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Frøken Solskin Johanne Korch Hent PDF Lilly, kaldet "lille solskin" på grund af sit lattermilde sind og

smukke sangstemme, er datter af landsbyens Doktor Falck. Hendes mor døde, da Lilly var ganske ung, og
doktoren og hans datter er hinandens et og alt. Men tyfus rammer byens fattigste og den gode doktor med, da

han forsøger at redde dem, og Lilly mister sin far. Hun bliver sendt til sin tante og onkel, men familien
Brandt, med den snobbede datter Agnes i spidsen, ser straks ned på den fattige Lilly. Kun den aldrene konsul
Brun, hvis fortid også skjuler en tragedie, har hjerte for den unge pige… 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.

 

Lilly, kaldet "lille solskin" på grund af sit lattermilde sind og smukke
sangstemme, er datter af landsbyens Doktor Falck. Hendes mor
døde, da Lilly var ganske ung, og doktoren og hans datter er

hinandens et og alt. Men tyfus rammer byens fattigste og den gode
doktor med, da han forsøger at redde dem, og Lilly mister sin far.
Hun bliver sendt til sin tante og onkel, men familien Brandt, med
den snobbede datter Agnes i spidsen, ser straks ned på den fattige
Lilly. Kun den aldrene konsul Brun, hvis fortid også skjuler en
tragedie, har hjerte for den unge pige… 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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