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Frodige dage Morten Korch Hent PDF Nikolaj og hans kone Sara har lidt megen modgang. Det gamle
teglværk, som skulle være deres levebrød, har de mistet, for spekulanter i København har spekuleret i

aktierne, og Nikolaj har mistet alle sine penge. Han får dog tilbudt en stilling hos fabrikant Peter Cronberg,
men Nikolaj takker nej. For barndomsdrømmen om at blive forfatter lever endnu, og med Saras støtte har han

nu valgt den vej. Han har fået udgivet forskellige fortællinger om det fynske folk, og romanen
"Guldglasuren" er da også udkommet, men endnu lader gennembruddet vente på sig. For at tjene penge til sin
familie begynder han at rejse rundt i landet for at holde foredrag, og det er her, han møder alle de forskellige

figurer, der kommer til at befolke hans fantasi og de historier, han skriver.

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.

"Frodige dage" er den selvstændige fortsættelse til trilogien om Nikolaj, der sluttede med "Det gamle
teglværk", og det er nu endnu tydeligere at se, at figuren Nikolaj er bygget på Morten Korchs eget liv. Læs

også den selvstændige fortsættelse "Fare fare krigsmand".
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