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Der var engang en kone, som havde en eneste datter. Hun var så dejlig som dagen er lang ved Sankt Hans,
hun var lige så god af sig, som hun var smuk, og havde hun bare været født i højhed, var der aldrig nogen, der
havde forlangt andet af hende. Men nu var hendes mor kun en fattig kone, som ernærede sig ved at spinde for

folk, og det så underligt ud for dem, at hun slet ingen hjælp havde af sin datter."

Anna Sophie Seidelin genfortæller en række af de bedste danske folkeeventyr. Bogen rummer også mange
remser, som de fleste vil kunne kende fra deres barndomshjem. Bogen er både god til højtlæsning og

selvlæsning.

Anna Sophie Christine Seidelin (1913-1998) var en dansk oversætter, foredragsholder, historiefortæller og
forfatter. Hendes far var provst, og hun giftede sig i 1940 med sognepræsten Paul Christian Seidelin. I det
hele taget kom Anna Sophie Seidelins liv i høj grad til at kredse om den kristne tro. Hun er kendt og elsket
for sine mange genfortællinger af Bibelen og folkeeventyr og har desuden udgivet blandt andet samtalebøger

og erindringsbøger.

 

"Pigen, der ikke kunne spinde

Der var engang en kone, som havde en eneste datter. Hun var så
dejlig som dagen er lang ved Sankt Hans, hun var lige så god af sig,
som hun var smuk, og havde hun bare været født i højhed, var der
aldrig nogen, der havde forlangt andet af hende. Men nu var hendes
mor kun en fattig kone, som ernærede sig ved at spinde for folk, og
det så underligt ud for dem, at hun slet ingen hjælp havde af sin

datter."

Anna Sophie Seidelin genfortæller en række af de bedste danske
folkeeventyr. Bogen rummer også mange remser, som de fleste vil

kunne kende fra deres barndomshjem. Bogen er både god til
højtlæsning og selvlæsning.

Anna Sophie Christine Seidelin (1913-1998) var en dansk oversætter,
foredragsholder, historiefortæller og forfatter. Hendes far var provst,
og hun giftede sig i 1940 med sognepræsten Paul Christian Seidelin.
I det hele taget kom Anna Sophie Seidelins liv i høj grad til at kredse

om den kristne tro. Hun er kendt og elsket for sine mange
genfortællinger af Bibelen og folkeeventyr og har desuden udgivet

blandt andet samtalebøger og erindringsbøger.
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