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Kildehuset Morten Korch Hent PDF Poul Knudsen fra Kildehuset vokser op i landsbyen Nærup på Fyn
omkring århundredeskiftet. Poul er en dygtig landmand, men efter han har været på en grundtvigiansk
højskole, har han vendt sig mod mange af de traditioner, de gamle landmænd står for. Opildnet af en ny,
socialistisk ånd prøver han at bryde med Venstre-bønderne, men det bliver ikke en let kamp. Da han

endvidere forlover sig med Else, der er i tjeneste på herregården Nærupgård, bliver kampen personlig. For
bondemanden Hermann er også forelsket i den smukke pige, og han vil ikke sådan uden videre give slip på

hende…

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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