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Fra mit spejlkabinet. Udvalgte fortællinger Carl Erik Soya Hent PDF Fortællingerne i "Fra mit spejlkabinet"
tager os blandt andet med hjem til ægteparret, der sidder ved deres lille datters sygeseng og beder for hendes
liv, samt på besøg hos tiårige Henry, der trods sin unge alder allerede forsørger sine forældre og sine fire
søskende, simpelthen fordi han er den bedst egnede til det, og til te hos et par damer, der ganske frimodigt
taler om hr. og fru Spliids ægteskab, der er ved at ende i en skandaløs skilsmisse. 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.

 

Fortællingerne i "Fra mit spejlkabinet" tager os blandt andet med
hjem til ægteparret, der sidder ved deres lille datters sygeseng og
beder for hendes liv, samt på besøg hos tiårige Henry, der trods sin
unge alder allerede forsørger sine forældre og sine fire søskende,
simpelthen fordi han er den bedst egnede til det, og til te hos et par
damer, der ganske frimodigt taler om hr. og fru Spliids ægteskab, der

er ved at ende i en skandaløs skilsmisse. 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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