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Fare fare krigsmand Morten Korch Hent PDF Første Verdenskrig er brudt ud. Nikolaj, der endelig har kastet
sig fuldt og helt ud i forfattergerningen, rejser land og rige rundt for at holde foredrag. Han læser op fra sine
skildringer af det fynske bondeliv, og han bliver vel modtaget. Men krigen tærer på sindet. De unge mænd fra
Sønderjylland er sendt i krig mod de allierede, og det smerter helt ind i danskernes inderste sjæl. Han lærer
mange forskellige mennesker at kende på sine rejser, og deres kærlighed til fædrelandet varmer hans hjerte.
Hans beundring for de jævne mennesker, der trods modgang holder modet oppe, får ham endnu engang til at
gribe pennen. For det er det danske mod og den danske hjertesag, han vil skrive om, og krigen synes at hærde
folket til blankpoleret stål. Figuren Nikolaj i "Fare fare Krigsmand" bygger på Morten Korchs egne oplevelser
og skildrer det danske folk under krigen. Romanen fortæller om livskraft og mod, om det jævne liv på landet

og illustrerer fint, hvad det var, Korch ville med sit forfatterskab.

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.

"Fare fare krigsmand" er den selvstændige fortsættelse til trilogien om Nikolaj, der begynder med "Indenfor
voldene".

 

Første Verdenskrig er brudt ud. Nikolaj, der endelig har kastet sig
fuldt og helt ud i forfattergerningen, rejser land og rige rundt for at
holde foredrag. Han læser op fra sine skildringer af det fynske

bondeliv, og han bliver vel modtaget. Men krigen tærer på sindet. De
unge mænd fra Sønderjylland er sendt i krig mod de allierede, og det

smerter helt ind i danskernes inderste sjæl. Han lærer mange
forskellige mennesker at kende på sine rejser, og deres kærlighed til

fædrelandet varmer hans hjerte. Hans beundring for de jævne
mennesker, der trods modgang holder modet oppe, får ham endnu
engang til at gribe pennen. For det er det danske mod og den danske
hjertesag, han vil skrive om, og krigen synes at hærde folket til

blankpoleret stål. Figuren Nikolaj i "Fare fare Krigsmand" bygger på
Morten Korchs egne oplevelser og skildrer det danske folk under

krigen. Romanen fortæller om livskraft og mod, om det jævne liv på
landet og illustrerer fint, hvad det var, Korch ville med sit

forfatterskab.

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.

"Fare fare krigsmand" er den selvstændige fortsættelse til trilogien
om Nikolaj, der begynder med "Indenfor voldene".
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