
Medvirkende:

Kongen
Dronningen
Ministeren
Hofdamen

Lakajen
Vagtsoldaten
Opråberen

Køkkendrengen
Fortælleren



1. scene:  Tronsalen  

Midt på scenen står to stole med tæpper over. Det er kongens og dronningens troner. Kongen 
sidder på sin trone, og dronningen sidder på sin trone.

Kongen:  »Kære dronning. På søndag vil vi holde store lyvedag her på slottet. Alle der har lyst, må komme 
og fortælle mig en historie. Den, der kan få mig til at sige: DET PASSER IKKE, skal få lov til at 
låne min krone, sidde på min trone og være konge resten af dagen.«

Dronningen:  »Det er dog en dejlig idé, kære konge. Jeg vil selv være den første, der prøver, for jeg vil så gerne 
være konge – bare en enkelt dag.«

Dronningen vender sig mod publikum, holder hånden skærmende op, så kongen ikke kan høre, 
at hun siger:

Dronningen:  »Hvis jeg bliver konge, så vil jeg straks befale, at jeg skal have et nyt smukt diadem med 
hundrede diamanter. Jeg må fi nde på en rigtig god løgn.«

Kongen og dronningen går ud. Fortælleren kommer ind.

Fortælleren:  »Næste dag går den kongelige opråber rundt i alle gangene på hele slottet.«

Opråberen går rundt blandt publikum. Han slår på tromme og råber:

Opråberen:  »Alle som vil fortælle kongen en historie, kan få lov at prøve på søndag klokken 10. Den, der 
kan få kongen til at sige: DET PASSER IKKE, skal være konge resten af søndagen.« 

 »Alle som vil fortælle kongen en historie, kan få lov at prøve på søndag klokken 10. Den, der 
kan få kongen til at sige: DET PASSER IKKE, skal være konge resten af søndagen.»

2. scene:  Tom scene 

Imens opråberen går rundt blandt publikum, bliver de to troner trukket ud fra scenen.
   
Fortælleren:  »Der er mange på slottet, som gerne vil være konge.«

Fortælleren går ud. Ministeren kommer ind.

Ministeren:  »Hvis jeg bliver konge, så vil jeg straks befale, at den rigtige konge skal smides i fængsel i 100 år. 
Så kan jeg være konge i al den tid. Jeg må fi nde på en rigtig god løgn.«

Ministeren går ud. Hofdamen kommer ind.

Hofdamen:  »Hvis jeg bliver konge, så vil jeg straks befale, at jeg skal være dronning i stedet for dronningen, 
så jeg kan blive gift med kongen. Jeg må fi nde på en rigtig god løgn.«

Hofdamen går ud. Vagtsoldaten kommer ind.
   
Vagtsoldaten:  »Hvis jeg bliver konge, så vil jeg straks befale, at kongen skal ud og stå på vagt. Så kan han 

prøve, hvor væmmeligt det er at stå og sove i skilderhuset. Jeg må fi nde på en rigtig god løgn.«

Vagtsoldaten går ud. Lakajen kommer ind.



Lakajen:  »Hvis jeg bliver konge, så vil jeg straks befale, at den rigtige konge skal bukke og skrabe, hver 
gang jeg går forbi ham, og så vil jeg gå forbi ham hele dagen. Jeg må fi nde på en rigtig god løgn.«

Lakajen går ud. Køkkendrengen kommer ind.
      
Køkkendrengen:  »Hvis jeg bliver konge, så skal den rigtige konge skrælle kartofl er hele søndagen. Jeg må fi nde på 

en rigtig god løgn.«

3. scene:  Tronsalen  

Køkkendrengen går ud. De to troner sættes ind på scenen. Kongen kommer ind og sætter sig på 
sin trone. Opråberen kommer ind.

Opråberen:  »Hendes Kongelige Højhed dronningen vil fortælle kongen en løgnehistorie.«

Opråberen går ud til siden. Dronningen kommer ind.

Dronningen:  »God morgen, kære konge. Det var dog en forfærdelig stor og grim vorte, du har fået på næsen.«

Kongen bevæger hånden op mod ansigtet, men standser inden han rører næsen.

Kongen:  »Ja, er det ikke forfærdeligt, kære dronning, men det må jeg jo fi nde mig i. Tak, næste!«

Dronningen stiller sig ud i siden af scenen. Opråberen går frem.

Opråberen:  »Ministeren vil fortælle kongen en løgnehistorie.«

Opråberen går ud til siden. Ministeren kommer ind på scenen. Han bukker for kongen.

Ministeren:  »Deres Majestæt.»

