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Skytten på Urup Morten Korch Hent PDF Godset Urup har fået en ny herremand i Major Felden. Han er en
brutal og herskesyg herre, og værst går det ud over de kønne piger. Den kønne Else, Karl Tygesens kone, kan
ikke gå i fred for ham, og en dag overfalder han hende. Else bliver aldrig rigtig i hovedet efter det, men hun
liver dog op, efter hun har fået sine to drenge, Tyge og Mogens. Mange år senere arbejder de to brødre begge
for Urup. De er begge gode drenge, men dog brænder der i Tyges hjerte et inderligt had til godsejeren og hans
slægt. Begge brødre er forelskede i den fattige Bodil, og da godsejerens søn forsøger at forbryde sig mod
hende, slår den hidsige Mogens ham ned. Mogens må nu flygte fra Urup, og Tyges had slår ud i lys lue…

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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