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Kampen om Torndal Morten Korch Hent PDF For syv år siden var der en stor skandale på godset Torndal.
Komtesse Jeannette, der skulle giftes med Hans Anker, arvingen til godset, stak af på sin bryllupsdag med en
franskmand. Nu er hun død, og på sit dødsleje beder hun indtrængende Hans om at tage sig godt af hendes

lille dreng. Den forældreløse Else Møller, der altid har elsket Hans, bliver kaldt til godset, hvor hun skal være
plejemor for drengen. Hans, der også med tiden er kommet til at elske Else, forklarer hende, at han ikke kan

gifte sig med hende på grund af et gammelt addendum i testamentet: Hvis en Anker gifter sig under
adelsstand, mister de godset Almdal på Sjælland, der så tilfalder slægten Vildskov. Henrik Vildskov har altid
hadet Hans Anker, og da han finder ud af, hvordan det er fat med Hans og Else, udtænker han en ækel plan…

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 Maes, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.
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