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En raceslægt Elith Reumert Hent PDF Forfatter og skuespiller Elith Reumerts portræt af Konferensråd Hans
Heger og hans to sønner, Stephan og Carl. De to brødre er hinandens modsætninger, for hvor Carl er mild og
stilfærdig, er Stephan et sprælsk og sammensat mennesker, der ligner sin far til forveksling. Familien var en

del af romantikkens og guldalderens kulturelite, og Stephan udmærkede sig sær ved sine
skuespillerpræstationer i stykker af Adam Oehlenschläger. Denne bog er ikke blot et portræt af tre enestående
medlemmer af en højtstående familie i 1800-tallet, men et vidnesbyrd om det rige ånds- og kulturliv, der
blomstrede i København i netop denne periode. Elith Reumert (1855-1934) var en dansk skuespiller og
forfatter. I samtiden var han mest kendt for sine præstationer på scenen, om end han både skrev skuespil,

romaner og historiske biografier om guldalderens mere eller mindre kendte personligheder. Elith Reumert er
ophavsmand til den livlige julekomedie "Nøddebo Præstegård", om den sprælske student Nicolai, der

sammen med sine to ældre brødre tager på juleferie hos en præst i Nøddebo i Nordsjælland. Komedien er et af
de mest spillede skuespil i dansk teaterhistorie.
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