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Monumentet Holger R\u00fctzebeck Hent PDF Otla Michelsen gør sit indtog i den lille by ved at overtræde
den helligste af alle love. Ikke alene cykler hun på gangstien – hun formår også at kollidere med bagermester
Blank. Men Otla er en kvinde med en mission og lader sig ikke ryste af den slags. Hun har netop overstået sin

studentereksamen og er taget til den lille by, hvor alle kender alle, for at opnå retfærdighed. Alle kender
historien om C. C. Olsens monument, der aldrig blev til noget. Men nu er Otla kommet til byen for at starte
kampen, der skal sørge for, at Olsen omsider får sit monument. 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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