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Erindringer fra min barndom og ungdom C. Hostrup Hent PDF Dramatiker og præst Christian Hostrups

erindringer fra barn- og ungdommen i første halvdel af 1800-tallet. I bogen skildrer Hostrup sin barndom på
landet, tiden som studerende i København, og hvordan han debuterede som dramatiker i studenterforeningen.
Især fortæller han om kunstnerlivets op- og nedture, og hvorfor han til sidst valgte præstegerningen frem for
dramatikken. Med efterskrift af hustru Elisabeth Hostrup født Hauch. Bogen er skrevet i og med samtidens
sprog og retskrivning. Jens Christian Hostrup (1818-1892) var en dansk forfatter, dramatiker og præst. Han
debuterede som dramatiker i 1844 med stykket "Gjenboerne". C. Hostrup var meget inspireret af Johan

Ludvig Heibergs vaudeviller og forsøgte sig selv med at skrive skuespil, der selv havde elementer af musik
og sang. I 1854 vendte C. Hostrup dog kunstnerlivet ryggen og tog embede som præst.
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