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GUSTAVS KNÆGT er Perssons meget personlige fortælling om alle disse rejser, hvor klasserejsen egentlig
bare er forudsætningen for alt, hvad der følger: et liv i evig rastløshed, nysgerrighed, stor succes, men også
dramatiske nedture. Persson fortæller det hele, om følelsen af aldrig rigtig at høre til, om at være fremmed
ligegyldigt hvor han er, men også om det modsatte, at kunne føle sig hjemme overalt, om at være
verdensborger, om at kunne falde naturligt ind i alle slags sammenhænge og alle typer kulturelle og sociale
lag. "Gustavs knægt er en fremragende erindringsbog." - Weekendavisen **** 4 stjerner i Berlingske Tidende
**** 4 stjerner i Jyllands-Posten
A. 12, I, 482-491. (anmeldt af C. 12, I, 482-491. 12, I, 482-491. Der findes et morsomt brev til Egon
Ankerstjerne fra Johan Ankerstjerne og Peter Malberg, der en dag stod og lurede bag forhænget til Kinoorglet
i Bruunsgade Århus, hvor Egon Ankerstjerne spillede til filmen ”Laila”, som Peter Malberg medvirkede i. Han
har fået succes via sine populære børne, billed- og ungdomsbøger. marts 1968 i Usserød), opvokset og bosat i
Hjørring, er en dansk forfatter. Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid Kilder af forskellig art.
Christensen). Skrifter udgivet af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie 1952-1964.
Glenn Ringtved (født 30. Der findes et morsomt brev til Egon Ankerstjerne fra Johan Ankerstjerne og Peter
Malberg, der en dag stod og lurede bag forhænget til Kinoorglet i Bruunsgade Århus, hvor Egon Ankerstjerne

spillede til filmen ”Laila”, som Peter Malberg medvirkede i. (anmeldt af C. A. marts 1968 i Usserød),
opvokset og bosat i Hjørring, er en dansk forfatter. Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid Kilder af
forskellig art. A. Christensen). Glenn Ringtved (født 30.

