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Kampen om Næsbygård Morten Korch Hent PDF Den gamle, bryske godsejer, Martin Kaas, hvis eneste
datter, Louise, for mange år siden stak af med en italiensk cirkusartist, lever en trist og ensom tilværelse oppe

på godset Næsbygård. Da hans eneste ven, Pastor Pripp, fortæller ham, at Louise og hendes mand er
omkommet, og at han har et barnebarn, han aldrig har set, vil han først ikke have noget med drengen at gøre.
Men da gamle Martin ser den unge Martin, smelter hans hjerte. Godsejerens søster, fru Helene, hvis søn

Torben hele tiden har troet, at han var enearving til godset, ser nu sin søns chancer smuldre, og Torben selv,
der er svigagtig af sind, gør sit bedste for at bringe drengen i miskredit hos bedstefaren. Og da 7.000 kr.

forsvinder fra godsejerens skrivebord, ser det ud, som om Torbens plan er lykkedes. Men ved hjælp af Pastor
Pripp og unge Martins nye ven, forvalteren Anker, bliver alting godt igen.

Filmatiseringen af Morten Korchs "Kampen om Næsbygård" er en af dansk filmguldalders mest elskede film
og har Poul Reichardt, Ib Mossin, Ole Neumann og Asbjørn Andersen i hovedrollerne. Læs også de to

efterfølgende romaner: "Næsbygårds arving" og "Krybskytterne på Næsbygård".

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 gamle, bryske godsejer, Martin Kaas, hvis eneste datter, Louise,
for mange år siden stak af med en italiensk cirkusartist, lever en trist
og ensom tilværelse oppe på godset Næsbygård. Da hans eneste ven,

Pastor Pripp, fortæller ham, at Louise og hendes mand er
omkommet, og at han har et barnebarn, han aldrig har set, vil han

først ikke have noget med drengen at gøre. Men da gamle Martin ser
den unge Martin, smelter hans hjerte. Godsejerens søster, fru Helene,
hvis søn Torben hele tiden har troet, at han var enearving til godset,
ser nu sin søns chancer smuldre, og Torben selv, der er svigagtig af
sind, gør sit bedste for at bringe drengen i miskredit hos bedstefaren.
Og da 7.000 kr. forsvinder fra godsejerens skrivebord, ser det ud,

som om Torbens plan er lykkedes. Men ved hjælp af Pastor Pripp og
unge Martins nye ven, forvalteren Anker, bliver alting godt igen.

Filmatiseringen af Morten Korchs "Kampen om Næsbygård" er en af
dansk filmguldalders mest elskede film og har Poul Reichardt, Ib
Mossin, Ole Neumann og Asbjørn Andersen i hovedrollerne. Læs

også de to efterfølgende romaner: "Næsbygårds arving" og
"Krybskytterne på Næsbygård".

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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