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Den gamle pavillon Gustav Wied Hent PDF Historien om en mystisk gammel pavillon i Jægermesterens have,
som de lokale sladrer meget om. Nogle mener, at der er penge derinde. Andre, at pavillonen er fyldt med dyre

flasker. Men hvad der i virkeligheden er derinde, havde de færrest nok forestillet sig ...

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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