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Spind og Rust P. Fr. Rist Hent PDF I skuespillet "Spind" vender departementschefens søn hjem fra en længere

udlandsrejse og bekendtgør straks ved sin ankomst, at han vil gifte sig med datteren af ejeren af den
udlejningsejendom, hvor departementschefen bor til leje. Faderen er forstående, moderen er ved at gå ud af sit
gode skind, for udlejeren er "kun" skomager, og datteren Anna er tjenestepige hos departementschefen - men
i økonomisk henseende er standsforskellen den omvendte. Det skal imidlertid vise sig, at Anna har en helt
tredje vinkel på problemet. Hovedpersonen i "Rust" er en pensioneret kaptajn og godsejer, der for mange år
siden har brudt med sin datter, fordi denne giftede sig med en tysk officer. Han har aldrig villet læse nogle af
de breve, datteren har sendt, og for ham er datteren død og begravet - da hun pludselig melder sin ankomst til
faderens gods sammen med sin mand. Vil den gamle mand kunne forsone sig med sin datter så mange år

efter? Disse to enaktere er så vidt vides det eneste dramatik fra forfatterens hånd.
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