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Vor ungdom i garden Holger Rasmussen Hent PDF Tre unge korporaler går deres gardertid på Livgardens
befalingsmandsskole i møde. Gabel, Andersen og Klinge, der alle er 23 år, har ikke meget til fælles ud over
Garden og deres had til løjtnant Skiby, en lille spradebasse af en mand, som ingen bryder sig om. Der er ingen
ende på den ballade, de tre unge mænd kommer ud for sammen, men gardertiden modner drengehjertet, og da

slutningen nærmer sig, må de vælge voksenlivet til.

Holger Rasmussen (Poul Johan Holger Christian Rasmussen), 1870-1926. Dansk skuespiller, forfatter,
komponist og teaterdirektør. Debuterede i 1898 med digtsamlingen "Sommerbørn". Flamboyant af natur og
med mage talenter, splittede han sine interesser ligeligt mellem sit forfattervirke og scenen. Størst kommerciel
succes havde han med krimiserien "København ved nat" som han skrev under pseudonymet Hugo Krantz

sammen med Axel Breidahl og Storm P.

 

Tre unge korporaler går deres gardertid på Livgardens
befalingsmandsskole i møde. Gabel, Andersen og Klinge, der alle er
23 år, har ikke meget til fælles ud over Garden og deres had til

løjtnant Skiby, en lille spradebasse af en mand, som ingen bryder sig
om. Der er ingen ende på den ballade, de tre unge mænd kommer ud
for sammen, men gardertiden modner drengehjertet, og da slutningen

nærmer sig, må de vælge voksenlivet til.

Holger Rasmussen (Poul Johan Holger Christian Rasmussen), 1870-
1926. Dansk skuespiller, forfatter, komponist og teaterdirektør.

Debuterede i 1898 med digtsamlingen "Sommerbørn". Flamboyant
af natur og med mage talenter, splittede han sine interesser ligeligt
mellem sit forfattervirke og scenen. Størst kommerciel succes havde
han med krimiserien "København ved nat" som han skrev under

pseudonymet Hugo Krantz sammen med Axel Breidahl og Storm P.
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