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Min lille dreng Carl Ewald Hent PDF "Her, hvor alt er fødsel og vår, beder jeg for det barn, som skal fødes
mig … Han skal gro op i menneskenes mylder som anemoner her … med foden i mulde og ansigtet højt mod
den røde sol. Han skal vokse sig stærk og rank gennem vrimlen … han skal være et menneske med øjne og et
menneske med magt … en af dem menneskene misunder og forfølger, og som bøjer menneskenes vilje. Må
han blive en "gentleman of the life". Må hans nysgerrighed være grænseløs og hans mod og hans attrå og
hans elskov og hans vrede." "Min lille dreng" er Carl Ewalds fortælling om hans førstefødte, Jesper, fra en
uge før fødslen og helt op til skolestart. 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.

 

"Her, hvor alt er fødsel og vår, beder jeg for det barn, som skal fødes
mig … Han skal gro op i menneskenes mylder som anemoner her …
med foden i mulde og ansigtet højt mod den røde sol. Han skal vokse
sig stærk og rank gennem vrimlen … han skal være et menneske
med øjne og et menneske med magt … en af dem menneskene
misunder og forfølger, og som bøjer menneskenes vilje. Må han
blive en "gentleman of the life". Må hans nysgerrighed være

grænseløs og hans mod og hans attrå og hans elskov og hans vrede."
"Min lille dreng" er Carl Ewalds fortælling om hans førstefødte,

Jesper, fra en uge før fødslen og helt op til skolestart. 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.
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