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Forår på Vinæs Morten Korch Hent PDF Den gamle viking Torkel, lever i sin høvdingegård Vinæs med sin
kone, Gunvor, den stolte datter af Vile Jarl, og deres to døtre, blide Randolin og skjoldmøen Åse. Hos sig har

han også den forældreløse Rolf, som drømmer om at komme på vikingefærd til England med Danmarks
konge, Svend Tveskæg. Hvad, de ikke ved, er, at Uffe Jarl, der blev landsforvist af Svend, har planer om at
hævne sig på kong Sven ved at dræbe Torkel og bortføre hans døtre. Rolf, hvis fader i virkeligheden er Bue
Jarl, en svensk vikingehøvding, må flygte med de to unge kvinder, men vejen til kongens borg er lang og

farefuld, og deres fjender er talrige.

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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