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Et livs roman: Charlotte Oehlenschläger Elith Reumert Hent PDF Forlaget skriver: "Mit livs roman -
Charlotte Oehlenschläger" er forfatter og skuespiller Elith Reumerts biografi over en af Guldalderens mest

kendte kvindeskikkelser.

Som datter af den berømte 1800-tals digter Adam Oehlenschläger og hans hustru Christina, voksede Charlotte
op midt i datidens københavnske kulturelite. Hun var en temperamentsfuld ung dame med en vilje af stål.
Hendes forældre kunne derfor heller ikke stille meget op mod hendes planer om at blive skuespillerinde og

gifte sig med stjernen på Det Kgl. Teater, Ludvig.

Charlotte Oehlenschläger døde i barselssengen som kun 24-årig, men hendes glødende personlighed nåede at
gøre et stort og lysende indtryk på mange i samtiden.

Biografen over Charlotte Oehlenscläger giver indblik af guldalderens romantiske kulturelite.

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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