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Den stærkeste magt Elith Reumert Hent PDF Roman om en lille nordvestjysk provinsby, der flere gange er
besat af de preussiske tropper under krigen i 1864. Byens borgere underlægges strenge restriktioner. De skal
huse soldaterne. De skal give dem den smule mad, de har. Og så må de under ingen omstændigheder forlade
deres huse i mere end to timer uden først at have fået tilladelse af borgmesteren. Midt i al den ballade og

angst som krigen foresager, forsøger familierne at klare den barske hverdag – med tragedien lurende lige om
hjørnet.

"Den stærkeste magt" er historien om en del af Danmark, der måtte klare sig selv under en krig, som endte
med at blive en af de største danske nederlag nogensinde. Og dette i en tid, hvor der var knaphed på mad,

børnedødeligheden høj og vestenvinden skarp og kold.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

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.

 

Roman om en lille nordvestjysk provinsby, der flere gange er besat
af de preussiske tropper under krigen i 1864. Byens borgere

underlægges strenge restriktioner. De skal huse soldaterne. De skal
give dem den smule mad, de har. Og så må de under ingen

omstændigheder forlade deres huse i mere end to timer uden først at
have fået tilladelse af borgmesteren. Midt i al den ballade og angst
som krigen foresager, forsøger familierne at klare den barske

hverdag – med tragedien lurende lige om hjørnet.

"Den stærkeste magt" er historien om en del af Danmark, der måtte
klare sig selv under en krig, som endte med at blive en af de største
danske nederlag nogensinde. Og dette i en tid, hvor der var knaphed
på mad, børnedødeligheden høj og vestenvinden skarp og kold.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

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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