
Medvirkende:

Kongen
Dronningen
Prinsessen
Ministeren
Opråberen
Hofnarren



1.scene   Tronsalen på slottet med kongens og dronningens tronstole

Kongen sidder på sin tronstol. Ministeren står ved siden af tronen med mange papirer i hånden.

Ministeren:  »Deres Majestæt. Af hensyn til landets fremtid, bør prinsessen snart gifte sig, så riget kan få en 
tronfølger.«

Kongen: »Du godeste! Er jeg ved at dø?«

Ministeren: »Nej, Deres Majestæt, men det ville da være dejligt, hvis Deres Majestæt snart blev morfar.«

Kongen: »Hmmmmm!  -  Hmmmmm! - Hmmmmm! Kald straks på dronningen.«

Ministeren går frem til scenekanten og råber ud over publikum.

Ministeren:  »Hans Majestæt beder dronningen om at komme til tronsalen.«

Dronningen går frem mod scenen mellem publikum. Hun bliver hjulpet op på scenen.

Dronningen: »Hvad ønsker du, min kære mand?«

Kongen: »Jo, af hensyn til landets fremtid, bør prinsessen snart gifte sig, så riget kan få en tronfølger, jeg 
kan blive morfar, og du kan blive mormor.«

Dronningen: »Javist, men endnu har ingen friet til prinsessen. Vi må straks tale med prinsessen. Jeg kalder på 
hende.« 

Dronningen går ud i den ene side af scenen.

Dronningen: »Prinsesse!«

Prinsessen kommer ind på scenen.

Prinsessen: »Hvad er der nu i vejen? Jeg er ved at spille computer.«

Dronningen: »Ja, søde datter, men din far og jeg har talt om, at af hensyn til landets fremtid, bør du snart 
gifte dig, så du kan blive mor, far kan blive morfar, og jeg kan blive mormor, og riget kan få en 
tronfølger.«

Prinsessen:  »Jeg vil ikke giftes, jeg vil spille computer, og hvem skulle jeg egentlig giftes med?«

Dronningen:  »Jeg vil arrangere en frierrunde. Alle mænd som har lyst til at gifte sig med dig, skal komme op 
på slottet og fri til dig. Så kan du vælge den mand, du helst vil giftes med.«

Prinsessen: »Jeg vil kun giftes med en mand, der kan få mig til at græde. Det er der nemlig ingen, der kan.« 

Dronningen: »Jaså! Så befaler vi, at alle mænd på søndag klokken 10 kan komme og fri til prinsessen. Den, 
der kan fortælle noget så sørgeligt, at prinsessen begynder at græde, skal giftes med hende.«

Kongen: »Ja, det befaler jeg. Minister sørg for, at det bliver bekendtgjort i Statstidende, og sørg også for, at 
opråberen forkynder det i hele byen.«

Ministeren: »Javel Deres Kongelige Højhed.«



Ministeren går helt frem til scenekanten og hvisker ud til publikum.

Ministeren:  »Jeg sætter ikke noget i Statstidende, for jeg vil selv fri til prinsessen. Men jeg bliver nødt til at 
sige det til opråberen.«

Mens Ministeren går hen i scenens højre side og kalder, går prinsessen, kongen og dronningen 
ud af scenen.

Ministeren:   »Opråber!«

Opråberen kommer ind på scenen.

Opråberen:  »Javel, hr. Minister.«

Ministeren: »Opråber, bekendtgør i byen, at alle mænd kan komme og fri til prinsessen på søndag  kl. 
10. Den, der kan fortælle noget så sørgeligt, at prinsessen begynder at græde, skal giftes med 
hende.«

Opråberen:  »Javel, hr. Minister.«

Ministeren går ud af scenen.

Opråberen går frem til scenekanten. Han hvisker til publikum.

Opråberen:  »Jeg råber det kun op her på slottet, for jeg vil selv fri til prinsessen.«

Opråberen går rundt mellem publikum og fortæller til nogle få damer, at alle mænd kan fri til 
prinsessen søndag kl.10.

Imens laves sceneskifte til 2. scene. 

2. scene  Tronsalen med 3 stole

Kongen, dronningen og prinsessen kommer ind på scenen. Kongen og dronningen sætter sig på 
tronstolene, og prinsessen sætter sig på stolen mellem dem. Slotsuret slår 10 slag.

