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Fristelsen Carl Erik Soya Hent PDF "Fristelsen" er et psykologisk skuespil om en familie af vrange individer.
Meget passende foregår handlingen i det ligkistemagasin, som familien er indehaver af. Undervejs diskuteres
tunge emner, som da husholdersken siger, at "udvortes er menneskene grinagtige, indeni er de hæslige", og
den godmodige og efterhånden lidt skøre gamle Pedersen svarer, at man ikke skal forvente, at menneskene

opfører sig eller ser ud efter end eget hoved. Man skal tage dem, som de er.

Soya skrev "Fristelsen" i 1920‘erne, men det blev først trykt i 1935. Efter besættelsen blev det opført som
hørespil i fransk radio.

Carl Erik Martin Soya (1896-1983) var en dansk forfatter og dramatiker, der skrev en perlerække af skuespil
og romaner, som vandt stor popularitet hos publikum såvel som anmeldere. Soya var en stor satiriker og

samfundsrevser, og med sin revykomedie "Umbabumba skrifter forfatning" fra 1935 udstillede han gennem
det fiktive afrikanske land Umbabumba nazisternes angreb på demokratiet i 1930‘erne. Stykkets egen skæbne
kom til at understrege, at også den danske ytringsfrihed var under pres, da den danske regering under pres fra

Tyskland tog stykket af plakaten, inden det nåede at få premiere.

Soya var en af de største og mest produktive danske forfattere i det tyvende århundrede, og han blev i løbet af
sit liv hædret med en lang række priser og legater.

 

"Fristelsen" er et psykologisk skuespil om en familie af vrange
individer. Meget passende foregår handlingen i det ligkistemagasin,
som familien er indehaver af. Undervejs diskuteres tunge emner, som

da husholdersken siger, at "udvortes er menneskene grinagtige,
indeni er de hæslige", og den godmodige og efterhånden lidt skøre
gamle Pedersen svarer, at man ikke skal forvente, at menneskene

opfører sig eller ser ud efter end eget hoved. Man skal tage dem, som
de er.

Soya skrev "Fristelsen" i 1920‘erne, men det blev først trykt i 1935.
Efter besættelsen blev det opført som hørespil i fransk radio.

Carl Erik Martin Soya (1896-1983) var en dansk forfatter og
dramatiker, der skrev en perlerække af skuespil og romaner, som
vandt stor popularitet hos publikum såvel som anmeldere. Soya var

en stor satiriker og samfundsrevser, og med sin revykomedie
"Umbabumba skrifter forfatning" fra 1935 udstillede han gennem det

fiktive afrikanske land Umbabumba nazisternes angreb på
demokratiet i 1930‘erne. Stykkets egen skæbne kom til at

understrege, at også den danske ytringsfrihed var under pres, da den
danske regering under pres fra Tyskland tog stykket af plakaten,

inden det nåede at få premiere.

Soya var en af de største og mest produktive danske forfattere i det



tyvende århundrede, og han blev i løbet af sit liv hædret med en lang
række priser og legater.
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