
Persongalleri og rekvisitter



Dronningen

Dronningen kan godt lide at bestemme. Det er hende, der fortæller kongen, hvad han 
skal bestemme. Dronningen er pyntesyg. Hun kan godt lide at gå med perlekæder, 
brocher og diademer. Dronningen har en tam mus. Den har hun altid med sig, når 
hun går rundt på slottet. Alle på slottet er lidt bange for dronningen.

Dronningens rekvisitter:
Dronningens perlekæder kan laves ved at male træperlekæder med guld- eller sølv-
spray. Dronningens krone kan laves af et stykke karton, som formes til en cylinder 
med hovedets diameter. Klip herefter kronens takker, så de største bliver forrest på 
kronen og mal med guldspray. Forskellige farvede »ædelstene« kan limes på kronen. 
Dronningens mus kan være en fi ngerdukke eller hånddukke: se de forskellige mus på 
www.spf-herning.dk

Kongen

Kongen er en rar mand. Han er den, der bestemmer alt på slottet, altså når dronnin-
gen har bestemt, hvad det er han skal bestemme. Kongen er lidt bange for dronnin-
gen, men det er der ikke nogen, som må vide. Kongen kan godt lide fred og ro. Han 
kan også godt lide prinsessen, så hun får lov til at købe nye computere, spillemaski-
ner og mobiltelefoner, når hun vil. Kongen kan godt lide mad. Han har en fi n fransk 
kok, der kan lave alle hans livretter. Somme tider synes kongen, at der skal ske noget 
på slottet. Så bestemmer han, at der skal laves lege, som alle kan være med til.

Kongens rekvisitter:
Kongens krone kan laves af guldkartonstrimler, som hæftes sammen, så den passer 
til hovedet. To strimler i ca. tre centimeters bredde hæftes på diagonalt, så de passer 
som puld. To strimler i samme bredde, men lidt længere, hæftes på som kronebøjler.  
De fi re strimler samles i toppen, og en guldkvast sættes fast i samlingen. Kronen kan 
pyntes med en »diamant« og »ædelstene«.

Prinsessen

Prinsessen er meget forkælet. Hun skal ikke hjælpe til med noget på slottet. Hver 
gang hun beder om det, får hun nye computere, spillemaskiner og mobiltelefoner. 
Hun er meget dygtig til at spille computerspil, så det får hun tiden til at gå med. Hun 
har ikke lyst til at blive gift, men hun er vist nok lidt forelsket i hofnarren.

Prinsessens rekvisitter:
Prinsessen går ikke med diadem eller krone, men sommetider har hun en hip-hop 
hue på.



Hofdamen

Hofdamen er en forfærdelig snob. Hun synes, at hun er lige så fi n som dronningen. 
Hun synes også, at hun skulle være dronning og gift med kongen i stedet for den rig-
tige dronning. Hofdamen kan godt lide at være fi nt klædt på med kjoler og sminke. 
Hun kan ikke lide edderkopper, men der er altid en edderkop i nærheden af hende.

Hofdamens rekvisitter:
En edderkop til hofdamen kan laves af en kastanie eller en klump modellervoks. Mal 
et hvidt kors og forsyn kastanien eller voksklumpen med seks tændstikker som ben. 
Du kan vikle gråt garn om edderkoppens krop og ben, så hofdamen kan gå med den 
om en fi nger som en yo-yo.

Hofnarren

Hofnarren er ikke så gammel. Han er kun 20 år. Det er meningen, at han skal lave 
sjov og ballade, når kongen keder sig eller er ked af det. Men kongen keder sig aldrig, 
og han er meget sjældent ked at det, så hofnarren har ikke ret meget at lave. Han går 
rundt på slottet, spiller lidt på sin mandolin, og han er vist nok forelsket i prinsessen. 
Det er der ingen der må få et vide, for dronningen synes sikkert ikke, at prinsessen 
skal giftes med en nar. 

Køkkendrengen

Køkkendrengen er lidt fræk. Han er ikke bange for kongen. Når han møder ham 
siger han: hej, konge! Han er lidt bange for dronningen, men det er mest fordi, hun 
kan råbe så højt. Køkkendrengen har altid travlt med at plukke kyllinger eller skrælle 
kartofl er.

Køkkendrengens rekvisitter:
Han går altid med kasket omvendt på hovedet. 

Kokken

Kokken er fra Frankrig. Han er ikke særlig god til at tale dansk, men han er god til 
at lave mad. Han kan bedst lide at lave fi n mad som and a la’ orange, østers i hvidvin, 
frølår og snegle, men kongen kan bedre lide hakkebøffer eller frikadeller. Kokken 
kan blive meget hidsig. Så er det med at passe på, især hvis han har sin store kokke-
kniv eller kødøkse i hånden.



Lakajen

Lakajen har tidligere været hestepasser på slottet. Han er meget glad for sin uniform.  
Han kan godt lide at stå bag på kongens karet, når den kører gennem byen. Han tror, 
at det er ham, alle folk vinker til og råber hurra for. Han synes, det er anstrengende 
at han skal bukke for kongen og dronningen, hver gang han møder dem, men han 
gør det alligevel.

Ministeren

Ministeren er meget glad for sig selv. Han er overbevist om, at han er den klogeste 
mand i hele verden. Han synes også, at han er lidt fi nere end alle andre på slot-
tet. Ministeren taler meget fi nt. Når han siger noget, lyder det, som om han taler i 
fjernsynet eller radioen. Hans store ønske er at blive konge i stedet for den rigtige 
konge, men det fortæller han ikke til nogen. Ministeren er meget glad for medaljer 
og ordner.

Ministerens rekvisitter:
Ministerens medaljer laves af nogle runde kartonstykker, som kan males med guld- 
eller sølvspray. Bind sløjfer på røde silkebånd og lim sløjferne bag på medaljerne.

Opråberen

Opråberen er meget glad for sit arbejde. Han er god til at råbe højt, og han elsker at 
slå på sin tromme. Opråberen er lidt bange for dronningen. Det er altid hende, der 
bestemmer, hvad han skal råbe op. Opråberen er lidt forelsket i prinsessen, men det 
har han ikke fortalt til nogen.

Opråberens rekvisitter:
En hvilken som helst tromme kan bruges til opråberen. Det er bedst, hvis den kan 
spændes på maven af ham. Opråberen har en høj hat, som han bruger, når han råber 
op. Den kan laves af en kartoncylinder med en påsat skygge.

Vagtsoldaten

Vagtsoldaten tænker mest på at sove godt i sit skilderhus. Han kan godt lide at spille 
golf, så han har tit en golfbold eller en golfkølle med sig. Når kongen eller dronnin-
gen har brug for vagtsoldaten, kan man næsten ikke høre, hvad han siger, fordi han 
mumler.

Vagtsoldatens rekvisitter:
Vagtsoldaten skal naturligvis have både et gevær og en sabel. Begge dele kan laves af 
træ.



Øvrige medvirkende:

Slotshunden
Slotshunden optræder i de fl este af historierne. Den har ingen replikker, men som 
hånddukke kan den være med i mange af scenerne. Dukkeføreren skal være skjult 
bag kulisser, så man kun ser slotshunden.

Ræven og hanen
Ræven og hanen er vigtige medvirkende i Kongens rævejagt. Det er en god idé at lade 
dem være hånddukker. Dukkeførerne kan være gemt bag kulisser, så man kun ser 
hhv. ræven og hanen. På den måde kan man også vise, at ræven stikker af med hanen 
i gabet.

Se hånddukkerne på: www.spf-herning.dk


