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Ensemble:  Langt ud´ på landet hvor den stolte havre står, 
   bor der en herremand på sin herregård. 
   Her bor han med sin kone og af sønner er de tre, 
   der alle håber på at finde kærlighed en dag. 

   Den ene bror er virk´lig klog - hans stil er ganske fin. 
   Har læst en masse bøger - båd´ på dansk og på latin. 
   Den anden bror er fingernem er faktisk lig´ så klog.  
   Kan brodere næsten alt og kender alle landets lov´ 

   Den sidste bror er klodset og ikke alt for kvik.  
   Er snavset og beskidt og hans tøjstil er antik.  
   Men livet vendtes om - for dette sære brødrebånd, 
   da budbringeren kom med et brev fra Kongens hånd 

Budbringeren kommer frem i flokken og stiller sig på forscenen og læser brevet fra 
Kongen højt.  

Budbringeren: Brev fra Kongen. Hans majestæt den kongelige har bedt mig 
meddele, at hans datter er giftemoden og vil til at tage imod 
bejlere. Den, som prinsessen føler kan tale bedst for sig, får 
prinsessen og det kvarte kongerige.  

Bror 1: Jeg har læst alle landets aviser de sidste tre år, så jeg kan tale for 
mig.  

Bror 2: Jeg har læst alle bibliotekets bøger både forfra og bagfra, så jeg 
kan tale for mig.  

Klods Hans: Ja, jeg aner ikke hvad I snakker om.  

Bror 1:  Forstår du ikke, at prinsessen vil gifte sig med den, som kan tale 
bedst for sig?  

Bror 2: Hvis vi bare kan holde en samtale gående, vil prinsessen gifte sig 
med en af os.  

Klods Hans: Eller med mig. 

Bror 1: Og hvad vil du så snakke om kære bror? 

Klods Hans: Det ved jeg ikke. Jeg ved temmelig meget om høns.  

Bror 2: Om høns? Jeg tror nok prinsessen er for fin til at tale om høns.  

 Alle på herregården griner, imens de forsvinder ud af scenen. 
Dog ikke Klods Hans. Herremanden og hans kone kommer ind.  
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Klods Hans: Far, lad mig få en hest. Jeg får sådan en lyst til at gifte mig. Vil 
hun ha´ mig, så kan hun få mig.  

Herremanden: Det er noget vrøvl. Du kan jo ikke tale som dine brødre. De er 
nogle stadskarle. 

Konen: Desuden har de taget både den kulsorte og den mælkehvide 
hest.  

Klods Hans: Hvis jeg ikke kan få en hest, så må jeg tage gedebukken. Den er 
min egen, og den kan godt bære mig.  

Herremanden: Åh nej. Ikke gedebukken. Hvad vil kongen ikke tænke.  

Konen: Lad nu drengen tage afsted. Han trænger til et eventyr.  

 De forsvinder ud af scenen. Ind kommer brødrene samt en masse 
bejlere på deres flotte sorte og hvide hest.  

Bejlerne:  Nu rider vi afsted mod prinsessen,  
   og intet kan stoppe os. 
   Vi har smurt vores mundvig´ med levertran,  
   for den som smører godt, kører ´godt og taler virk´lig flot.  
   
Klods Hans: Vent på mig…   

Bejler 1: Hvad laver du her?  

Klods Hans: Jeg fik lov til at tage med.  

Bejler 2: Hvad er dog det i din hånd?  

Klods Hans: Det er en død krage. Jeg fandt den på landevejen.  

Bejler 1: Hvad vil du med den? 

Klods Hans: Den vil jeg forære prinsessen.  

Bejler 1-2: Ja, gør du det.  

Bejlerne:  Nu rider vi afsted mod prinsessen,  
   og intet kan stoppe os. 
   Vi har klædt os i det nyeste stads,  
   for den som klær sig godt, gør det godt og bliver åh så flot.  

Klods Hans: Vent på mig…  

Bejler 3: Hvad er der nu?  

Klods Hans: Se, hvad jeg nu har fundet. Det finder man ikke hver dag på 
landevejen. 
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Bejler 4:  Det er jo en gammel træsko, som er gået i stykker. Skal 
kongedatteren også have den? 

Klods Hans: Det skal hun.  

Alle bejlerne ler.  

Bejlerne:  Nu rider vi afsted mod prinsessen, 
   og intet kan stoppe os. 
   Vi har ordnet håret rigtigt fint, 
   for er man klippet hot, er det godt og klær en bejler flot. 

Klods Hans: Halehøj. Her er jeg igen. Nej, det bliver værre og værre. 

Bejler 5: Hvad har du nu fundet? 

Klods Hans: Åhh. Hvor bliver hun glad, kongedatteren. 

Bejler 5: Ææv, det er jo pludder fra grøften. 

Klods Hans: Ja, det er det. Og det er den fineste slags. 

Brødrene: Nu er vi her.  

 En mand fra hoffet kommer frem.  

Tjener: Jamen velkommen til hoffet. I kan aflevere jeres heste til 
staldknægten, så skal han nok passe på dem så længe.  

 En staldknægt samler hestene sammen.  

