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Modsætninger Ilia Fibiger Hent PDF "Modsætninger" er et teaterstykke skrevet af den danske forfatterinde og
dramatiker Ilia Fibiger. Stykket blev i sin tid opført på Det Kongelige Teater og modtog varme anmeldelser.
Særligt blev stykket rost for på en autentisk og sjældent set måde at gengive udsnit af det menneskelige liv på
en herregård og i de tilstødende områder i det nordlige Sjælland. Ilia Fibiger (1817-1867) var en dansk
forfatter, som måtte mangt og meget igennem, før hun til sidst fik sin litterære debut. Fibiger blev født i
København, men flyttede efter sin mors død til sin tante, hvorefter hun blev lærerinde på en præstegård på
Mors. Halvandet år senere flyttede hun tilbage til København, hvor hun tog småjobs for blot at få tag over
hovedet. I foråret 1850 indsendte hun sit første manuskript til Det Kongelige Teater, men modtog et afslag –
om end opmuntrende og anerkendende. Det samme skete året efter. Herefter påtog Ilia Fibiger sig flere
forskellige jobs, før hun omsider i 1857 fik sin forfatterdebut med værket "Tre Dramer", der blandt andet
indeholdt dramaet fra 1850, "Marsk Stig". Derefter fulgte både flere dramaer (hvoraf nogle blev opført),
romaner, noveller, børnebøger og eventyr. Men det var først med værket "Digtninger", der blev udgivet
posthumt, at Fibigers stærkeste skrifter kom for verden.
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