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Urene i Rørby Morten Korch Hent PDF Den unge urmager Poul Porse vender tilbage til Danmark efter mange
år i Tyskland. Hans store drøm er at bygge et vidunder-ur; det ur, hans far også drømte om, men som endte

med at gøre ham vanvittig. For Porserne har længe været urmagere, og længe har de efterstræbt det særlige ur,
der skulle gøre dem berømte. I den lille fynske landsby Rørby leder urmager Niels Klinke efter en lærling, der
kan hjælpe ham med at bygge et mageløst ur til kirken. Poul flytter ind hos Klinke, men ikke alt er, som det

skal være i huset: Familien har haft en stor sorg, og fru Klinke har helt og holdent hengivet sig kirken.
Præsten i Rørby efterstræber den blide Marie Klinke, men også Poul betages. Vil det lykkes Poul at vinde

over den forbandelse, der ligger over Porseslægten? Og vinder han Maries hånd?

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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vanvittig. For Porserne har længe været urmagere, og længe har de
efterstræbt det særlige ur, der skulle gøre dem berømte. I den lille
fynske landsby Rørby leder urmager Niels Klinke efter en lærling,
der kan hjælpe ham med at bygge et mageløst ur til kirken. Poul
flytter ind hos Klinke, men ikke alt er, som det skal være i huset:
Familien har haft en stor sorg, og fru Klinke har helt og holdent
hengivet sig kirken. Præsten i Rørby efterstræber den blide Marie

Klinke, men også Poul betages. Vil det lykkes Poul at vinde over den
forbandelse, der ligger over Porseslægten? Og vinder han Maries
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"Humoresker – Fyensk Humør", der indeholdt en række skitser og
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været elsket af generationer af læsere. Med romaner som
"Flintesønnerne", "Der brænder en ild" og "De røde heste" blev
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