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Studeprangeren Morten Korch Hent PDF "Studeprangeren" fortæller om de landevejsrejsende arbejdere, der
driver køer og heste langs den jyske hærvej fra marked til marked. Blandt dem møder vi drengen Niels, der
drømmer om at blive en stor handelsmand. Han er også fast besluttet på at opklare mysteriet om sin myrdede
far og sin forsvundne søster, og den opklaring fører ham ad mange, besynderlige veje, før han når sit mål.
Morten Korch har med denne roman kastet sig over en sjældent beskrevet arbejdergruppe. Hans skildring af
livet på landevejen og i særdeleshed af den unge Niels og dennes drøm om at blive til noget mere end blot en
arbejder er et stærkt indblik i en forsvunden tid. 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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