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Fabler for børn H.v. Kaalund Hent PDF "Kalv, du raver, som du er fuld, Tag dig iagt, du ej falder omkuld, Du
burde nok have Faldhat paa Og som et Barn på Gangvogn gaa. Kalven, den var et lille Fæ. Den sagde ikke
andet end Bæ! Bort fra sin Moder den skulde gaa, - Første Gang ud den i Verden saa – Ænderne, Hønsene,
Katten og Soen Fulgte den alle over til Loen; Benene satte den lidt på tvers. – Det var da nok en Kommers."
Den danske digter H.V. Kaalund har samlet en lang række fabler i digtform til børn. De små tekster er sjove
og velskrevne med et sprog, der kan forstås af både børn og voksne. H.V. Kaalund (1818-1885) var en dansk
digter, der som 15-årig kom i billedhuggeren H.E. Freunds atelier for at lære af den store mester. Senere kom

han på Kunstakademiet, men efterhånden viste det sig, at hans sande talent lå i det skrevne ord. Han
debuterede som forfatter i 1858 med digtsamlingen "Et forår", som blev den første i en lang række smukke

digtsamlinger, skuespil og fabler.

 

"Kalv, du raver, som du er fuld, Tag dig iagt, du ej falder omkuld,
Du burde nok have Faldhat paa Og som et Barn på Gangvogn gaa.
Kalven, den var et lille Fæ. Den sagde ikke andet end Bæ! Bort fra
sin Moder den skulde gaa, - Første Gang ud den i Verden saa –
Ænderne, Hønsene, Katten og Soen Fulgte den alle over til Loen;
Benene satte den lidt på tvers. – Det var da nok en Kommers." Den

danske digter H.V. Kaalund har samlet en lang række fabler i
digtform til børn. De små tekster er sjove og velskrevne med et

sprog, der kan forstås af både børn og voksne. H.V. Kaalund (1818-
1885) var en dansk digter, der som 15-årig kom i billedhuggeren

H.E. Freunds atelier for at lære af den store mester. Senere kom han
på Kunstakademiet, men efterhånden viste det sig, at hans sande

talent lå i det skrevne ord. Han debuterede som forfatter i 1858 med
digtsamlingen "Et forår", som blev den første i en lang række

smukke digtsamlinger, skuespil og fabler.
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