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Hjemmet" skriver Morten Korch endnu engang om den søde juletid. Om forventningens glæde, juleskæret fra
de levende lys og kærlige blikke, men også om forbitrede sjæle, der langsomt tør op, og om mennesker, for

hvem juletiden var koldeste tid på året, indtil nogen tog dem om hjertet. Fælles for dem alle er Morten Korchs
berømte lune og stille tiltro til sine medmennesker.

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 Maës, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.
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