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20 eventyr P. Chr. Asbjørnsen Hent PDF ‘Der var engang en konge. Han havde to døtre, der var hårde og
onde, men den tredje var så ren og blid som den klare dag, og kongen og alle holdt meget af hende. Hun

drømte engang om en guldkrans, der var så smuk, at hun ikke kunne leve, hvis ikke hun fik den. Da hun ikke
kunne få den, blev hun bedrøvet og kunne ikke tale af bare sorg, og da kongen fik at vide, at det var kransen,
hun sørgede over, lod han klippe en krans, der lignede den, kongedatteren havde drømt om, og sendte bud til
guldsmedene i alle lande, om de kunne skaffe magen til den. De arbejdede både dag og nat. Men nogle af

kransene smed hun væk, og andre ville hun ikke så meget som se på.

Men engang, da hun var ude i skoven, så hun en isbjørn, der havde den krans, hun havde drømt om, mellem
labberne og legede med den. Den ville hun købe.

Nej, sagde bjørnen, den var ikke til fals for penge, men kun hvis han fik hende selv …’

 

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) levede som eventyrfortæller, naturforsker og forfatter.

Jørgen Moe (1813-1882) var præst og senere biskop. Desuden arbejdede han som forfatter og
folkemindesamler.

I 1842-44 udkom deres berømte samling Norske folkeeventyr, der indeholdt 41 eventyr. I 1851 udkom 2.
udgave med yderligere 5 eventyr.

 

‘Der var engang en konge. Han havde to døtre, der var hårde og
onde, men den tredje var så ren og blid som den klare dag, og
kongen og alle holdt meget af hende. Hun drømte engang om en

guldkrans, der var så smuk, at hun ikke kunne leve, hvis ikke hun fik
den. Da hun ikke kunne få den, blev hun bedrøvet og kunne ikke tale

af bare sorg, og da kongen fik at vide, at det var kransen, hun
sørgede over, lod han klippe en krans, der lignede den, kongedatteren
havde drømt om, og sendte bud til guldsmedene i alle lande, om de
kunne skaffe magen til den. De arbejdede både dag og nat. Men
nogle af kransene smed hun væk, og andre ville hun ikke så meget

som se på.

Men engang, da hun var ude i skoven, så hun en isbjørn, der havde
den krans, hun havde drømt om, mellem labberne og legede med

den. Den ville hun købe.

Nej, sagde bjørnen, den var ikke til fals for penge, men kun hvis han
fik hende selv …’

 



Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) levede som eventyrfortæller,
naturforsker og forfatter.

Jørgen Moe (1813-1882) var præst og senere biskop. Desuden
arbejdede han som forfatter og folkemindesamler.

I 1842-44 udkom deres berømte samling Norske folkeeventyr, der
indeholdt 41 eventyr. I 1851 udkom 2. udgave med yderligere 5

eventyr.
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