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Frits Helmuth Andreas Fugl Thøgersen Hent PDF FRITS HELMUTH er historien om en af de største
karakterskuespillere, Danmark har haft. En begavet kunstner, der leverede uforglemmelige præstationer på

landets teatre og brillerede i et utal af filmroller – fra Styrmand Karlsen over Karl Aage i Dansen med Regitze
til lektor Blomme i Det forsømte forår.

Men det er også historien om en følsom mand, der livet igennem kæmpede med at løsrive sig fra sin berømte
far, Osvald Helmuth, og med at holde styr på sine mange roller uden for rampelyset: som ægtemand, fader,
søn og ven. Om et sammensat og til tider ensomt menneske, der især i sine sidste år druknede sine indre

dæmoner i alkohol.

Biografien er blevet til i et tæt samarbejde med Mikael og Pusle Helmuth, der åbenhjertigt beretter om den
far, de både elskede og havde det vanskeligt med på grund af deres tumultariske opvækst. Desuden har

skuespillerne Ghita Nørby, Peter Schrøder og Thure Lindhardt samt instruktøren Kaspar Rostrup bidraget til
bogen.
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