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Regnormen og storken Carl Ewald Hent PDF Det gamle stråtækte hus, der ligger alene omgivet af grønne

enge, har stået tomt siden præsten, som boede der, flyttede. Hans kone og deres to børn var døde, fordi huset
var så fugtigt, og nu vil ingen bo der. I hvert fald er der intet menneske, som vil bo i huset. Til gengæld er der
nogen, der vil bo oven på det. Om foråret kommer storken nemlig flyvende og laver sin rede på husets tag, og
som selv regnormen ved, er storken den fornemste fugl i hele landet! 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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har stået tomt siden præsten, som boede der, flyttede. Hans kone og
deres to børn var døde, fordi huset var så fugtigt, og nu vil ingen bo

der. I hvert fald er der intet menneske, som vil bo i huset. Til
gengæld er der nogen, der vil bo oven på det. Om foråret kommer
storken nemlig flyvende og laver sin rede på husets tag, og som selv

regnormen ved, er storken den fornemste fugl i hele landet!
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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