
Medvirkende:

Kongen
Dronningen
Hofdamen

Lakajen
Vagtsoldaten

Kokken
Opråberen

Køkkendrengen
Fortælleren



1. scene:  Tronsalen

Midt på scenen står to stole med tæpper over. Det er kongens og dronningens troner. 
Dronningen sidder på sin trone. Hofdamen står ved siden af dronningen.

Dronningen:  »Send bud efter kongens opråber.»

Hofdamen skynder sig ud. Kort efter kommer opråberen ind. Han puster og bukker dybt.

Opråberen:  »Deres Kongelige Højhed, jeg er parat.«

Dronningen:  »Forkynd for hele slottet, at det snart er jul, og at dronningen ønsker at bage brunkager.«
   
Opråberen:  »Javel, Deres Kongelige Højhed.«

Opråberen bukker og går baglæns ud af tronsalen. Dronningen og hofdamen forlader tronsalen. 
De to troner bæres ud og erstattes af et bord med forskelligt køkkengrej, mens opråberen går 
rundt blandt publikum. Han slår på tromme og råber:

   
Opråberen:  »Det er snart jul, og i dag ønsker dronningen at bage brune kager!«
 »Det er snart jul, og i dag ønsker dronningen at bage brune kager!«
 »Det er snart jul, og i dag ønsker dronningen at bage brune kager!«

2. scene:  Slotskøkkenet

Dronningen og hofdamen går i procession blandt publikum op til scenen. Kokken og 
køkkendrengen kommer ind på scenen med fl ere forskellige køkkenredskaber, som de lægger på 
bordet.

Dronningen:  »Ud! Når der skal bages brunkager, gør jeg det helt alene.«

Dronningen arbejder med brunkagebagningen (kan eventuelt laves som silhuetforstilling, hvor 
forskellige, utraditionelle redskaber som sav, svingbor, tæppebanker o. a. tages i brug).

Fortælleren:  »Så bager dronningen brunkager. Hun rører og blander. Hun ælter og former. Hun snitter og 
bager. Til sidst tager hun alle de vidunderlige, lækre, sprøde, duftende brunkager – hver eneste 
én – og lægger dem i en kæmpestor krukke.«

Tæppe eller mørklagt scene.

3. scene:  Gangen foran slotskøkkenet

Foran tæppet eller scenen står kongen, kokken, køkkendrengen, hofdamen og lakajen og venter. 
Dronningen kommer frem med krukken med brunkager.

   
Dronningen:  »Lakaj! Kom og bær brunkagekrukken til brunkageværelset.«

Kongen:  »Kære dronning, kunne jeg få lov til, at smage en af de vidunderlige, lækre, sprøde, duftende 
brunkager?«



Dronningen:  »Ikke tale om. De er til jul. Vagtsoldat!«

Vagtsoldaten kommer ind på scenen. Han står ret foran dronningen. 

Vagtsoldaten:  »Javel, Deres Majestæt.»
   
Dronningen:  »Vogt brunkagerne med dit liv, til de står i brunkageværelset.«

Alle går i procession med brunkagerne. Dronningen er forrest, så kommer hofdamen, lakajen 
med brunkagerne, soldaten, kokken, køkkendrengen og kongen. Denne procession går rundt 
blandt publikum. Krukken med brunkagerne bliver stillet på et bord bagerst i lokalet – modsat 
scenen.

Dronningen:  »Her skal de stå, til det bliver jul, og ingen må røre dem.«

Alle går ud.

4. scene:  Tom scene

Fortælleren:  »Midt om natten vågner køkkendrengen.«

Køkkendrengen kommer frem på scenen.
   
Køkkendrengen:  »Jeg må smage en brunkage!«

Han lister ned fra scenen, ud blandt publikum og ned mod brunkagekrukken.

Fortælleren:  »Kokken vågner også.«

Kokken kommer frem på scenen.

Kokken:  »Mon Dieu! Disse kager brune. Jeg må smage.«

Lister ned fra scenen ud mellem publikum ned mod brunkagekrukken.

Fortælleren:  »Vagtsoldaten kan slet ikke sove i sit skilderhus.«

Vagtsoldaten kommer frem på scenen.

Vagtsoldaten:  »Jeg må vogte brunkagerne med mit liv. Jeg spiser dem.«

Lister ned fra scenen, ud blandt publikum og ned mod brunkagekrukken.

Fortælleren:  »Lakajen har slet ikke sovet endnu.«

Lakajen kommer frem på scenen.

Lakajen:  »Hvor ville det være lækkert med bare én eneste af de vidunderlige lækre, sprøde, duftende 
brunkager.«

Lister ned fra scenen, ud blandt publikum og ned mod brunkagekrukken.



Fortælleren:  »Hofdamen er slet ikke gået i seng.« 

Hofdamen kommer frem på scenen.

Hofdamen:  »Ingen kan se, hvis der mangler en af de vidunderlige lækre, sprøde, duftende brunkager.«

Lister ned fra scenen, ud blandt publikum og ned mod brunkagekrukken.

Fortælleren:  »Dronningen sover, men kongen er vågen.«

Kongen kommer frem på scenen.

Kongen:  »Brunkager, brunkager, brunkager. De vidunderlige lækre, sprøde, duftende brunkager. Jeg må 
smage. Jeg er da konge, så det er mig, der bestemmer.«

Lister ned fra scenen, ud blandt publikum og ned mod brunkagekrukken.

Fortælleren:  »Nu vågner dronningen.«
 

Dronningen kommer frem på scenen.

Dronningen:  »Kongen er væk! Mine brunkager!«

Dronningen skynder sig ned fra scenen, ned mod brunkagekrukken. På afstand standser hun, 
lægger fi ngeren på læben og lytter. Alle øvrige medvirkende gnasker brunkager, så det kan 
høres. Dronningen nikker, smiler og er glad.

Dronningen:  »Nu er det jul!«

Forestillingen afsluttes med, at alle medvirkende går på scenen, bukker og nejer. Herefter går de 
rundt blandt publikum og deler de vidunderlige lækre, sprøde, duftende brunkager ud.


