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En kernepige Johanne Korch Hent PDF Da grosserer Bæk modtager et forsonende brev fra sine ældre
søskende Sofus og Rikke Bæk på Egebjerg, skimter han endeligt et håb forude. For grosserer Bæks forretning
går dårligt: Byens rigeste mand er færdig hvis han ikke får kredit i banken og hans søskende er meget rige.
Men de kræver, at han skal sende sin ældste datter Ellen på besøg på godset som udtryk for hans velvilje.

Grosserer Bæk, der i sin tid brød med sin familie, fordi de ikke ville anerkende hans unge brud, er ikke meget
for at sende sin yndlingsdatter afsted og Ellen selv har ingen planer om at drage på landet, når nu København

lokker så meget. Men lillesøster Inge, der har overhørt sine forældre, og derfor ved, hvor dårligt stillet
forældrene er, tilbyder sig selv i stedet. På Egebjerg regerer den stramtandede tante Rikke med hård hånd og
Inge, der måske ikke har sin smukke søsters ydre, men til gengæld har et stort og overstrømmende hjerte, må

kæmpe en brav kamp for at redde sin familie fra sikker ruin …

Johanne Sofie Korch (f. 1882 – d. 1950). Dansk forfatter. Debuterede i 1927 med en novelle i Ugens Nyheder,
og begyndte efterfølgende at skrive bøger for unge kvinder. Hun fik sit folkelige gennembrud i 1936 med

romanen "Efter vinter kommer vår", og efterfølgende romaner som "Den gamle gård" (1937), "Den rige enke"
(1938) og "Når isen brister" (1944) opnåede meget høje salgstal. Hun er i dag mindre kendt end sin

forfatterbror Morten Korch, men med sine realistiske kvindeskildringer og mere raffinerede psykologiske
overvejelser overgik hun ham ofte som forfatter og i midten af 1940’erne også i salgstal. Johanne Korch blev

i 1949 kåret som danske boghandleres yndlingsforfatter.

 

Da grosserer Bæk modtager et forsonende brev fra sine ældre
søskende Sofus og Rikke Bæk på Egebjerg, skimter han endeligt et
håb forude. For grosserer Bæks forretning går dårligt: Byens rigeste
mand er færdig hvis han ikke får kredit i banken og hans søskende er
meget rige. Men de kræver, at han skal sende sin ældste datter Ellen
på besøg på godset som udtryk for hans velvilje. Grosserer Bæk, der
i sin tid brød med sin familie, fordi de ikke ville anerkende hans
unge brud, er ikke meget for at sende sin yndlingsdatter afsted og

Ellen selv har ingen planer om at drage på landet, når nu København
lokker så meget. Men lillesøster Inge, der har overhørt sine forældre,
og derfor ved, hvor dårligt stillet forældrene er, tilbyder sig selv i
stedet. På Egebjerg regerer den stramtandede tante Rikke med hård
hånd og Inge, der måske ikke har sin smukke søsters ydre, men til
gengæld har et stort og overstrømmende hjerte, må kæmpe en brav

kamp for at redde sin familie fra sikker ruin …

Johanne Sofie Korch (f. 1882 – d. 1950). Dansk forfatter.
Debuterede i 1927 med en novelle i Ugens Nyheder, og begyndte
efterfølgende at skrive bøger for unge kvinder. Hun fik sit folkelige
gennembrud i 1936 med romanen "Efter vinter kommer vår", og
efterfølgende romaner som "Den gamle gård" (1937), "Den rige
enke" (1938) og "Når isen brister" (1944) opnåede meget høje
salgstal. Hun er i dag mindre kendt end sin forfatterbror Morten
Korch, men med sine realistiske kvindeskildringer og mere

raffinerede psykologiske overvejelser overgik hun ham ofte som



forfatter og i midten af 1940’erne også i salgstal. Johanne Korch blev
i 1949 kåret som danske boghandleres yndlingsforfatter.
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