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Sanct Hansaften-spil Adam Oehlenschläger Hent PDF Adam Oehlenschlägers klassiker "Sanct Hansaften-
spil" er en Romeo og Julie-historie iscenesat i slutningen af 1800-tallets København. Maria er datter af en
småborgerlig familie, der ikke vil lade hende gifte sig med Ludvig, som hun elsker. En Sanct Hansaften

mødes de på Dyrehavsbakken, hvor de bedre end noget andet sted kan skjule sig i den pulserende
menneskemængde, for at at give deres kærlighed chancen for at spire.

Overalt i Adam Oehlenschlägers skuespil hyldes den romantiske fantasi, i takt med at fornuften gøres til
skamme. Stykket er en kærlighedserklæring til litteraturen, lige så vel som det er en skildring af den klassiske

kærlighedshistorie om to unge, der ikke kan få hinanden.

Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste
værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam

Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.
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