
Medvirkende:

Kongen
Dronningen
Ministeren
Prinsessen
Hofnarren

Kokken
Fortælleren



1. scene  En af slottets gange

Kongen og Dronningen er til stede. De står foran en dør ind til tronsalen.

Kongen: »Til min fødselsdag ønsker jeg en helt enkel middag. Jeg vil kun have stegt lever med løg. Vil du 
meddele ministeren det, min kære dronning?«

Dronningen: »Naturligvis kære konge. Jeg skal straks give ministeren besked.«

Kongen går ind i tronsalen. Dronningen vender sig ud mod publikum.

Dronningen: »Jeg kan ikke lide stegt lever med løg. Kongen vil sikkert ikke have noget imod, at vi får en ret til.«

Dronningen går mod højre. Ministeren kommer ind fra højre.

Dronningen: »Åh, minister. Til kongens fødselsdag ønsker kongen en helt enkel middag. Han vil kun have 
stegt lever med løg og gule ærter. Vil ministeren give besked om det?«

Ministeren: »Naturligvis Deres Kongelige Højhed. Jeg skal straks give lakajen besked.«

Dronningen går ud af scenen til højre. Ministeren vender sig ud mod publikum.

Ministeren: »Jeg kan hverken lide stegt lever med løg eller gule ærter. Kongen vil sikkert ikke have noget 
imod, at vi får en ret til.«

Ministeren går hen over scenen mod venstre for at lede efter lakajen. Han møder prinsessen, 
som kommer ind fra venstre.

Prinsessen: »Hvor skal ministeren hen?«

Ministeren: »Jeg skal give besked om, at kongen ønsker en helt enkel middag til sin fødselsdag. Han vil kun 
have stegt lever med løg, gule ærter og grønlangkålssuppe.«

Prinsessen: »Jeg skal alligevel ned i køkkenet, så den besked skal jeg give videre til kokken.«

Ministeren:  »Javel, prinsesse.«

Ministeren går ud af scenen mod venstre. Prinsessen vender sig ud mod publikum.

Prinsessen: »Jeg kan hverken lide stegt lever med løg, gule ærter eller grønlangkålssuppe. Papa vil sikkert 
ikke have noget imod, at vi får en ret til.«

Prinsessen går mod højre. Hofnarren kommer ind fra højre.

Prinsessen: »Hør, hofnar. Til kongens fødselsdag ønsker kongen en helt enkel middag. Han vil kun have 
stegt lever med løg, gule ærter, grønlangkålssuppe og stegte sild. Vil du sige det til kokken?«

Hofnarren: »Selvfølgelig vil jeg det, søde prinsesse.«

Prinsessen går ud til højre. Hofnarren vender sig ud mod publikum.

Hofnarren: »Jeg kan hverken lide stegt lever med løg, gule ærter, grønlangkålssuppe eller stegte sild. Kongen 
vil sikkert ikke have noget imod, at vi får en ret til.«



2. scene   Blandt tilskuerne

Hofnarren hopper ned fra scenen. Tæppet går ned. Hofnarren går ud mellem publikum. Midt i 
salen møder han kokken. Imens arrangeres opstillingen til fødselsdagsmiddagen på scenen.

Hofnarren: »Kok, til kongens fødselsdag ønsker kongen en helt enkel middag. Han vil kun have stegt lever 
med løg, gule ærter, grønlangkålssuppe, stegte sild og løgsuppe. Vil du sørge for det?«

Kokken: »NEJ! - DET VÆRE FOR GALT. JEG MEGET FIN FRANSK KOK. JEG IKKE LAVE STEGT LE-
VER MED LØG, GULE ÆRTER, GRØLANGKÅLSSUPPE, STEGTE SILD OG LØGSUPPE TIL 
KONGENS FØDSELSDAG. DET VÆRE MISK-MASK. DET VÆRE ROD.  JEG GÅ TIL KON-
GEN. JEG SIGE OP!«

3. scene  Foran scenetæppet

Kokken marcherer gennem salen med sin store kødøkse. Han kravler op på scenen. Foran 
scenetæppet møder han kongen.

Kokken: »JEG SIGE OP! - JEG IKKE VIL LAVE MISK-MASK TIL KONGENS FØDSELSDAG!«

Kongen: »Jamen dog, men dog. Hvem har sagt, du skal lave misk-mask til min fødselsdag?«

Kokken: »Stegt lever med løg, gule ærter, grønlangkålssuppe, stegte sild og  løgsuppe.  – Det være misk-
mask. Til kongens fødselsdag man spise snegle, trøfler, gåselever og frølår. Det ikke være misk-
mask.«

Fortælleren kommer frem foran tæppet. Kongen vinker kokken hen til sig.

Fortælleren: »Kongen og kokken hvisker længe sammen. Til sidst går kongen ind i sin tronsal og kokken går 
ned i sit køkken. I flere dage har kokken meget travlt med at gøre alt parat til kongens fødsels-
dagsmiddag. Og da den store dag kommer……«

4. scene  Festsalen

Tæppet trækkes fra. Ved seks borde sidder kongen, dronningen, prinsessen, ministeren, 
hofnarren og kokken.

Fortælleren går fra bord til bord. Ved hvert bord løfter fortælleren et menukort.

Fortælleren:  »Kongen spiser stegt lever med løg. Dronningen spiser gule ærter. Ministeren spiser grønlang-
kålssuppe. Prinsessen spiser stegte sild. Hofnarren spiser løgsuppe og kokken spiser snegle,  
trøfler, gåselever og frølår.«

Alle: »I dag er det kongens fødselsdag osv.«
 » Skål! – Tillykke! – Hurra!”

Fortælleren:  Det blev en rigtig dejlig fødselsdag, hvor alle fik deres livretter.

Tæppet går ned.


