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Det store løb Morten Korch Hent PDF Godsejer Wilhelm Stone, der ejer det gamle gods Elleholm, har en
svaghed for spil og smukke kvinder, så da den skønne Gerda Hein kommer ind i hans liv, går der ikke lang
tid, før han har sat både ægteskab og venner over styr. Ved list får Gerda vendt den gamle mand mod hans
søn, Niels Stone, som bliver gjort arveløs og må rejse til Australien. Da den unge Niels vender hjem ved
faderens død, finder han ud af at Gerda, sammen med Sagfører Hemme og dennes søn, Claus, har franarret
ham hans fædrene arv. Det eneste, han arver fra sin far, er den sorte hingst Ibrahim. Ved gode venners hjælp
lykkes det Niels at træne hingsten til det store amatørløb, hvor præmien er et sølvskrin, der gemmer på en

hemmelighed, der kan redde Niels. Men Claus og Gerda skyr ikke nogen midler for at forhindre Niels i at ride
i løbet …

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.

 

Godsejer Wilhelm Stone, der ejer det gamle gods Elleholm, har en
svaghed for spil og smukke kvinder, så da den skønne Gerda Hein
kommer ind i hans liv, går der ikke lang tid, før han har sat både
ægteskab og venner over styr. Ved list får Gerda vendt den gamle
mand mod hans søn, Niels Stone, som bliver gjort arveløs og må
rejse til Australien. Da den unge Niels vender hjem ved faderens
død, finder han ud af at Gerda, sammen med Sagfører Hemme og
dennes søn, Claus, har franarret ham hans fædrene arv. Det eneste,
han arver fra sin far, er den sorte hingst Ibrahim. Ved gode venners
hjælp lykkes det Niels at træne hingsten til det store amatørløb, hvor
præmien er et sølvskrin, der gemmer på en hemmelighed, der kan
redde Niels. Men Claus og Gerda skyr ikke nogen midler for at

forhindre Niels i at ride i løbet …

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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