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Byens stolthed Gustav Wied Hent PDF Det er ikke alle, der er lige begejstrede ved udsigten til, at "Byens

Stolthed", den berømte maler Hans Fjordby, vender hjem. Mindst af alt den spilleglade Baron von Schinckel,
som halvhjertet forsøger at gøre kur til den velhavende frøken Solskin, som Hans Fjordby i sin tid var dybt

forelsket i. Så sammen med den snu glarmester Bømler udtænker Baron von Schinckel den perfekte plan til at
jage det hjemvendte bysbarn på porten igen ... 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 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

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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