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1. scene:  Morgenmadssalen på slottet

Kongen og dronningen sidder ved et bord. De spiser morgenmad.

Dronningen:  »Hik, hik!«

Kongen:  »Har du fået hikke, kære dronning?«

Dronningen:  »Hik!«

Kongen:  »Jeg skal straks få hikken til at gå over.« 

Kongen rejser sig. Han går om til dronningen og holder hende for næsen med den ene hånd og 
for munden med den anden hånd. Efter et stykke tid slipper han med begge hænder.

 
Dronningen:  »Hik!«

Kongen:  »Nå, jeg må have prinsessen til at hjælpe mig. Prinsesse, kom og hjælp mig!«
 

Prinsessen kommer ind til kongen og dronningen.

Prinsessen:  »Hvad er der i vejen?« 

Dronningen:  »Hik!«

Kongen:  »Dronningen har fået hikke. Jeg har holdt hende for næse og mund, til hun blev helt rød i hove-
det, men det hjalp ikke.« 

Prinsessen:  »Jeg skal straks få hikken til at gå over. Du må stå på hovedet, mens du drikker vand, kære mor. 
Så går hikken over.«

Prinsessen skænker et glas vand fra en kande på bordet. Dronningen går ud på gulvet. Hun står 
på hovedet. Kongen hjælper hende. Prinsessen rækker hende vandglasset. Dronningen forsøger 
at drikke. Hun rejser sig op.

Dronningen:  »Hik!«

Kongen:  »Nå, nå, vi må have hofdamen til at hjælp os. Hofdame, kom og hjælp!«

Hofdamen kommer ind i morgenmadssalen.

Hofdamen:  »Hvad kan jeg hjælpe med?«

Kongen:  »Dronningen har fået hikke. Jeg har holdt hende for næse og mund, til hun blev helt rød i hove-
det. Prinsessen fi k hende til at stå på hovedet og drikke vand, men det hjalp ikke.«

Dronningen:  »Hik!«

Hofdamen:  »Jeg skal straks få hikken til at gå over. Tæl baglæns fra 10, Deres Majestæt. Så går hikken over.«

Dronningen: »10 9 8 7 – Hik! – 6 5 4 3 – Hik! – 2 1 0 – Hik!«

Kongen:  »Nå, nå, nå, vi må have ministeren til at hjælp os. Minister, kom og hjælp!«



Ministeren kommer ind i morgenmadssalen.

Ministeren:  »Hvad kan jeg hjælpe med?«

Kongen:  »Dronningen har fået hikke. Jeg har holdt hende for næse og mund, til hun blev helt rød i hove-
det. Prinsessen fi k hende til at stå på hovedet og drikke vand, og hofdamen fi k hende til at tælle 
baglæns fra 10, men det hjalp ikke.«

Dronningen:  »Hik!«

Ministeren:   »Jeg skal straks få hikken til at gå over.«

Ministeren fi nder en papirpose frem. Han overrækker den til dronningen med et dybt buk.

Ministeren:  »Pust posen op og knald den, Deres Majestæt. Så går hikken over.«

Dronningen puster posen op og slår til den, så den giver et ordentligt knald.

Dronningen:  »Hik!«

Kongen:  »Nå, nå, nå, nå, vi må have lakajen til at hjælp os. Lakaj, kom og hjælp!«

Lakajen kommer ind i morgenmadssalen.

Lakajen:  »Hvad kan jeg hjælpe med?«

Kongen:  »Dronningen har fået hikke. Jeg har holdt hende for næse og mund, til hun blev helt rød i ho-
vedet. Prinsessen fi k hende til at stå på hovedet og drikke vand. Hofdamen fi k hende til at tælle 
baglæns fra 10, og ministeren fi k hende til at puste en pose op og knalde den, men det hjalp 
ikke.« 

Dronningen:  »Hik!«

Lakajen:  »Jeg skal straks få hikken til at gå over. Deres Majestæt skal lave frøhop hen over gulvet. Så går 
hikken over.«

Dronningen går frem på scenen. Hun hopper som en frø – først den ene vej og så den anden vej. 
Så standser hun.

Dronningen:  »Hik!«

Kongen:  »Nå, nå, nå, nå, nå, vi må have opråberen til at hjælp os. Opråber, kom og hjælp!«

Opråberen kommer ind i morgenmadssalen.

Opråberen:  »Hvad kan jeg hjælpe med?«

Kongen:  »Dronningen har fået hikke. Jeg har holdt hende for næse og mund, til hun blev helt rød i ho-
vedet. Prinsessen fi k hende til at stå på hovedet og drikke vand. Hofdamen fi k hende til at tælle 
baglæns fra 10. Ministeren fi k hende til at puste en pose op og knalde den, og lakajen fi k hende 
til at lave frøhop, men det hjalp ikke«

Dronningen:  »Hik!«

Opråberen: »Jeg skal straks få hikken til at gå over.«



Opråberen går rundt om bordet. Han lister til han står lige bag ved dronningen. Så drøner han 
løs på sin store tromme. Det giver et gib i dronningen. Hun hopper i sædet på sin stol.

