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korte noveller, der oprindeligt er skrevet til og læst op i radioen. Fælles for fortællingerne er et vist
tragikomisk tilsnit, og for de flestes vedkommende er temaet forbytning og forviklinger. Vi møder blandt
andet Lykkelund og Celsius, der bytter roller, hunden Rebrandt, der hverken tilhører digteren Højberg eller
hans forlægger, og den lille fru Iris, der pantsættes til en rig franskmand. 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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