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Introduktion
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Rolleliste

Esben......................................................Foldetaburet (1992)

Konduktør Olsen......................................Pølsestolen (1958)

Fru Pink...........................................................Fristed (2003) 

Prinsesse Lattermild.......................................Trissen (1962)

Dronningen....................................................Trinidad (1993)

Bine......................................................Camilla stolen (2003)

Harry..........................................................Optisk stol (2003)

Afrikansk kriger...........................................Kaustolen (2003)

Travl mand.........................................Icon easy chair (2001)

Kongen...............................................................Tuba (1996)

Orlas mor.........................................................Temba (1997)

Orla.......................................................Høj barnestol (1955)

Alfen.........................................................Bænk for to (1989)

Benløse fugle...................................................Vilette (1967)       
                        

8

Denne bog er både en fagbog om design og en læse-let eventyrbog. 
Den kan bruges til tværfaglige forløb i indskolingen og hjemlig 
højtlæsning og hygge. Bogen introducerer design af den danske 
møbeldesigner Nanna Ditzel, hvis stole og design kan ses og opleves 
i lufthavne, på biblioteker, i lægekonsultationer og mange andre steder 
hvor børn kommer. Nanna Ditzel har været med til at præge dansk 
design – f.eks har hun designet stoffet til sæderne i IC3 togene og 
valgt, hvilke farver de skulle indrettes med. Hendes position 
understreges af, at hendes høje barnestol er med i kulturkanonen.

Første del af bogen er et læse-let eventyr med lix 8, skrevet af 
Sys Matthiesen. Alle Stine Sørensens grafiske illustrationer til 
eventyret er lavet med design af Nanna Ditzel. Personerne i 
eventyret er illustreret med stole med forskellige karakteregenskaber. 

Bogens anden del er en faglig introduktion til Nanna Ditzels design- 
verden. Lixen er højere i dette afsnit, som henvender sig til læreren 
og de dygtige læsere i klassen. Bagerst i bogen er der kopiark, 
som læreren kan benytte i undervisningen. Der er også en liste over 
steder, hvor man kan se Nanna Ditzels design i virkeligheden.

Med bogen håber vi at tilføre dansk- og designundervisningen 
i skolerne et nyt pust, og inspiration til hvordan design kan gribes 
an og gøres relevant og sjovt for eleverne. Stolene i bogen kan 
ses på Trapholt i Kolding. 

Nanna Ditzel har selv deltaget aktivt i arbejdet med bogen, men nåede  
desværre ikke at se det færdige resultat.

Karen Grøn, museumsinspektør, Trapholt



Altid alene

Der var engang 
en prinsesse.
Hun hed Lattermild.
Men hun lo aldrig.

Hendes far var konge.
Han havde travlt
med at regere.
Dronningen drak the.

Den lille pige 
var altid alene.
Det var hun ked af.

11



12 13

Da hun blev stor,
sagde kongen:
“Nu skal du giftes.”

“Det er i orden,” 
sagde prinsessen.
“Jeg vil have 
en glad mand.
Han skal få 
mig til at le.”

“Ham finder vi let,”
sagde kongen.
Så gik der bud:

Kom og fri
til prinsessen.
Få hende 
til at le.
Så er hun din.

Der kom mange friere.
De syntes selv, de var sjove.
Det syntes prinsessen ikke.
Hun lo ikke en eneste gang.



Så tog han af sted.
Han gik rask hen ad vejen. 
Højt på himlen fløj
de benløse fugle. De sang.   
Det gjorde Esben også.

Ude på landet boede Esben.
Han sagde:
“Jeg vil fri til prinsessen.
Mit humør er altid godt.”

Esben og alfen

“Græd ikke,” sagde Esben.
“Jeg vil befri dig.”

Snart var alfen fri.

Med ét stod han stille.
Der var én, der græd.
Han så sig om. En alf hang 
i et edderkoppe-spind.
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“Tak”, sagde hun.
“Du har reddet mit liv.
Nu skal du have en gave.
Se det træ!
Der hænger stokke 
på alle grene.
Pluk én af dem.”

Esben lo.
“Det er pænt af dig.
Men hør nu:
Jeg går ikke med stok.”
Han rørte ved én.

“Hold fast,” sagde alfen.
Esben ville tage hånden til sig.
Det kunne han ikke.
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“Giv slip!” sagde alfen.
Nu kom Esben fri.

“Nå sådan,” sagde han.
“Den stok vil jeg gerne have.
Tak lille alf.”
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Esben gik i lang tid. 
Nu så han en smal vej. 
Den havde to skinner af jern.
Mellem dem var der træ. 

“Hm,” tænkte han.“Det er en fin vej.
Den fører nok til kongens slot.”

“Tuut!” lød det 
bag ham. Esben vendte sig. 
Et tog kom lige imod ham. 
Med ét stod det stille.
En mand med store, 
røde briller kom ud. Han så sig om. 
Så gik han ind. Esben fulgte efter.

“Hvor skal du hen?” 
spurgte manden.
“Jeg er konduktør Olsen. 
Vis mig din billet!”

Esben havde ingen billet.
Folk i toget gloede på ham.
En dame sagde: 
“Uden billet går det ikke.”

Olsen ville tage Esbens stok.
“Hold fast!” sagde Esben.
Så kunne Olsen 
ikke komme fri.

1918




