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Manden på Brusholm Morten Korch Hent PDF Da Jens Bruses elskede Marie dør i barselssengen, falder en
sort skygge over gården Brusholm, og sønnen Jørgen er den eneste plet af solskin i Jens’ liv. Jens fylder sit liv
med arbejde, men nabogårdens datter, den intrigante og selvoptagede Petra, har andre planer. Petra har altid
været forelsket i Jens, og hun har svoret, at hun vil være frue på Brusholm. Ved hjælp af sin listige mor,

lykkes det Petra at indsmigre sig hos Jens, og dagen oprinder, hvor hun endelig vinder. Men mindet om Marie
lever stærkt i Jens og er en evig torn i siden på Petra, der vender sin vrede mod den lille Jørgen. Da Jens

finder ud af, hvordan det er fat, sender han Petra bort, men da er det for sent; Petra har allerede brugt de fleste
af pengene på gården, og Jens segner under de økonomiske vanskeligheder. Jørgen må nu kæmpe for at holde
sin fødegård fra sognefoden, men en frygtelig mistanke samler sig om ham. Kan han rense sit navn og redde

gården, inden det er for sent?

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.

 

Da Jens Bruses elskede Marie dør i barselssengen, falder en sort
skygge over gården Brusholm, og sønnen Jørgen er den eneste plet af
solskin i Jens’ liv. Jens fylder sit liv med arbejde, men nabogårdens
datter, den intrigante og selvoptagede Petra, har andre planer. Petra
har altid været forelsket i Jens, og hun har svoret, at hun vil være
frue på Brusholm. Ved hjælp af sin listige mor, lykkes det Petra at
indsmigre sig hos Jens, og dagen oprinder, hvor hun endelig vinder.
Men mindet om Marie lever stærkt i Jens og er en evig torn i siden
på Petra, der vender sin vrede mod den lille Jørgen. Da Jens finder
ud af, hvordan det er fat, sender han Petra bort, men da er det for

sent; Petra har allerede brugt de fleste af pengene på gården, og Jens
segner under de økonomiske vanskeligheder. Jørgen må nu kæmpe
for at holde sin fødegård fra sognefoden, men en frygtelig mistanke
samler sig om ham. Kan han rense sit navn og redde gården, inden
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