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De fire fjerdingsfyrster Carl Ewald Hent PDF I utallige år har sommeren og vinteren bekriget hinanden – hver
gang sommeren har fået blomsterne til at springe ud, kommer vinteren og dræber dem med sin frost, og hver
gang vinteren har fået iset søen til, kommer sommeren med sin varme sol og smelter den. Derfor mødes

vinterens fyrste med sommerens fyrste, og med sig som gæst har de hver især efterårets og forårets fyrster. For
de to årstider kommer også tit i vejen for hinanden. Sammen forsøger de gamle ærkefjender at komme frem til
en løsning på, hvordan de skal opdele Jorden imellem sig ... 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.

 

I utallige år har sommeren og vinteren bekriget hinanden – hver gang
sommeren har fået blomsterne til at springe ud, kommer vinteren og
dræber dem med sin frost, og hver gang vinteren har fået iset søen
til, kommer sommeren med sin varme sol og smelter den. Derfor

mødes vinterens fyrste med sommerens fyrste, og med sig som gæst
har de hver især efterårets og forårets fyrster. For de to årstider
kommer også tit i vejen for hinanden. Sammen forsøger de gamle

ærkefjender at komme frem til en løsning på, hvordan de skal opdele
Jorden imellem sig ... 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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