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Skovtrold Adolph Stender Hent PDF Sven sidder under den store bøg og venter på, at hans bror, Tage, får fri
fra skole. Brødrene går ikke på samme skole, fordi Sven ikke er lige så dygtig til alt det boglige, som Tage er,
så Tage har fået sin plads på Akademiet betalt. Men Svens forældre har ikke råd til at sende Sven på den dyre
skole, og han må derfor nøjes med at gå på den lokale landsbyskole, hvor de kun går i skole hveranden dag.
Men det er ikke altid lykken at være den fattige dreng på et fint og fornemt Akademi. Den danske forfatter

Adolph Stender (1876-1946) er kendt som en af de væsentligste bidragydere til dansk børnelitteratur
henvendt til drenge. Stender fik sin litterære debut i 1906 med teksterne "Frisk mod!", men der skulle gå flere
år, før Stender udgav endnu en bog. Denne gang var der tale om ungdomsfortællingen "Høg over høg", der
udkom i 1909. Herefter udgav Adolph Stender mere end et dusin børnebøger; den sidste ("Målet nået") i

1945.

 

Sven sidder under den store bøg og venter på, at hans bror, Tage, får
fri fra skole. Brødrene går ikke på samme skole, fordi Sven ikke er
lige så dygtig til alt det boglige, som Tage er, så Tage har fået sin
plads på Akademiet betalt. Men Svens forældre har ikke råd til at
sende Sven på den dyre skole, og han må derfor nøjes med at gå på
den lokale landsbyskole, hvor de kun går i skole hveranden dag. Men

det er ikke altid lykken at være den fattige dreng på et fint og
fornemt Akademi. Den danske forfatter Adolph Stender (1876-1946)

er kendt som en af de væsentligste bidragydere til dansk
børnelitteratur henvendt til drenge. Stender fik sin litterære debut i
1906 med teksterne "Frisk mod!", men der skulle gå flere år, før

Stender udgav endnu en bog. Denne gang var der tale om
ungdomsfortællingen "Høg over høg", der udkom i 1909. Herefter
udgav Adolph Stender mere end et dusin børnebøger; den sidste

("Målet nået") i 1945.
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