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Det gamle guld Morten Korch Hent PDF I år 923 er vikingehøvdingen Vermund i krig med en anden
vikingestamme, der har angrebet hans jorder. Hans vikingeborg ligger på det, vi nu kalder Fyn, og vi følger
hans kamp for konge og fædreland og hans ultimative offer for sin elskede hustru Helga. Tusind år senere

kæmper den unge landmand Niels Sværke for den selvsamme jord. Både gæld og andre landmænd forsøger at
forhindre ham i at beholde den gamle gård, Dybe, i familien, og Niels frygter, at han må svigte sin elskede
Grethe og i stedet gifte sig til en formue med den hovmodige Clara. Men Niels’ skæbne flettes sammen med

den gamle viking Vermunds, og noget glimter i mulden …

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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