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Doktorens jul Erich Erichsen Hent PDF Ved juletid samles venner og familie omkring doktoren og hans kone,
som stadig sværmer om hinanden som nygifte, så resten af selskabet bliver helt forlegne. Da går doktoren i

gang med at fortælle en julehistorie, som får selskabet til at spidse øre og glemme de lettere
grænseoverskridende kærtegn mellem det unge ægtepar. Det er en historie fra en præstegård i Viby, hvor

præstens søn Niels ser sin barndomskærlighed, Else, blive voksen og dejlig. Men mens Niels går og overvejer
at fri til Else, kommer en ny kapellan til præstegården, som skal hjælpe den gamle skrantende præst, og så får
Niels pludselig en konkurrent … Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Erich Erichsen
(1870-1941) var en dansk forfatter, der havde sit virke fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til sin død i
1940. Han var både kendt for sine egne originale værker og for sine mange oversættelser af Arthur Conan

Doyles værker om Sherlock Holmes. Erichsen fik udgivet flere af sine værker efter sin død.
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