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I Staunings slagskygge Jens Aarkrog Hent PDF Dramaet "I Staunings slagskygge" er en dokumentarisk
beskrivelse af et kulturskred, som det kom til udtryk i 1920‘erne under den første socialdemokratiske regering
i tiden efter 1. Verdenskrig. Det gamle patriarkalske samfundssystem er i knibe, for nu skal mænd og kvinder

være lige. Handlingen udspiller sig i 1925-26, og stykkets hovedperson er Professor Carstensen.

Jens Aarkrog (f. 1943) er dansk dramatiker, men er oprindeligt er uddannet Cand.mag. i dansk og historie.
Han har skrevet dramatik siden slutningen af 1970‘erne og debuterede i 1979 på Århus Teaters Studio. I

perioden 1981-87 var han medlem af Danske Dramatikeres Forbunds bestyrelse.

"Aarkrog er historiker af fag, dramatiker af talent. Hans debut viste, at han kan skabe scener, som udvikler sig
og fængsler, samt at han kan forme replikker, der har både vid og karakterisering. Dette er meget." – Robert

Naur, Politiken
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