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Ræven Carl Ewald Hent PDF Det er en lummer juninat, hvor både menneskene og dyrene har det alt for
varmt til at sove. Ræven, der jo altid er vågen om natten, bliver godt og grundigt forstyrret i sine natlige

ritualer, specielt da den opdager, at bonden har sat et højt og tykt hegn op omkring hønsegården. Rygtet, om
at ræven er blevet lukket ude af hønsegården, går hurtigt gennem den lyse nat og føjer spot til skade for den
sultne ræv … Forfatteren og journalisten Carl Ewald (1856-1908) havde en omfangsrig produktion, der

strakte sig fra ironiske artikler i Politiken over debatterende samtidsromaner og historiske romaner til eventyr.
Carl Ewald er også kendt for sin oversættelse af brødrene Grimms eventyr. I Carl Ewalds eventyr møder vi
den danske natur, dens dyr og planter på en ganske eventyrlig måde. Små som store vil nyde disse finurlige

fortællinger, hvor dyrene får stemme, taler med træerne og klukker med vandløbene.

 

Det er en lummer juninat, hvor både menneskene og dyrene har det
alt for varmt til at sove. Ræven, der jo altid er vågen om natten,
bliver godt og grundigt forstyrret i sine natlige ritualer, specielt da
den opdager, at bonden har sat et højt og tykt hegn op omkring

hønsegården. Rygtet, om at ræven er blevet lukket ude af
hønsegården, går hurtigt gennem den lyse nat og føjer spot til skade
for den sultne ræv … Forfatteren og journalisten Carl Ewald (1856-
1908) havde en omfangsrig produktion, der strakte sig fra ironiske
artikler i Politiken over debatterende samtidsromaner og historiske
romaner til eventyr. Carl Ewald er også kendt for sin oversættelse af
brødrene Grimms eventyr. I Carl Ewalds eventyr møder vi den

danske natur, dens dyr og planter på en ganske eventyrlig måde. Små
som store vil nyde disse finurlige fortællinger, hvor dyrene får

stemme, taler med træerne og klukker med vandløbene.
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