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Teksterne spænder over alt fra selvbiografiske erindringsbidder til digte, noveller og skuespil. Tekstudvalg af
Ellinor og Carit Andersen. Indhold: "Digt og virkelighed" "Glade jul, dejlige jul" "En nytårsvisit" "Regnvejr"

"Kyddet" "En historie om en pels og en krone" "Selma Tornhjelm" "Menneskenes børn" "Familieliv" "I
hulvejen" "Christiane" "Aviskonen" "Søstormen" "Ruskvejr" "Det svage køn" "En situation" "En cand. jur."
"I kupeen" "Den gamle pavillon" "H. C. Andersen" "Brødrene Grøn" "Hønseriana" "Eventyret om frøken
Caroline" "Madonna med liljerne" "Vasen" "Georg Withs sidste levedag" "Da min broder blev fremkaldt"
"Dommen" Gustav Wied (1858-1914) var en nådesløs revser af det bedre borgerskab og af dets, ifølge ham,
udtalte degeneration. Med en svaghed for det skandaløse udfoldede han spændingen mellem borgerskabets

kønsforskrækkede harme og samtidige betagelse af den mere vulgære livsstil. Og det var ikke uden
omkostninger: på et tidspunkt røg han nogle uger i fængsel, dømt for litterær usædelighed. Wied giver et

morsomt indblik i 1900-tallets Danmark, men under hans satiriske bid ligger en fortvivlelse. En
desillusioneret pessimists forsøg på at håndtere livets meningsløshed med humor. Værkernes særlige
konstellation af det tidstypiske og det almenmenneskeligt har sikret dem klassikerstatus og eviggyldig
relevans. "Gustav Wied Fortæller" er en samling af den folkekære samfundsrevsers tekster udvalgt af

forlægger Carit Andersen (1910 - 1982),
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