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Fru Sara på Enø Morten Korch Hent PDF Den lille ø Enø har altid været et sært sted. Bundet af gamle
traditioner, fjendsk over for fremmede og så mærkeligt dragende, at ingen, der har boet på øen i mere end en
snes år, forlader den. Øen er hjemsted for den gamle fyrmester Helm. Hans søn, Knud Helm, har med vold og
magt forsøgt at indføre ny traditioner blandt de gamle fiskere, men Knud er opvokset på fastlandet, og hører
ikke til. Hvad værre er, så har han bragt en fremmed kvinde med sig; sin kone, Sara, som ikke vil bøje sig for
de gamle skikke. Da det kommer frem, at Knud i sin ungdom har svigtet en pige fra øen, bringes hele det lille
samfund i oprør. Men Sara er en stærk kvinde, og hun vil ikke opgive – hverken sin mand eller deres plads på

den lille ø.

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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