
Medvirkende:

Kongen
Ministeren
Hofdamen

Lakajen 
Vagtsoldaten

Køkkendrengen
En hane
En ræv

En fortæller



1. scene:  Pladsen foran slottet i skumringsbelysning

Slottet ses som silhuet foran en solnedgangshimmel. Til venstre for slottet er soldatens 
skilderhus. Soldaten står og sover i sit skilderhus. Til højre ligger hønsehuset med et vindue. 
Kongen kommer gående med et meget stort gevær. Midt på scenen møder han ministeren.

Kongen:  »Minister! Væk mig i morgen klokken otte, for jeg skal på rævejagt.«

Ministeren:  »Javel, Deres Kongelige Højhed.«

Kongen forlader scenen. Ministeren vender sig ud mod publikum.

Ministeren:  »Det er da noget underligt noget at bede mig om. Jeg skal lave love til landet – ikke være vækkeur!«

Ministeren ryster meget på hovedet. Han går hen mod slottet. På vejen møder han hofdamen.

Ministeren:  »Åh, hofdame. Væk mig i morgen klokken kvarter i otte. Jeg skal vække kongen, for kongen skal 
på rævejagt.«

Hofdamen:  »Javel, hr. minister.«

Ministeren forlader scenen. Hofdamen vender sig ud mod publikum. Hun stikker næsen i sky 
og stamper med den ene fod i gulvet.

Hofdamen:  »Det er da noget underligt noget at bede mig om. Jeg skal tale fi nt med dronningen – ikke være 
vækkeur.«

 
Hofdamen går hen mod slottet. På vejen møder hun lakajen.

Hofdamen:  »Åh, lakaj. Væk mig i morgen klokken halv otte. Jeg skal vække ministeren. Ministeren skal 
vække kongen, for kongen skal på rævejagt.«

Lakajen:  »Javel, hofdame.«

Hofdamen forlader scenen. Lakajen vender sig ud mod publikum. Han prikker sig tre gange i 
tindingen med højre hånds pegefi nger og ryster på hovedet.

Lakajen:  »Det er da noget underligt noget at bede mig om. Jeg skal stå bag på kongens karet i min fi ne 
uniform, når kongen kører gennem byen – ikke være vækkeur.«

Lakajen går hen til skilderhuset.

Lakajen:  »Hallo vagtsoldat. Vågn op!«

Vagtsoldaten tumler ud af skilderhuset. Han taber sit gevær og trækker sin sabel. Han peger 
vildt i alle retninger med sabelen.

Vagtsoldaten:  »Holdt! Stop! Stands og stå stille – eller jeg skyder.«

Lakajen:  »Vagtsoldat, det er bare mig – lakajen.«

Vagtsoldaten:  »Øh! Åh! Så skyder jeg ikke.«

Vagtsoldaten stikker sablen i skeden og samler geværet op.



Lakajen:  »Væk mig i morgen klokken kvarter over syv. Jeg skal vække hofdamen. Hofdamen skal vække 
ministeren. Ministeren skal vække kongen, for kongen skal på rævejagt.«

Vagtsoldaten:  »Javel, hr. lakaj.«

Lakajen forlader scenen. Vagtsoldaten stiller sit gevær ind i skilderhuset og går frem mod 
publikum.

Vagtsoldaten:  »Det er da noget underligt noget at bede om. Jeg skal sove i mit skilderhus og passe på kongens 
slot – ikke være vækkeur.«

Køkkendrengen kommer ind på scenen. Vagtsoldaten går hen til køkkendrengen.

Vagtsoldaten:  »Køkkendreng, væk mig i morgen klokken syv. Jeg skal vække lakajen. Lakajen skal vække 
hofdamen. Hofdamen skal vække ministeren. Ministeren skal vække kongen, for kongen skal på 
rævejagt.«

Køkkendrengen:  »Javel, hr. vagtsoldat.«

Vagtsoldaten stiller sig ind i sit skilderhus. Snart begynder han at snorke. Køkkendrengen 
vender sig ud mod publikum.

Køkkendrengen:  »Det var da noget underligt noget at bede mig om. Jeg skal sove hele morgenen, for jeg får travlt 
i køkkenet hele dagen.«

Køkkendrengen går hen til hønsehuset. En hane i silhuet kommer frem i vinduet.

Køkkendrengen:  »Hej, hane. Væk mig i morgen klokken kvarter i syv. Jeg skal vække vagtsoldaten. Vagtsoldaten 
skal vække lakajen. Lakajen skal vække hofdamen. Hofdamen skal vække ministeren. Ministe-
ren skal vække kongen, for kongen skal på rævejagt.«

Hanen:  »Kykkeliky!«

Køkkendrengen forlader scenen. 

Hanen:  »Det er da noget underligt noget at bede mig om. Jeg vækker alle på slottet hver morgen klokken 
kvarter i syv.«

Ræven stikker sit hoved frem ved siden af hønsehuset.

Ræven:  »Nå, så kongen skal på rævejagt. Nu må vi se, om der er nogen, der vækker ham!«

2. scene: Scenen er helt mørklagt
 

Rundt omkring på gulvet ligger kongen, ministeren, hofdamen, lakajen og køkkendrengen og 
sover. Vagtsoldaten står i sit skilderhus og sover. Frem på scenen kommer fortælleren med en 
lommelygte og et stort ur. Uret viser 6.30. Fotælleren stiller sig op ved scenekanten og lyser på 
urskiven.

Fortælleren:   »Næste morgen klokken halv syv lister ræven ind i hønsehuset, snupper hanen og løber til sko-
ven med den.«

Fortælleren drejer uret frem til 6.45 og går hen til køkkendrengen. Lyser først på uret og  
så på køkkendrengen.



Fortælleren:  »Klokken kvarter i syv galer hanen ikke. Køkkendrengen sover videre. Han drømmer om at 
skrælle kartofl er.«

Fortælleren drejer uret frem til 7.00 og går hen til vagtsoldaten. Lyser først på uret og så på 
vagtsoldaten.

Fortælleren:  »Klokken syv vækker køkkendrengen ikke vagtsoldaten. Han sover videre i sit  skilderhus og 
drømmer, at han passer godt på kongens slot.«

Fortælleren drejer uret frem til 7.15 og går hen til lakajen. Lyser først på uret og så på lakajen.

Fortælleren: »Klokken kvarter over syv vækker vagtsoldaten ikke lakajen. Han sover videre og drømmer, at 
han står bag på kongens karet i sin fi ne uniform, mens alle mennesker i byen vinker til ham og 
råber hurra.«

Fortælleren drejer uret frem til 7.30 og går hen til hofdamen. Lyser først på uret og så på  
hofdamen.

Fortælleren:   »Klokken halv otte vækker lakajen ikke hofdamen. Hun sover videre og drømmer, at hun taler 
fi nt med dronningen.«

Fortælleren drejer uret frem til 7.45 og går hen til ministeren. Lyser først på uret og så på  
ministeren.

Fortælleren: »Klokken kvarter i otte vækker hofdamen ikke ministeren. Han sover videre og drømmer, at 
han laver en ny lov om vækkeure.«

Fortælleren drejer uret frem til 7.45 og går hen til kongen. Lyser først på uret og så på kongen.

Fortælleren: »Klokken otte vækker ministeren ikke Kongen. Han sover videre og drømmer, at han er på 
rævejagt.«

Alle personerne rejser sig op. De samles rundt om fortælleren. Der er lys på hele gruppen.

Alle: »Men ude i skoven sover ræven ikke. Den har travlt med at servere hanesteg for sin kone og sine 
fem unger.«


