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Klokken på Solbjerg Morten Korch Hent PDF Tyskernes besættelse af Danmark er ovre, og nu skal livet og
freden igen lyse over landet. Men i den lille, fynske by Solbjerg er det ikke så let at glemme fortiden. De

danske frihedskæmpere er ivrige efter at få renset ud blandt dem, der hjalp de tyske soldater under krigen, og
den gamle skolelærer Clausen bliver pludseligt fanget i et spind af løgne. Også den unge enkefru Tove Kruse,

der kæmper en brav kamp for at redde sin mands fabrik, bliver anklaget for at være medløber, men bag
anklagerne skjuler sig et helt andet motiv. For der er er nogle i byen, for hvem egen vinding er vigtigere end
sandheden. Kan det lykkes det unge par, Jørgen og Clara, at finde ud af hemmeligheden bag de mystiske

lyssignaler og klokkeringning før alt er tabt?

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 Maes, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.
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