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Den danske sommer. En fortælling om en ferie Holger R\u00fctzebeck Hent PDF Det hele begyndte en varm
eftermiddag en sommer i slutningen af 1800-tallet. Søskendeparret Mary på ni og Thorvald på elleve har

netop påbegyndt deres sommerferie, men dette år er der noget ganske særligt i vente for de to
københavnerbørn. For den næste dag skal de begge ud til en anden familie, der bor på landet. Ud til høns og
marker og møllevinger og frisk luft ... hvis de da kan opføre sig ordentligt så længe. 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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