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Derude på landet Morten Korch Hent PDF "Derude på landet" er en ny samling fortællinger og skitser, der
giver en række festlige billeder fra begyndelsen af sidste århundrede tegnet med Morten Korchs kendte
humor og karakteriseringsevne. Her blomstrer og udfolder hele den fynske verden sig, her er et mylder af
morsomme, rørende og karakteristiske type; jævne mennesker, storfolk og småfolk, mænd og kvinder, unge
og gamle. Der er snurrige mennesker med snurrige oplevelser, men der er også dybe udbrud af ægte følelse,

smukke udslag og sjælelig finhed, hjertevarme og ganske henrivende kærlighedshistorier.

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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