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Ærtehalm Gustav Wied Hent PDF En komedie i tre akter om borgerskabets dobbeltmoral og koketteri.

Chefredaktør Hans Willmer har i en periode forsøgt sig med en række investeringer i blandt andet jernbane-
og fabriksindustrien, men investeringerne har ikke givet det forventede afkast.

Chefredaktøren bliver lokket til at holde sandheden skjult i forsøget på at hente flere investorer til projektet.
Men som det så ofte sker, så har sandheden det med på en eller anden måde at komme for en dag ...

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Gustav Wied (1858-1914) 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.

Karen Bramson (10 August 1875-27 January 1936) var en dansk forfatterinde. Hun var en af de få, af datidens
forfattere, der brød igennem i udlandet. Bramsons fortrukne genre var dramaet, men hun skrev også romaner.
Hendes tidligere arbejde beskæftigede sig med den undertrykkelse kvinder var udsat for i ægteskabet og

havde stor betydning for datidens kvindepolitiske debat.
Senere flyttede hun til Frankrig, hvor hun var knyttet til det pressens hus som blev oprettet i Paris under 1.

verdenskrig for at fremme forståelsen af Frankrigs situation i udlandet.
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