Kongen:  »Minister. Du behøver ikke fortælle mig, at jeg har en stor vorte på næsen, for det har 
dronningen sagt.«

Ministeren:  »Øh! – øh! Men Deres Majestæt. De har tabt alt håret på hovedet. Deres krone sidder på den 
skaldede isse.«

Kongen bevæger hånden op mod ansigtet, men standser inden han rører issen.

Kongen:  »Ja, er det ikke forfærdeligt, kære minister, men det må jeg jo fi nde mig i. Tak, næste!«

Ministeren stiller sig ud til dronningen. Opråberen går frem.
   
Opråberen:  »Hofdamen vil fortælle kongen en løgnehistorie.«

Opråberen går ud til siden. Hofdamen kommer ind på scenen. Hun nejer for kongen.
   
Hofdamen:  »Deres Kongelige Højhed.«

Kongen:  »Hofdame, du behøver ikke fortælle mig, at jeg har en stor vorte på næsen, og at jeg har tabt 
håret på hovedet, for det har dronningen og ministeren sagt.«



Hofdamen:  »Øh! – øh! – øh! Men Deres Kongelige Højhed, der vokser grønt hår i begge Deres ører.«

Kongen bevæger hånden op mod ansigtet, men standser inden han rører øret.

Kongen:  »Ja, er det ikke forfærdeligt, kære hofdame, men det må jeg jo fi nde mig i. Tak, næste.«

Hofdamen stiller sig ud til dronningen og ministeren. Opråberen går frem.
   
Opråberen:  »Vagtsoldaten vil fortælle kongen en løgnehistorie.«

Opråberen går ud til siden. Vagtsoldaten kommer ind på scenen. Han bukker for kongen.
   
Vagtsoldaten:  »Deres Kongelige Højhed, Deres Majestæt.«

Kongen:  »Vagtsoldat, du behøver ikke fortælle mig, at jeg har en stor vorte på næsen, at jeg har tabt håret 
på hovedet, og at der vokser grønt hår i begge mine ører, for det har dronningen, ministeren og 
hofdamen sagt.«

Vagtsoldaten:  »Øh! – øh! – øh! – øh! Men Deres Kongelige Højhed, Deres Majestæt. Den store diamant i Deres 
krone er væk.«

Kongen bevæger hånden op mod kronen, men standser inden han rører den.

Kongen:  »Ja, er det ikke forfærdeligt kære vagtsoldat, men det må jeg jo fi nde mig i. Tak, næste.«

Vagtsoldaten går ud til dronningen, ministeren og hofdamen. Opråberen går frem.

Opråberen:  »Lakajen vil fortælle kongen en løgnehistorie.«

Opråberen går ud til siden. Lakajen kommer ind på scenen. Han bukker for kongen.
   
Lakajen:  »Deres Kongelige Højhed, Deres Majestæt, hr. konge.«

Kongen:  »Lakaj, du behøver ikke fortælle mig, at jeg har en stor vorte på næsen, at jeg har tabt håret på 
hovedet, at der vokser grønt hår i begge mine ører, og at den store diamant i min krone er væk, 
for det har dronningen, ministeren, hofdamen og vagtsoldaten sagt.«

Lakajen:  »Øh! – øh! – øh! – øh! – øh! Men Deres Kongelige Højhed, Deres Majestæt, hr. konge. De har 
glemt at tage deres forlorne tænder på.«

Kongen:  »Det pa ... jeg bru ...  Ja, er det ikke forfærdeligt, kære lakaj, men det må jeg jo fi nde mig i. Tak, 
næste.«

Lakajen går hen til dronningen, ministeren, hofdamen og vagtsoldaten. Opråberen går frem.
   
Opråberen:  »Køkkendrengen vil fortælle kongen en løgnehistorie.«

Opråberen går ud til siden. Køkkendrengen kommer ind på scenen.

Køkkendrengen:  »Hej, konge. Det er dog forfærdeligt, som du ser ud. Du har en stor vorte på næsen, du har tabt 
alt håret på hovedet, der vokser grønt hår i begge dine ører, den store diamant i din krone er 
væk, du har glemt at tage dine forlorne tænder på, og så skal du skynde dig ned i køkkenet og 
skrælle kartofl er, for jeg skal være konge.«



Kongen:  »Du har vundet køkkendreng. Hvis jeg siger: Ja, det må jeg jo fi nde mig i, så skal du være konge, 
og hvis jeg siger: DET PASSER IKKE, så skal du også være konge.«

Kongen rejser sig fra sin trone og tager kronen af hovedet.

Kongen:  »Her er min krone og min trone. Nu må du være konge resten af søndagen.«

Køkkendrengen tager kongens krone på hovedet og sætter sig på tronen. Dronningen, 
ministeren, hofdamen, vagtsoldaten og lakajen går frem, bukker og nejer for ham. Kongen går 
ned bagerst i salen,og begynder at skrælle et stort fad kartofl er.


