens Ole og Claus’ Knud har forelsket sig i degnens smukke datter, Bodil. Hvad er det for en
hemmelighed, Claus og Jette bærer på? Og vil det lykkes Ole og Knud at bryde den forbandelse, der synes at
hvile over slægten? 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.

 

Siden den gamle Knud Stillebæk jog sin adoptivsøn Søren på porten,
fordi denne giftede sig mod hans vilje, har der hersket ufred mellem
de to grene af slægten. Claus og Kirsten Stillebæk har drevet gården
i mange år, men Claus har bitre hemmeligheder for sin kone, og også
den ondskabsfulde faster Jette kaster sorte skygger over deres liv.
Søren selv er blevet en bitter mand, der ikke kan glemme de hårde
ord, gamle Knud kastede efter ham. For den unge generation går det
ikke meget bedre, for både Sørens Ole og Claus’ Knud har forelsket
sig i degnens smukke datter, Bodil. Hvad er det for en hemmelighed,
Claus og Jette bærer på? Og vil det lykkes Ole og Knud at bryde den
forbandelse, der synes at hvile over slægten? 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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