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Erotik Gustav Wied Hent PDF "En forelskets optegnelser.
3. juli - Alt galanteri er kønsdrift, siger Herbert Spencer, hvilket imidlertid turde være en overdrivelse, al den

stund jeg gør kraftig haneben til en fyrretyveårig gærdestav med overskæg og 200.000 i medgift.
13. aug. - Hun er rent tosset efter at kysse nu. Alle gode magter, hvem der havde lidt udslæt i mundkrogene.

16. aug. - Nu vil svigermoder Gud hjælpe mig også kysse!
18. aug - Tror, jeg vil forsøge på at få delirium inden brylluppet.
21. aug. - Ak ja, ak ja, ak ja! hvo véd, hvor nær en er sin ende!"

11 satiriske tekster af samfundsrevseren Gustav Wied

Indhold:
"Erotik"

"Et eksperiment"
"Kysset"

"En forestilling"
"Ungdom og uskyld"
"De unge og de gamle"

"I kupéen"
"I drift"

"Mandfolk"
"Madonna med liljerne"

"Georg Withs sidste levedag"

Gustav Wied (1858-1914) var en dansk forfatter, dramatiker og samfundsdebattør, selv om denne sidste
betegnelse let kan udskiftes med 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 debuterede med skuespillet "En Hjemkomst" i 1889, men hans egentlige debut var under
pseudonymet Peter Idealist to 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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Gustav Wied (1858-1914) var en dansk forfatter, dramatiker og
samfundsdebattør, selv om denne sidste betegnelse let kan udskiftes
med 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 debuterede med skuespillet "En Hjemkomst" i 1889,
men hans egentlige debut var under pseudonymet Peter Idealist to

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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