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Manden på Svanegården Morten Korch Hent PDF Den gamle, romantiske Svanegård er i store, økonomiske
problemer. Ejeren, Jens Toft, er dybt forgældet, og nu ser det ud til, at han vil miste gården. Den lyssky
kromand Sivert og hans ven, Jeppe Jeppesen, har planer om at udnytte Tofts gæld til selv at få fingrene i
Svanegården, men de har ikke tænkt på Henrik Mikkelsen, en ung forretningsmand fra København, der har
tilbragt mange somre på gården. Sammen med Lisbeth, Jens Tofts plejedatter, forsøger Henrik at sætte en

stopper for Sivert og Jeppesens planer om at sælge jorden til tyske spekulanter, men forretninger i København
kalder ham hjem. Vil det lykkes Henrik at nå hjem i tide og redde Svanegården og Lisbeth?

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, romantiske Svanegård er i store, økonomiske problemer.
Ejeren, Jens Toft, er dybt forgældet, og nu ser det ud til, at han vil
miste gården. Den lyssky kromand Sivert og hans ven, Jeppe

Jeppesen, har planer om at udnytte Tofts gæld til selv at få fingrene i
Svanegården, men de har ikke tænkt på Henrik Mikkelsen, en ung
forretningsmand fra København, der har tilbragt mange somre på

gården. Sammen med Lisbeth, Jens Tofts plejedatter, forsøger Henrik
at sætte en stopper for Sivert og Jeppesens planer om at sælge jorden
til tyske spekulanter, men forretninger i København kalder ham

hjem. Vil det lykkes Henrik at nå hjem i tide og redde Svanegården
og Lisbeth?

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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