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Beatrice Johanne Korch Hent PDF Da den lille Beatrice mister sin far, sendes hun til Jylland for at blive

opdraget af sin strenge, men kærlige farmor i et lille hus på den jyske hede. Men da barndomstiden er forbi,
skriver hendes mor og beder hende om at slutte sig til hende i København. Moderen, der er en feteret

skuespillerinde, er så optaget af sig selv og hendes teatervenner, at den unge Beatrice må gå for lud og koldt
vand. Men på trods af modgang er Beatrice et optimistisk væsen og da en frygtelig ulykke sker, er det da også

Beatrice, der må skuldre ansvaret. Men midt i ulykken blomstrer kærligheden og måske vil det alligevel
lykkes Beatrice og hendes mor at finde lykken … 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 1940erne også i salgstal. Johanne Korch blev i 1949 kåret som danske boghandleres
yndlingsforfatter.

 

Da den lille Beatrice mister sin far, sendes hun til Jylland for at blive
opdraget af sin strenge, men kærlige farmor i et lille hus på den jyske
hede. Men da barndomstiden er forbi, skriver hendes mor og beder
hende om at slutte sig til hende i København. Moderen, der er en

feteret skuespillerinde, er så optaget af sig selv og hendes
teatervenner, at den unge Beatrice må gå for lud og koldt vand. Men

på trods af modgang er Beatrice et optimistisk væsen og da en
frygtelig ulykke sker, er det da også Beatrice, der må skuldre

ansvaret. Men midt i ulykken blomstrer kærligheden og måske vil
det alligevel lykkes Beatrice og hendes mor at finde lykken …
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 1940erne også i salgstal. Johanne Korch blev

i 1949 kåret som danske boghandleres yndlingsforfatter.
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