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Familien Kristensen Carl Erik Soya Hent PDF "Familien Kristensen" handler om en arbejderfamilie i
1970‘ernes Danmark. Den familie, der var typisk for dengang ved, at børnene var ved at stige højere i

graderne end forældrene. Hr. og fru Kristensen er jævne og ordentlige mennesker, men de voksne børn er
allerede på vej nye steder hen. Det tror de i hvert fald. Men så spiller skæbnen ind på helt uforudsigelig vis,
som så ofte før i Soyas værker... 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.

 

"Familien Kristensen" handler om en arbejderfamilie i 1970‘ernes
Danmark. Den familie, der var typisk for dengang ved, at børnene

var ved at stige højere i graderne end forældrene. Hr. og fru
Kristensen er jævne og ordentlige mennesker, men de voksne børn er
allerede på vej nye steder hen. Det tror de i hvert fald. Men så spiller

skæbnen ind på helt uforudsigelig vis, som så ofte før i Soyas
værker... 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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