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Møllen i Lunde Morten Korch Hent PDF I det gamle Møllehus hersker en trykket stemning. Enken Birthe
Jervelund har giftet sig med sin afdøde mands fætter, og Niels Jervelund, hvis væsen udadtil ellers kan være
charmerende, har vist sig at være en slet hustyran. Kun Birthes unge datter, Ingeborg, har vovet at gå imod sin
stedfar, og er derfor blevet sendt bort til en slægtning på Sjælland. Men nu er Ingeborg blevet myndig, og
Niels aner ikke sine levende råd. For han har hersket enerådigt over den gamle mølle, men møllen tilhører

Ingeborg, og nu vil hun tage den i besiddelse. Sammen med sine kumpaner planlægger han at gifte hende bort
til Jeppe Dinesen, den dovne søn af byens rigeste mand. Men han har gjort regning uden vært. For

møllersvenden Jakob elsker også Ingeborg, og Ingeborg selv har vist også noget at skulle have sagt i den sag.
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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