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Rasmus Nabo og andre noveller Morten Korch Hent PDF Morten Korch mestrede om nogen den danske

novelleskrivning; de små historier om liv og død blandt jævne folk. De 14 noveller i "Rasmus Nabo og andre
noveller", der alle udkom i aviser og dagblade i årene mellem 1916 og 1952, er taget ud af den virkelighed,
han mødte på sine forretningsrejser, sine foredragsture og blandt sine naboer. Hans rørende og morsomme
beskrivelser af bondefolk såvel som byfolk er et herligt gensyn med det bedste fra hans forfatterskab. Her
fortælles der med samme livsglæde og lune som i hans største romaner, og figurerne tages under samme
kærlige behandling som i hans berømte Fynbohistorier. 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.

 

Morten Korch mestrede om nogen den danske novelleskrivning; de
små historier om liv og død blandt jævne folk. De 14 noveller i
"Rasmus Nabo og andre noveller", der alle udkom i aviser og
dagblade i årene mellem 1916 og 1952, er taget ud af den

virkelighed, han mødte på sine forretningsrejser, sine foredragsture
og blandt sine naboer. Hans rørende og morsomme beskrivelser af
bondefolk såvel som byfolk er et herligt gensyn med det bedste fra
hans forfatterskab. Her fortælles der med samme livsglæde og lune
som i hans største romaner, og figurerne tages under samme kærlige
behandling som i hans berømte Fynbohistorier. 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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Rasmus Nabo og andre noveller&s=dkbooks

