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bor hos sine farbror Iversen i et smukt hus i Pile-Alleén på Frederiksberg. I huset kommer den juridiske
kandidat Linddal, der har et godt øje til Margrethe, og hun til ham. De to aner dog ikke noget om den andens

følelser, da de begge er gode til at skjule dem, og det afstedkommer mange morsomme og småpinlige
momenter ... Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Johanne Luise Heiberg (1812-1890)
var en dansk skuespillerinde, dramatiker og forfatter. Hun voksede op under fattige kår i datidens København,

men formåede at stige til tops i den danske kulturelite og var fra 1826 – 64 den mest benyttede
skuespillerinde på Det Kgl. Teater. Siden arbejde hun som sceneinstruktør og skribent. Særligt produktionen
af breve har fundet deres vej til eftertiden. Johanne Luise Heiberg var en feteret skuespillerinde og nogle af
romantikkens største forfattere og digtere skrev stykker med henblik på hende i hovedrollen. Blandt andet

kan nævnes Johan Ludvig Heiberg, Adam Oehlenschläger, H. C. Anders og Henrik Hertz. Men Johanne Luise
Heiberg gik ikke af vejen for selv at skrive en række vaudeviller og lystspil, der blev voldsomt populære hos

publikum.

 

En lystig vaudeville i et akt om den unge, kvinde Margrethe, der bor
hos sine farbror Iversen i et smukt hus i Pile-Alleén på

Frederiksberg. I huset kommer den juridiske kandidat Linddal, der
har et godt øje til Margrethe, og hun til ham. De to aner dog ikke
noget om den andens følelser, da de begge er gode til at skjule dem,
og det afstedkommer mange morsomme og småpinlige momenter ...
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Johanne
Luise Heiberg (1812-1890) var en dansk skuespillerinde, dramatiker
og forfatter. Hun voksede op under fattige kår i datidens København,
men formåede at stige til tops i den danske kulturelite og var fra
1826 – 64 den mest benyttede skuespillerinde på Det Kgl. Teater.

Siden arbejde hun som sceneinstruktør og skribent. Særligt
produktionen af breve har fundet deres vej til eftertiden. Johanne

Luise Heiberg var en feteret skuespillerinde og nogle af



romantikkens største forfattere og digtere skrev stykker med henblik
på hende i hovedrollen. Blandt andet kan nævnes Johan Ludvig

Heiberg, Adam Oehlenschläger, H. C. Anders og Henrik Hertz. Men
Johanne Luise Heiberg gik ikke af vejen for selv at skrive en række
vaudeviller og lystspil, der blev voldsomt populære hos publikum.
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