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Ved Hoksør Fjord Holger Rützebeck Hent PDF Hvis du tager det absolut hurtigste tog fra København kan du
være i den lille by ved fjorden omkring aftentide, netop tidsnok til, at du kan nå at se aftensolen gå ned i

fjorden. Byens navn er Hoksør, og det er her, blandt menneskerne i byen, at fortællingen tager sig udspring;
en aften, hvor toget kommer ind på perronen og stationsforstanderen står klar til at modtage de rejsende.

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).

 

Hvis du tager det absolut hurtigste tog fra København kan du være i
den lille by ved fjorden omkring aftentide, netop tidsnok til, at du
kan nå at se aftensolen gå ned i fjorden. Byens navn er Hoksør, og
det er her, blandt menneskerne i byen, at fortællingen tager sig
udspring; en aften, hvor toget kommer ind på perronen og
stationsforstanderen står klar til at modtage de rejsende.

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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