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De tre skalke Carl Gandrup Hent PDF Med inspiration i 1500-tallets skolekomedier skrev dramatiker Carl
Gandrup skæmtespillet "De tre skalke", der udspiller sig ved Tibirke mølle, i Gribskov og på galgebakken i
Søborg. I hovedrollerne møder vi skalkene Kurt, Didrik og Bertel, der lægger en plan for, hvordan Kurt skal
få fat i den skønne møllerdatter i Tibirke – desværre går tingene bare sjældent, som man har planlagt dem ...
Carl Gandrup (1880-1936) var en dansk dramatiker og forfatter. Som ung begyndte han i typografilære, men
sprang fra og valgte i stedet at læse til lærer på Blågård Seminarium. Som færdiguddannet underviste han
blandt andet indsatte i Nyborg Statsfængsel. Gandrup debuterede i 1905 med den lille komedie "Komplet
uskydig", der blev opført på teateret i Holbæk. Siden skrev han primært til teaterscenerne, men han er også

forfatter til en række novellesamlinger og romaner.
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