Kongen:  (Råber) »Klokken er 10. Send første frier ind.«

Ministeren kommer ind på scenen. Han bukker dybt, først for kongen og så for prinsessen.

Ministeren:  »Deres Kongelige Højheder. Jeg er en mand, og jeg vil gerne fri til prinsessen.«

Kongen: »Nå-nå!«

Dronningen: »Hmmmmmmm!«

Prinsessen: »Det er lige til at græde over.«

Dronningen: »Jamen, så må du fortælle en historie, som får prinsessen til at græde.«

Ministeren: »Der var engang en prinsesse, som var meget glad for at spille computerspil. Men en dag gik 
hendes computer i stykker. Den kunne ikke repareres. Det var meget sørgeligt, og prinsessen 
begyndte at græde……..«



Prinsessen:  (Afbryder ministeren) »Men så købte hendes far en ny computer til hende, og så var hun glad 
igen. Er det ikke rigtigt far?«

Kongen: »Jovist!«

Dronningen: »Send næste frier til prinsessen ind.«

Ministeren forlader scenen. Opråberen kommer ind. Han slår tre gange på sin tromme.

Opråberen: »Jeg skal bekendtgøre, at jeg ønsker at fri til prinsessen.«

Kongen: »Nå-nå!

Dronningen: »Hmmmmmmm!«

Prinsessen: »Det er også lige til at græde over.«

Dronningen: »Jamen, så må du fortælle en historie, som får prinsessen til at græde.«

Opråberen: »Der var engang en prinsesse, som var meget glad for at spille computerspil og sende sms-beske-
der. Men en dag gik hendes computer og mobiltelefon i stykker. De kunne ikke repareres. Det 
var meget sørgeligt, og prinsessen begyndte at græde……..«

Prinsessen: »Men så købte hendes far en ny computer og en ny mobiltelefon til hende, og så var hun glad 
igen. Er det ikke rigtigt far?«

Kongen: »Jovist!«

Dronningen: »Send næste frier til prinsessen ind.«

Hofnarren kommer ind på scenen. Han har god tid. Han går lidt omkring mens han synger en 
lille sang. Han standser foran kongen.

Hofnarren:  »Hvad sker der her i dag?«

Dronningen: »I dag kan alle mænd fri til prinsessen, og den, der fortæller noget så sørgeligt, at hun begynder 
at græde, skal giftes med hende.«

Hofnarren: »Jamen, her er jo ingen friere.«

Kongen: ”»Her har været to. Men vil du fri til prinsessen eller ej, hofnar?«

Hofnarren tager tre løg og en kniv op af sin lomme. 

Hofnarren: »Jeg vil først finde ud af, om prinsessen kan lave mad.«

Prinsessen: »Det er også lige til at græde over.«

Hofnarren: »Pil løgene prinsesse, vi skal lave løgsuppe.«

Prinsessen: »Jeg kan ikke lave løgsuppe, jeg har aldrig pillet et løg.« 

Hofnarren: »Så er det på tide. Bare gå i gang. Imens fortæller jeg dig opskriften.«

Prinsessen rejser sig. Hun får det ene løg og kniven af hofnarren. Hun går helt frem til 
scenekanten og begynder at pille løget.



Hofnarren:  »Når man vil lave løgsuppe, tager man tre små løg. Man tager alt det brune tøj af dem, til de er 
helt hvide. Så skærer man dem i tynde skiver og putter dem i en kasserolle. – Hør hvad er det 
prinsesse? Jeg synes, du snøfter. Og du har helt blanke øjne! Der løber tårer ned ad dine kinder. 
Jeg tror, at du græder.”

Prinsessen: »Ja, jeg græder. Det er så synd for de små løg.«

Dronningen: »Hofnarren har fået prinsessen til at græde!«

Kongen: »Hofnarren skal giftes med prinsessen, så hun kan få et barn, riget en tronfølger, jeg kan blive 
morfar, og dronningen kan blive mormor.”

Hofnarren: »Ikke tale om. Det er kun en nar, som gifter sig med én, der ikke kan lave mad.«

Kongen:  »Jamen, du er jo en nar, så jeg befaler, at du gifter dig med prinsessen.«

Prinsessen og hofnarren omfavner hinanden. Hofnarren tørrer prinsessens tårer væk.

Dronningen:  »Vi skal have bryllup. Jeg skal snart være mormor.«

Tæppet går ned.


