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Poetiske skrifter (bind 6) C. Hostrup Hent PDF "Poetiske skrifter" samler komedieforfatter og teolog Jens
Christian Hostrups studenterkomedier, folkekomedier, eventyrkomedier, sangspil og lystspil. Her er

underholdende læsning til mange timer af den humoristisk-kritiske slags, samtidig med at man får et tidsligt
indblik i det 1800-tal, der bød på både nybrud og storslået tænkning.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Jens Christian Hostrup, 1818-1892, dansk digter, dramatiker og præst.

Han virkede fra 1854 til 1880 som præst i Silkeborg og Hillerød. Han skrev sideløbende med teologistudiet,
ofte under pseudonymet "Jens Kristrup" (Christrup), fik sit gennembrud i 1844, året efter han blev uddannet
teolog, med sangspillet "Gjenboerne". Komedierne, som i den grad var humoristisk-kritiske kommentarer til
det politiske og kulturelle liv, forsinkede derfor hans adgang til den egentlige danske nationalscene, og først i
1848 fik han opført et stykke på Det Kongelige Teater, nemlig "Eventyr paa Fodreisen". Stykket var en stor

succes, og måske derfor kom samme år kom også "Gjenboerne" på teatrets faste repertoire.

Teologisk og politisk var Hostrup stærkt inspireret af Grundtvig og arbejdede især i de sidste år videre i
dennes ånd.

 

"Poetiske skrifter" samler komedieforfatter og teolog Jens Christian
Hostrups studenterkomedier, folkekomedier, eventyrkomedier,

sangspil og lystspil. Her er underholdende læsning til mange timer af
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Jens Christian Hostrup, 1818-1892, dansk digter, dramatiker og
præst.

Han virkede fra 1854 til 1880 som præst i Silkeborg og Hillerød.
Han skrev sideløbende med teologistudiet, ofte under pseudonymet
"Jens Kristrup" (Christrup), fik sit gennembrud i 1844, året efter han
blev uddannet teolog, med sangspillet "Gjenboerne". Komedierne,
som i den grad var humoristisk-kritiske kommentarer til det politiske
og kulturelle liv, forsinkede derfor hans adgang til den egentlige

danske nationalscene, og først i 1848 fik han opført et stykke på Det
Kongelige Teater, nemlig "Eventyr paa Fodreisen". Stykket var en
stor succes, og måske derfor kom samme år kom også "Gjenboerne"

på teatrets faste repertoire.
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