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Den gamle gård Johanne Korch Hent PDF Mørke skyer samler sig over den gamle gårdmandsslægt på
Mølgård. Den blide og hengivne Inger, enearving til Mølgård, der i sin tid giftede sig med Karl Lassen på
trods af advarsler fra sin far, må se i øjnene, at gården er fortabt. I mange år har Karls oprigtige kærlighed til
Inger holdt ham på rette spor, men efter deres søns død har han ladet sig beherske af sin far, den lumske

sagfører Lassen, og den stolte gård er nu dybt forgældet.

Nu er der bryllupsfest på Mølgården. Den ældste datter på gården, Else, skal giftes med fabrikant Torben
Brandt, men hvad der burde være en glædesdag, bringer kun tårer med sig. For Else er forelsket i Hans Holm,

men Mølgården skylder så mange penge væk, at den kun kan reddes ved Elses ægteskab med den rige
fabrikant.

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 meget 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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