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For novellesamlingen Fortellinger (1891) ble Aanrud belønnet med et stipend, som han benyttet til
utenlandsreiser. Fortellingene er preget av formidlingsglede og en dempet, underfundig humor. Aanrud tar
oftest utgangspunkt i hjembygda, gjerne inntrykk fra oppveksten i 1860- og 1870-årene. Særlig
naturskildringene er høyt verdsatt av leserne.
Hans Aanrud (1863–1953) var heimstaddikter - og gjennom korte fortellinger gjorde han Gausdal kjent, uten
at stedsnavnet noen gang direkte nevnes. Aanruds kunstneriske ideal var objektivt å formidle det man
observerte i verden. Forfatterskapet er blitt kategorisert som harmonisk realisme, da Aanrud vektlegger
harmonien i forholdet mellom natur og menneske, og mennesker i mellom.
Lydboka er del av en serie eldre klassikere, kun utgitt som MP3-fil. Blant de eldste innspillingene er
lydkvaliteten noe varierende. Til gjengjeld er utsalgsprisen svært lav.
Norsk folkelitteratur på sitt beste - vi har publisert tekster fra «folk flest» siden 2001! Eventyr og fortellinger.
Norske folkeeventyr; Skrøner med norske røtter; Eventyr fra den store verden; Andre fortellinger;
Anbefalinger av nye billedbøker Arkiv. Noveller publisert i 2011-12; Noveller publisert i 2010; Noveller
publisert i 2009; Noveller publisert i 2008; Noveller publisert i 2007; Noveller publisert i 2006 Mitt nye
hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som ikke har det så bra. Han blir mobbet på skolen og
familien hans bryr seg ikke særlig mye om han. I nettutstillingen Fortellinger om henne forteller ni litterære
skikkelser en bit av sin historie. Sofie, Helga, Karna, Liten Ida, Elsi, Åsta, Marte, Ida og Zara er. Andre
fortellinger. kurs; bøker; artikler og skriverier; idemakeriet; kostymer; Magiske ting; formingsideer; Media
inspirerer! Skal vi leke? skattekammer ; Temaarbeid I Vivian Zahl Olsens mesterlige fortelling «Pappan min

kan lage trær han!» får vi være med Maria og Sigvart på å utforske tanken om hvordan Gud kan ha skapt. Det
var en fredags kveld jeg var ute å gikk, da jeg møtte på en kompis som var på farten. Jeg spurte selvfølge Den
lille gjetergutten: Snekker Andersen og julenissen: Legenden om julelyset: Mother Christmas (Juledikt av
Roald Dahl) Rammefortelling, komposisjonsprinsipp i episk diktning hvor en eller flere fortellinger er satt inn
i en rammeberetning. Rammefortellingen er i særlig grad benyttet.

