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indeholder blandt andet lystspillet "De Fattiges Dyrehave", hvor vi møder kasketmager Conradsen, der

forsøger at forhindre sin unge datter Elisa i at mødes med ambassadesekretær Frederik Chatelet, som han ikke
mener har reelle hensigter over for datteren. De to unge skal mødes i Dyrehaven, men Conradsen tager i

stedet sin datter med til "De Fattiges Dyrehave", som er et billigt og lurvet forlystelsessted på Østerbro. Men
farens ihærdige forsøg på at skille de to ad, kan ikke hamle op med skæbnens insisteren på at føre dem
sammen. Udover "De Fattiges Dyrehave" indeholder samlingen skuespillene "Fristelsen", "Tonietta" og

"Besøget i København". Henrik Hertz (1797 el. 1798-1870) var en dansk digter, dramatiker og
tidsskriftsredaktør. Han var en nær ven af to af datidens største teaterpersonligheder, ægteparret Johan Ludvig

og Johanne Luise Heiberg. Henrik Hertz er mest kendt for komedien "Sparekassen" og den romantiske
tragedie "Svend Dyrings Huus".

 

Det fjerde bind af Henrik Hertz‘ udvalgte skuespil indeholder blandt
andet lystspillet "De Fattiges Dyrehave", hvor vi møder kasketmager
Conradsen, der forsøger at forhindre sin unge datter Elisa i at mødes
med ambassadesekretær Frederik Chatelet, som han ikke mener har

reelle hensigter over for datteren. De to unge skal mødes i
Dyrehaven, men Conradsen tager i stedet sin datter med til "De
Fattiges Dyrehave", som er et billigt og lurvet forlystelsessted på
Østerbro. Men farens ihærdige forsøg på at skille de to ad, kan ikke
hamle op med skæbnens insisteren på at føre dem sammen. Udover

"De Fattiges Dyrehave" indeholder samlingen skuespillene
"Fristelsen", "Tonietta" og "Besøget i København". Henrik Hertz

(1797 el. 1798-1870) var en dansk digter, dramatiker og
tidsskriftsredaktør. Han var en nær ven af to af datidens største
teaterpersonligheder, ægteparret Johan Ludvig og Johanne Luise

Heiberg. Henrik Hertz er mest kendt for komedien "Sparekassen" og



den romantiske tragedie "Svend Dyrings Huus".
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