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Flintesønnerne Morten Korch Hent PDF Der synes at hvile en forbandelse over Flintegården, siden godsejer
Kresten Flints bror omkom ved en gådefuld ulykke. Den gamle mand og hans datter, Else, lever isoleret fra
omverdenen, og alle på egnen ved, at Else ikke er helt normal. En dag kommer en ung landmand, Jesper

Poulsen, til den faldefærdige Flintegård. I vrede over, at den pige, han elskede, har giftet sig med en anden,
har han besluttet sig for at fri til Else. Else siger ja, men livet med hende er ikke let, og det bliver kun værre,
da hun bliver gravid. Else føder tvillinger, men dør selv i barselsengen, og i sorg tager Kresten sit liv. Jesper

står nu alene med to små drenge; Viggo med det lyse sind, og Martin, der har arvet sin mors viltre
temperament. Årene går. Der er fundet flint i jorden på Flintegården, og Jesper er nu en velhavende mand.
Viggo og Martin er uadskillelige, men da den smukke Karen kommer imellem dem, opvækkes forbandelsen

over Flintegården endnu engang.

”Flintesønnerne” hører blandt Morten Korchs mest elskede romaner, og filmatiseringen, med bl.a. Poul
Reichardt, Ib Mossin og Ebbe Langberg i hovedrollerne, hører til dansk films guldalder.
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