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Pastor Sørensen & co. Gustav Wied Hent PDF "Pastor Sørensen & co." er tredje og sidste bind i
Gammelkøbing-trilogien – Gustav Wieds udødelige beretning om toldkontrollør Knagsted. I vanlig giftige og

bidende stil fortsætter han her småborgersatiren og skildringen af det dobbeltmoralske liv anno 1900 i
provinsbyen Gammelkøbing. Denne gang står især missionske præster og hyklerisk seksualmoral for skud, og
dette får et så stærkt præg af livslede og meningsløshed, at det næsten kammer over i præstehad. Året efter

denne udgivelse begik forfatteren selvmord.

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.

"Pastor Sørensen & co." kan læses som tredje og sidste bind i Gammelkøbing-trilogien, der også tæller
"Livsens ondskab" og "Knagsted".
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Knagsted. I vanlig giftige og bidende stil fortsætter han her

småborgersatiren og skildringen af det dobbeltmoralske liv anno
1900 i provinsbyen Gammelkøbing. Denne gang står især missionske
præster og hyklerisk seksualmoral for skud, og dette får et så stærkt
præg af livslede og meningsløshed, at det næsten kammer over i
præstehad. Året efter denne udgivelse begik forfatteren selvmord.

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.
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