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Fra theaterferien Elith Reumert Hent PDF 9 små fortællinger og skilderier af skuespiller og forfatter Elith
Reumert om livet foran og bagved det tunge scenetæppe i slutningen af 1800-tallets Danmark.

"Han var Skuespiller, men – rigtigtnok mere af Navn end Gavn. han havde været fremme foran Lamperækken
i enkelte Smaaroller, og en ret venlig Modtagelse havde han faaet baade af Publikum og Kritik.

Man havde tilkendt ham et Talent, der ved fortsat, ihærdigt Arbejde maaske kunde drive det vidt.

Men - i lange Tider havde han været fordømt til en aandssløvende Uvirksomhed, og naar han nu en enkelt
Gang viste sig paa Scenen, var det sjeldent udenfor Kamparsernes beskedne Kreds, og han følte sig da altid

ængstelig tilmode og havde en Fornemmelse af bestandig at debutere paany."

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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