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6A. EVENTYR (FORTÆLLENDE TEKST) 

 

Tekst:  

 

Klods-Hans 

Ude på landet var der en gammel gård, og i den var der en gammel herremand, som 

havde to sønner, der var så vittige, at det halve var nok; de ville fri til kongens datter og 

det turde de, for hun ville tage til mand, den, hun fandt bedst kunne tale for sig.  

De to forberedte sig nu i otte dage, det var den længste tid de havde til det, men det 

var også nok, for de havde forkundskaber og de er nyttige. Den ene kunne udenad hele 

det latinske leksikon og byens avis for tre år, og det både forfra og bagfra; den anden 

havde gjort sig bekendt med alle lavsartiklerne og hvad hver oldermand måtte vide, så 

kunne han tale med om staten, mente han, dernæst forstod han også at brodere seler, 

for han var fin og fingernem.  

“Jeg får kongedatteren!” sagde de begge to, og så gav deres fader dem hver en 

dejlig hest; han, som kunne leksikonet og aviserne fik en kulsort, og han, som var 

oldermandsklog og broderede fik en mælkehvid, og så smurte de sig i mundvigene med 

levertran, for at de kunne blive mere smidige. Alle tjenestefolkene var nede i gården for 

at se dem stige til hest; i det samme kom den tredje broder, for der var tre, men der var 

ingen der regnede ham med, som broder, for han havde ikke sådan lærdom som de to, 

og ham kaldte de bare Klods-Hans. 

 

Citat fra ’Klods-Hans’, et eventyr af H.C. Andersen fra 1855. 

 

 

SYKL-DEL A 

 

Læs begyndelsen af eventyret Klods-Hans, og understreg de ord, der fortæller noget om 

de tre brødre. Tegn de tre brødre, og lad din makker gætte, hvem der er hvem. 
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DAN-TIPS 

• Har du bud på, hvad de ord, du har understreget, betyder? Slå dem eventuelt op. 

• Hvad kan navnet Klods-Hans betyde? 

• Hvem af dem tænker du får kongedatteren (prinsessen)? Hvorfor? 

• Kender du andre tekster af H.C. Andersen? 


