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To juleaftener Morten Korch Hent PDF "To juleaftener" er to, små fortællinger om, hvordan julens budskab
om kærlighed formår at trænge ind til selv de mest forbitrede hjerter. I den første fortælling møder vi tante
Jane, der så gerne ville have, at hendes niece og hendes mand bliver gode venner igen. Men Lissi og Kaj

holder stolt på deres eget, og kun et lille mirakel eller to kan redde julen. I den anden juleaften, er to brødre,
Lauge og Jacob, der engang var uadskillelige, kommet op at slås om Brødreskoven; et stykke jord, faderen
havde glemt at testamentere. Men Lauges datter, Jacobine er fast besluttet på at reparere forholdet mellem de
to brødre, og julenat begiver hun sig ud i Brødreskoven … Morten Korch (f. 1876 – d. 1954), Danmarks mest

folkekære forfatter, begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen Humoresker – Fyensk Humør, der
indeholdt en række skitser og fortællinger, alle på klingende fynsk. Det var startskuddet til et forfatterskab,
der strakte sig over et halvt århundrede, og som har været elsket af generationer af læsere. Med romaner som
Flintesønnerne, Der brænder en ild og De røde heste blev Morten Korch folkeeje, og filmatiseringerne af hans
mest populære romaner med skuespillere som Poul Reichhardt, Tove Maes, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i

dag en del af den danske filmskat.
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