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Fru Beates regnskab Carl Gandrup Hent PDF Den aldrende fru Beate har ikke mange timer igen, før hun skal
stå til regnskab med Guds bogholder. Og mødet bekymrer hende, for hun er enke efter hele tre mænd. Kun én

af dem har hun elsket – men hvem af dem skal hun møde og slutte sig til i evigheden?

"Fru Beates regnskab" er et drama i fem billeder af Carl Gandrup.

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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