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Muntre fortællinger Gustav Wied Hent PDF 15 morsomme fortællinger og skuespil af samfundssatirikeren
Gustav Wied samlet i én bog. Bogen danner ramme om nogle af Gustav Wieds bedste og mest berømte

tekster. Indhold: "En Brevveksling" "En cand.jur" "Marked" "Menneskenes børn" "I Hulvejen" "En Boheme"
"Digteren" "Sælhunden" "Livsglæde" "Da Baby skulde på Hotel" "Skomager Munter" "To Kroner og
Halvtreds" "Skærmydsler" "Døren" "Et lille Mellemværende" Gustav Wied (1858-1914) dansk forfatter,

dramatiker og samfundsdebattør, eller snarere samfundsrevser. Gustav Wied var både i sin samtid og eftertid
kendt som en stærk satiriker, der ikke stod tilbage for at spidde borgerskabet i sine værker. Gustav Wied blev

født i Nakskov, men flyttede i sine unge dage til København. Han debuterede med skuespillet "En
Hjemkomst" i 1889, men hans egentlige debut var under pseudonymet Peter Idealist to år forinden, hvor han i
en pamflet revsede den daværende kulturminister Scavenius for pamperi og dobbeltmoral. Gustav Wieds
stykker bliver opført med jævne mellemrum rundt omkring på de danske scener. Senest kan blandt andet

nævnes "Skærmydsler" fra 1901, som genopstod på Folketeateret i vintersæsonen 2015-2016.
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