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Fiskeren på Lynæs Morten Korch Hent PDF Den fåmælte fisker, Niels Kjær, kaldet Niels Uvejr, er kendt som
en barsk og hård mand i det fiskerlav, han leder. Forlovet med den unge Johanne sejler han på havene for at
tjene penge, men da han kommer hjem, er hun blevet gravid med en anden, der har svigtet hende. Fordi Niels
altid har set sig selv som en pligtopfyldende mand, gifter han sig alligevel med Johanne, men da den lille
dreng bliver født, sender han ham bort. For lige så højt som han værdsætter pligten, lige så lidt kan han
tilgive Johanne. Men ingen glæde kan trives i den strenge retfærdigheds kølvand, og Niels må erkende, at

også han har behandlet Johanne skammeligt, og at tilgivelse lukker op for lyset og kærligheden.

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.

 

Den fåmælte fisker, Niels Kjær, kaldet Niels Uvejr, er kendt som en
barsk og hård mand i det fiskerlav, han leder. Forlovet med den unge
Johanne sejler han på havene for at tjene penge, men da han kommer
hjem, er hun blevet gravid med en anden, der har svigtet hende.

Fordi Niels altid har set sig selv som en pligtopfyldende mand, gifter
han sig alligevel med Johanne, men da den lille dreng bliver født,
sender han ham bort. For lige så højt som han værdsætter pligten,

lige så lidt kan han tilgive Johanne. Men ingen glæde kan trives i den
strenge retfærdigheds kølvand, og Niels må erkende, at også han har
behandlet Johanne skammeligt, og at tilgivelse lukker op for lyset og

kærligheden.

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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