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Kong Mammon Holger Rützebeck Hent PDF Det hele startede til en festlig lejlighed for studenter. Folk fra
nær og fjern mødte op, men særligt én gæst vakte opmærksomhed: Australieren, Davidsen, der havde taget
den unge student Hr. Krag under sine vinger – lige for næsen af fabriksejer Petersen. Det fik Petersen, der gik

under navnet Kejseren, til at se rødt og smide Davidsen ud fra festen.

Men det skulle blive en beslutning, han hurtigt kom til at fortryde – for muligvis blev Petersen kaldt
Kejseren, men Davidsen havde, ikke ufortjent, fået tilnavnet Kong Mammon, og det var en mand, man ikke

ville gøre sig uvenner med.

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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