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Sporene skræmme Holger Rützebeck Hent PDF Kirsten Hansen står en tidlig søndag formiddag omgivet af
vasketøj. Hun har allerede arbejdet så længe, at der ikke er mere plads til det vaskede og strøgne stof. I det

fjerne kimer kirkeklokkerne og folk fra byen begynder at vende hjem efter gudstjeneste.

Den aldrende Severinsen er ligeledes på vej hjem, men slår et smut forbi Kirstens vaskeri. Han har en
glædelig nyhed. Noget, som vil vende op og ned på Kirsten og hendes datters tilværelse - for hvilket barn kan

dog leve uden en far?

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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