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Eventyr til tiden Hent PDF Forlaget skriver: Tidens dogme nr. ét: Du skal følge med tiden! Og skønt det
bliver mere og mere udmarvende, vover vi knap nok at tænke tanken om sætte os ud over det.

Folkeeventyrene følger ikke med tiden, de er forblevet sig selv - ikke blot som genre, men helt ned i mange
enkelte fortællinger - i bogstavelig talt umindelige tider.

Eventyrforskeren Knud Wentzel har ladet sig friste til at standse op et øjeblik for at dvæle lidt ved denne
kulturarv, og har inviteret en række engagerede mennesker fra mange grene af det danske samfund til at
optræde som eventyrenes talerør til vores tid. For eventyrene får først rigtig liv, når en tilhører eller læser

optræder som talerør for dem, omsætter eventyrenes særegne billeder og handlinger til nutidig tale.
Hver af disse bidragyderne har selv valgt det eventyr som de har skrevet om, og selvfølgelig også, hvad og
hvordan de ville skrive. Bogen er tænkt som et vidnesbyrd om folkeeventyrenes evne til at udløse en stor

mangfoldighed af oplevelser, forståelser og fortolkninger.
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