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Grimms eventyr fortalt for børn Wilhelm Grimm Hent PDF Det er en lidt anderledes udgave af Grimms

eventyr, vi finder i denne bog, hvor der er gjort meget ud af at fortælle for børn. Især er der lagt vægt på, at
sproget skal være letforståeligt, og så er der blevet plads til lidt mere humor, end man normalt finder i de

gamle folkeeventyr. Der er også skåret en del i de meget grusomme straffe, så de bliver knap så grusomme. En
særdeles børnevenlig og højtlæsningsegnet udgave af brødrene Grimms eventyr – også for mindre børn.

Indeholder: Gåsepigen; Lykkehans; De seks svaner; Hans og Grete; Bord dæk dig; Ulven og de syv gedekid;
Snehvide; Enøje, Toøje og Treøje; Rumleskaft; Fiskeren og hans kone; Guldgåsen; De hullede dansesko;

Sesambjerget; Den tapre skrædder; Brorlil og Søsterlil; Mor Hulda; Frøprinsen; Fuglen Grif; De seks tjenere
Brødrene Jacob (1785-1863) og Wilhelm (1786-1859) Grimm indsamlede i begyndelsen af 1800-tallet en
lang række tyske folkeeventyr, som de udgav i samlingen "Grimms eventyr" i 1812-15. Fortællinger som
"Hans og Grethe", "Snehvide", "Tornerose" og "Den lille rødhætte" hører nu om dage til blandt de bedst

kendte, men samlingen indeholder mere end 200 eventyr – primært fra det tyske sprogområde, men også med
nogle få danske folkeeventyr oversat til tysk og et par stykker af fransk oprindelse.

 

Det er en lidt anderledes udgave af Grimms eventyr, vi finder i denne
bog, hvor der er gjort meget ud af at fortælle for børn. Især er der
lagt vægt på, at sproget skal være letforståeligt, og så er der blevet

plads til lidt mere humor, end man normalt finder i de gamle
folkeeventyr. Der er også skåret en del i de meget grusomme straffe,

så de bliver knap så grusomme. En særdeles børnevenlig og
højtlæsningsegnet udgave af brødrene Grimms eventyr – også for
mindre børn. Indeholder: Gåsepigen; Lykkehans; De seks svaner;
Hans og Grete; Bord dæk dig; Ulven og de syv gedekid; Snehvide;

Enøje, Toøje og Treøje; Rumleskaft; Fiskeren og hans kone;
Guldgåsen; De hullede dansesko; Sesambjerget; Den tapre skrædder;
Brorlil og Søsterlil; Mor Hulda; Frøprinsen; Fuglen Grif; De seks

tjenere Brødrene Jacob (1785-1863) og Wilhelm (1786-1859) Grimm
indsamlede i begyndelsen af 1800-tallet en lang række tyske



folkeeventyr, som de udgav i samlingen "Grimms eventyr" i 1812-
15. Fortællinger som "Hans og Grethe", "Snehvide", "Tornerose" og
"Den lille rødhætte" hører nu om dage til blandt de bedst kendte,
men samlingen indeholder mere end 200 eventyr – primært fra det
tyske sprogområde, men også med nogle få danske folkeeventyr

oversat til tysk og et par stykker af fransk oprindelse.
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