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Familien på Ørnebo Johanne Korch Hent PDF På det gamle, smukke Ørnebo sidder den rige enkefru Mille
Hagen. Alder og sygdom har gjort den gamle dame svag, men hendes intelligens og åndsmod fejler intet. Da
hun og hendes mand, direktør Hagen, ingen børn har, skal hun nu vælge sine arvinger blandet en broget skare
af nevøer og niecer. Desværre for tante Mille er ingen af disse mennesker, der kredser så glubske omkring
hende, i hendes øjne værdige til at overtage det elskede Ørnebo. Kun enken efter Direktør Hagens nevø,

Gustav, har ben i næsen, men Agnes Hagen har selv sit at slås med. Gustav har efterladt hende og deres unge
datter Lissi i dyb gæld, og Agnes er for stolt til at bede sin tante om hjælp. Nu er det op til sagfører Beck at

hjælpe de to kvinder …

Johanne Sofie Korch (1882-1950). 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 hendes romaner opnåede høje salgstal. Hun er i dag mindre kendt end
sin bror, Morten Korch, men med sine realistiske kvindeskildringer og raffinerede psykologiske overvejelser

og overgik hun ham ofte som forfatter og i salgstal. Johanne Korch blev i 1949 kåret som danske
boghandleres yndlingsforfatter.

 

På det gamle, smukke Ørnebo sidder den rige enkefru Mille Hagen.
Alder og sygdom har gjort den gamle dame svag, men hendes

intelligens og åndsmod fejler intet. Da hun og hendes mand, direktør
Hagen, ingen børn har, skal hun nu vælge sine arvinger blandet en

broget skare af nevøer og niecer. Desværre for tante Mille er ingen af
disse mennesker, der kredser så glubske omkring hende, i hendes
øjne værdige til at overtage det elskede Ørnebo. Kun enken efter
Direktør Hagens nevø, Gustav, har ben i næsen, men Agnes Hagen
har selv sit at slås med. Gustav har efterladt hende og deres unge
datter Lissi i dyb gæld, og Agnes er for stolt til at bede sin tante om
hjælp. Nu er det op til sagfører Beck at hjælpe de to kvinder …

Johanne Sofie Korch (1882-1950). 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 hendes romaner
opnåede høje salgstal. Hun er i dag mindre kendt end sin bror,
Morten Korch, men med sine realistiske kvindeskildringer og

raffinerede psykologiske overvejelser og overgik hun ham ofte som
forfatter og i salgstal. Johanne Korch blev i 1949 kåret som danske

boghandleres yndlingsforfatter.
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