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Hammerprinsessen Morten Korch Hent PDF Det står skidt til på fabrikken Hammerhus. Ejeren, Niels Lyhne,
er blevet ganske dement, og gælden til den udspekulerede sagfører Vang vokser for hver dag. I desperation
har frøken Karen Lyhne, kaldet "Hammerprinsessen" af folkene på fabrikken, skrevet til ingeniør Poul
Knudsen, der netop er vendt hjem fra et finanseventyr i udlandet. Hammerhus‘ sidste udvej er at gå i

kompagniskab med en rig medejer, der kan forvandle Niels Lyhnes fantastiske opfindelser til virkelighed. Fra
første øjekast betages Poul af Karens stille styrke, men hun har lovet sig bort til den unge fabriksmedarbejder

Jens. Jens elsker i virkeligheden den smukke Anna Jul, men har sat sig i hovedet, at han vil være ejer af
Hammerhus og dets patenter. Kan Poul redde fabrikken og Hammerprinsessen, inden det er for sent? 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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