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Familien på Uglegården Morten Korch Hent PDF Uglegården har altid i været i slægten Fanes eje, men da
Poul Fane dør, opstår der for første gang stridigheder i familien. For hvem skal arve gården? Dines og Jørgen
ligner deres far både af udseende og af sind, mens Jesper har arvet sin mors mørke hår og tunge sind. Jesper,
den ældste, giver afkald på gården og flytter ind i købmandsgården Fanegård. Den yngste søn, Dines, arver
Uglegården, og Jørgen rejser i vrede til Amerika. Men striden bliver bilagt, da Dines ligger for døden, og det
store bankkrak truer hele slægten. Nu må de tre fætre; krøblingen Martin fra Fanegården, den unge Jørgen fra
Uglegården og Claus fra Amerika, arbejde sammen for at redde slægten fra ruin. Men kærligheden spiller dem
et puds, og pludseligt bryder striden ud igen… 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.

 

Uglegården har altid i været i slægten Fanes eje, men da Poul Fane
dør, opstår der for første gang stridigheder i familien. For hvem skal
arve gården? Dines og Jørgen ligner deres far både af udseende og af
sind, mens Jesper har arvet sin mors mørke hår og tunge sind. Jesper,
den ældste, giver afkald på gården og flytter ind i købmandsgården
Fanegård. Den yngste søn, Dines, arver Uglegården, og Jørgen rejser
i vrede til Amerika. Men striden bliver bilagt, da Dines ligger for

døden, og det store bankkrak truer hele slægten. Nu må de tre fætre;
krøblingen Martin fra Fanegården, den unge Jørgen fra Uglegården
og Claus fra Amerika, arbejde sammen for at redde slægten fra ruin.
Men kærligheden spiller dem et puds, og pludseligt bryder striden ud
igen… 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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