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Det store år Holger R\u00fctzebeck Hent PDF Efteråret havde vist sig fra sin milde side, og den hidtil luneste

dag i efteråret 1846 varmede bønderne på marken. Men under den fredsommelige overflade lå uroen og
utilfredsheden og ulmede på egnen i og omkring Holsten. Igennem de sidste årtier havde der åbnet sig et skel
mellem den danske og den tyske befolkning, og det var netop denne konflikt, der inden længe truede med at
bryde ud i lys lue. Den danske forfatter Holger Rützebeck (1867-1937) fik sin litterære debut med udgivelsen
er teksterne "Den danske sommer" i 1902. I de efterfølgende år udgav Rützebeck flere andre tekster, før han i
1905 fik sin romandebut med bogen "Våbenhvile". Herefter fulgte både et halvt dusin romaner, børnebogen
"Espen Offer" (1930) og en bog om Johannes Ewald under titlen "Højen ved Øresund. En fortælling om

Johannes Ewald" (1912).

 

Efteråret havde vist sig fra sin milde side, og den hidtil luneste dag i
efteråret 1846 varmede bønderne på marken. Men under den

fredsommelige overflade lå uroen og utilfredsheden og ulmede på
egnen i og omkring Holsten. Igennem de sidste årtier havde der

åbnet sig et skel mellem den danske og den tyske befolkning, og det
var netop denne konflikt, der inden længe truede med at bryde ud i
lys lue. Den danske forfatter Holger Rützebeck (1867-1937) fik sin
litterære debut med udgivelsen er teksterne "Den danske sommer" i
1902. I de efterfølgende år udgav Rützebeck flere andre tekster, før
han i 1905 fik sin romandebut med bogen "Våbenhvile". Herefter

fulgte både et halvt dusin romaner, børnebogen "Espen Offer" (1930)
og en bog om Johannes Ewald under titlen "Højen ved Øresund. En

fortælling om Johannes Ewald" (1912).
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