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Erindringer 2 - erindringer fra de senere år Julie Sødring Hent PDF Forlaget skriver: "Erindringer" er
skuespiller Julie Sødrings personlige beretning om sit liv og sit arbejde bag og på scenen, fortalt til hendes
søn, juristen M. F. Sødring, der udgav erindringerne efter hendes død. Som født ind i en skuespillerfamilie,

var hun allerede som barn stærkt optaget af dramatik og kunstnerisk optræden, og lærte sig tidligt
skuespilkunsten ved at iagttage tidens fremtrædende skuespillerinder. Ud over at være af særlig teaterhistorisk
værdi er erindringsværket et interessant lokalhistorisk blik på 1800-tallets København. Julie Sødring, 1823-
1894, skuespiller, født ind i den københavnske skuespillerfamilie Rosenkilde. Hun debuterede i 1853 og blev
som sin far, C.N. Rosenkilde, draget mod og optaget af de mere muntre roller som den Holbergske tradition

og de nationale lystspil tilbød. Særligt yndede hun at fremstille biedermeierlivet naive og elskelige
kvindefigurer. Karakteristisk for hendes skuespil var en enkelhed og en underspillethed i både gestik og

replik.
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personlige beretning om sit liv og sit arbejde bag og på scenen,

fortalt til hendes søn, juristen M. F. Sødring, der udgav erindringerne
efter hendes død. Som født ind i en skuespillerfamilie, var hun
allerede som barn stærkt optaget af dramatik og kunstnerisk

optræden, og lærte sig tidligt skuespilkunsten ved at iagttage tidens
fremtrædende skuespillerinder. Ud over at være af særlig

teaterhistorisk værdi er erindringsværket et interessant lokalhistorisk
blik på 1800-tallets København. Julie Sødring, 1823-1894,
skuespiller, født ind i den københavnske skuespillerfamilie
Rosenkilde. Hun debuterede i 1853 og blev som sin far, C.N.

Rosenkilde, draget mod og optaget af de mere muntre roller som den
Holbergske tradition og de nationale lystspil tilbød. Særligt yndede
hun at fremstille biedermeierlivet naive og elskelige kvindefigurer.

Karakteristisk for hendes skuespil var en enkelhed og en
underspillethed i både gestik og replik.
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