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Vejen til Filistæa Holger R\u00fctzebeck Hent PDF Den sirlige og regelglade Trygve Hemmingsen var stud.
theol. og præsident for sin studenterforening. Det var ham, der med slid havde fået foreningen på benene og
møjsommeligt nedskrevet foreningens love. Derfor var det med et varmt hjerte, at han satte sig til bords når
foreningen samledes – kun for at opleve, hvordan den ene lov efter den anden blev smidt i graven af hans
studenterkammerater, der ikke helt havde den samme holdning til regler og love som Trygve. 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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