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Eventyret om de små opfindelser Sigurd Togeby Hent PDF "Man har tit spekuleret paa, hvad det egentlig er,
der driver Menneskene frem til flere og flere Opfindelser og tekniske Forbedringer.

Som Svar har man foreslaaet Ordsproget: Nød lærer nøgen Kvinde at spinde. Med andre Ord:
Nødvendigheden kræver Opfindelserne. Men ser man paa Opfindelserne Historie, opdager man, at det ikke
slaar til. De almindelige Mennesker, der bruger Opfindelserne, og da særlig de "smaa", der skal fortælles om i
denne Bog, føler sjældent nogen uudslukkelig Trang til de tekniske Fremskridt, som Opfinderne skaffer dem.

Netop derfor har næsten hver eneste Opfindelse mødt stærk, somme Tider desperat Modstand."

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Sigurd Togeby fortæller her om hverdagens små tekniske hjælpemidler, der gør livet så meget nemmere – i
"Eventyret og de små opfindelser".

Sigurd Togeby (1909-1970) var drengebogs- og romanforfatter.Togeby var også redaktør for ugebladet
Hjemmet i forlagskoncernen Gutenberghus Bladene, der senere blev til Egmont. Foruden romaner og SVEND

ERIK-BØGERNE skrev han skrev manuskript til tegneserierne FYRTAARNET OG BIVOGNEN samt
HELGE HALLS NULLERTEN - og sidst i 60'erne skrev han også nogle få manuskripter til Anders And &

Co.

 

"Man har tit spekuleret paa, hvad det egentlig er, der driver
Menneskene frem til flere og flere Opfindelser og tekniske

Forbedringer.

Som Svar har man foreslaaet Ordsproget: Nød lærer nøgen Kvinde at
spinde. Med andre Ord: Nødvendigheden kræver Opfindelserne.
Men ser man paa Opfindelserne Historie, opdager man, at det ikke
slaar til. De almindelige Mennesker, der bruger Opfindelserne, og da
særlig de "smaa", der skal fortælles om i denne Bog, føler sjældent

nogen uudslukkelig Trang til de tekniske Fremskridt, som
Opfinderne skaffer dem. Netop derfor har næsten hver eneste
Opfindelse mødt stærk, somme Tider desperat Modstand."

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Sigurd Togeby fortæller her om hverdagens små tekniske
hjælpemidler, der gør livet så meget nemmere – i "Eventyret og de

små opfindelser".

Sigurd Togeby (1909-1970) var drengebogs- og
romanforfatter.Togeby var også redaktør for ugebladet Hjemmet i

forlagskoncernen Gutenberghus Bladene, der senere blev til Egmont.
Foruden romaner og SVEND ERIK-BØGERNE skrev han skrev

manuskript til tegneserierne FYRTAARNET OG BIVOGNEN samt



HELGE HALLS NULLERTEN - og sidst i 60'erne skrev han også
nogle få manuskripter til Anders And & Co.
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