Dronningen:  »Hik!»

Kongen: »Nå, nå, nå, nå, nå, nå, vi må have kokken til at hjælp os. Kok, kom og hjælp!«

Kokken kommer ind i morgenmadssalen.

Kokken: »Hvad kan jeg med hjælpe?«

Kongen:  »Dronningen har fået hikke. Jeg har holdt hende for næse og mund, til hun blev helt rød i ho-
vedet. Prinsessen fi k hende til at stå på hovedet og drikke vand. Hofdamen fi k hende til at tælle 
baglæns fra 10. Ministeren fi k hende til at puste en pose op og knalde den. Lakajen fi k hende til 
at lave frøhop, og opråberen slog på sin store tromme, men det hjalp ikke.« 

Dronningen:  »Hik!«

Kokken:  »Alons, jeg straks få hikke til at gå over.« 

Kokken tager en lille pose peber frem og lader dronningen snuse til den.

Dronningen: »ATJUH – ATJUH – Hik!«

Kongen:  »Nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, vi må have hofnarren til at hjælp os. Hofnar, kom og hjælp!«

Hofnarren kommer ind i morgenmadssalen.

Hofnarren:  »Hvad kan jeg hjælpe med?«

Kongen:  »Dronningen har fået hikke. Jeg har holdt hende for næse og mund, til hun blev helt rød i ho-
vedet. Prinsessen fi k hende til at stå på hovedet og drikke vand. Hofdamen fi k hende til at tælle 
baglæns fra 10. Ministeren fi k hende til at puste en pose op og knalde den, lakajen fi k hende til 
at lave frøhop. Opråberen slog på sin store tromme, og kokken fi k hende til at nyse, men det 
hjalp ikke.«

Dronningen:  »Hik!«

Hofnarren slår en vejrmølle. Så peger han på dronningen.

Hofnarren:  »Gør sådan! Så går hikken over.«

Dronningen går ud på gulvet og slår en vejrmølle. 

Dronningen:  »Hik!«

Kongen: »Nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, vi må have køkkendrengen til at hjælp os. Køkkendreng, kom og 
hjælp!«

Køkkendrengen kommer ind i morgenmadssalen.

Køkkendrengen:  »Hej konge, hvad kan jeg hjælpe med?«



Kongen:  »Dronningen har fået hikke. Jeg har holdt hende for næse og mund, til hun blev helt rød i ho-
vedet. Prinsessen fi k hende til at stå på hovedet og drikke vand. Hofdamen fi k hende til at tælle 
baglæns fra 10. Ministeren fi k hende til at puste en pose op og knalde den. Lakajen fi k hende til 
at lave frøhop. Opråberen slog på sin store tromme. Kokken fi k hende til at nyse, og hofnarren 
fi k hende til at slå en vejrmølle, men det hjalp ikke.«

 
Dronningen:  »Hik!«

Køkkendrengen:  »Jeg skal straks få hikken til at gå over. Kom, Dronning, vi to skal lege klappeleg.«

Dronningen og køkkendrengen stiller sig midt på scenen og begynder at lege klappeleg. Klap 
højre – klap venstre – klap begge. Klap højre – klap venstre – klap begge. Pludselig standser 
dronningen.

Dronningen:  »Hik!«

Kongen:  »Nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, vi må have vagtsoldaten til at hjælp os. Vagtsoldat, kom og 
hjælp!«

Vagtsoldaten kommer styrtende ind med sabel i den ene hånd og gevær i den anden.

Vagtsoldaten:  »Holdt! Stop! Stands og stå stille!«

Vagtsoldaten fyrer sit gevær af lige op i loftet. Kongen bliver så forskrækket, at han hopper op på 
morgenbordet. Samtidig vælter hans stol hen mod prinsessen. 

Kongen:  »Nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå.«

Prinsessen taber sin mobiltelefon ned i hovedet på hofdamen, som spjætter ud med den en arm. 
Den rammer ministeren i maven.

Ministeren:  »HUNDELORT!«

Ministeren sparker lakajen bagi.

Lakajen:  »Av min – min ...«

Lakajen falder forlæns og slår en kolbøtte lige ind i opråberen. Opråberen slå på sin store 
tromme og skubber til kokken med den. Kokken vælter ind i hofnarren. Hofnarren støder ind i 
køkkendrengen, der bliver så forskrækket, at han hopper op på skødet af dronningen.  Så bliver 
der meget stille.

Dronningen: »Min hikke er gået over.«