Tjener: Hvis I vil være så venlig at trække et nummer og sætte jer der, så 
henter jeg jer efter tur.  

 Oppe på scenen sidder prinsessen, dronningen og kongen på 
hver sin stol. Rundt om dem står hofdamer og langs bagscenen 
sidder skriverne.  

Prinsessen:  Timerne føles så lange. 
   for frierne siger kun uh og øh 
   De bli´r så skide bange,  
   når bare jeg si´r BØH 

   Jeg ville så gerne møde, 
   en mand som ku´ slå benene væk 
   Men de her er så døde  
   og siger ik´ et kvæk. 

Kongen giver tegn til folk, at de er ved at være klar igen…  
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Dronningen: Så er vi vist ved at være klar igen, min pige.  

Oldermanden: Den firehundredeogfemogtredvetyvende frier, deres højhed. 

 Bejler 1 kommer ind. 

Bejler 1: Øh, øøh, hvad var det nu, jeg skulle sige? 

Skriver 1: Han ved ikke, hvad han skal sige. 

Prinsessen: Duer ikke. Væk. 

Oldermanden: Den firehundredeogseksogtredvetyvende frier, deres højhed. 

 Bejler 2 kommer ind. 

Bejler 2: Øh, øøh. Åh alt den varme. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige.  

Skriver 2: Han har glemt, hvad han skal sige. 

Prinsessen: Duer ikke. Væk 

 Nede foran står de to brødre klar til at komme op til prinsessen. 
Staldknægten går over til brødrene.  

Staldknægten: Så er det Deres tur næste gang.  

Bror 1: Jeg bli´r så nervøs.  

Bror 2: Det skal nok gå godt.  

Bror 1:  Tænk jeg kan pludselig ikke engang huske alfabetet.  

 Imens oppe på scenen.  

Oldermanden: Den firehundredeogsyvogtredetetyvende frier, deres højhed. 

Hofdame 1: Denne frier kom ridende på en sort hest, deres højhed. 

Dronningen: Gud, hvor er det spændende.  

Bror 1 kommer ind. 

Bror 1: Det er en svær varme, der er herinde. 

Prinsessen: Det er, fordi min far i dag steger hanekyllinger. 

Bror 1: Bææ. 

Skriver 3: Han skulle være så klog, og så siger han bare bææ.  

Prinsessen: Duer ikke. Væk! 

 Den første bror går uforstående ned igen. Bror 2 går op på 
scenen.  
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Oldermanden: Den firehundredeogotteogtredvtetyvende frier, deres højhed. 

Hofdame 2: Han kom ridende på en mælkehvid hest, deres højhed. 

Bror 2: Her er en forfærdelig hede. 

Prinsessen: Ja, vi steger hanekyllinger i dag. 

Bror 2: Hva be – hvad. 

Hofdame 3: Tænk at være så klog og så kun sige “Hva be – hvad” 

Prinsessen: Duer ikke. Væk 

Oldermanden: Den firehundredeogniogtredvtetyvende frier, deres højhed. 

Hofdame 4: Er det en gedebuk, han kommer ridende på? 

Klods Hans: Det var da en gloende hede. 

Prinsessen: Det er, fordi jeg steger hanekyllinger. 

Klods Hans: Det lyder godt. Så kan jeg vel få en krage stegt. 

Hofdame 5: Prinsesse han holder en død krage. Føj. Hun besvimer.  

Prinsessen: Den kan de sagtens få stegt her. Men har De noget at stege den 
i, for jeg har hverken potte eller pande. 

Klods Hans: Men det har jeg. Her er min træskopande. 

Klods Hans trækker den gamle træsko frem og sætter kragen 
midt i den. 

Prinsessen: Men hvor får vi dyppelse fra? 

Klods Hans: Den har jeg i lommen. Jeg har så meget, at jeg kan spilde af det. 

Klods Hans hælder lidt pludder ud af lommen. 

Hofdame 6: Prinsesse. Han hælder pludder ud i hele balsalen  

 Hofdame 6 besvimer.  

Prinsessen: Dig kan jeg lide. Du kan da svare, og du kan tale. Dig vil jeg have 
til mand. Men ved du, at hvert ord, vi siger og har sagt, skrives 
op og kommer i avisen i morgen? 

Ved hvert vindue ser du, at der står tre skrivere og en gammel 
oldermand. Oldermanden er den værste, for han kan ikke forstå, 
at jeg skal kunne gifte mig med en mand på gedebuk.  

Klods Hans: Så må jeg give oldermanden det bedste. 
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Klods Hans vender sine lommer og giver oldermanden pludderet 
i ansigtet. 

Prinsessen: Det var fint gjort. Det kunne jeg ikke selv have gjort, men jeg skal 
nok få det lært. 

Kongen: Du har vundet min datters hjerte, og du skal få det kvarte 
kongerige.  

Alle:   Klods Hans på sin gedebuk,  
   han fik sin smukke brud.  
   selv oldermanden kom med et stille suk, 
   for de så åh så lyk´lige ud.  
    
   Og de levede lykligt i hundrede år, 
   og prinsessen havd´ aldrig fortrudt,  
   at hun valgte sin mand med sit hjerte og - 
   nu er historien slut. 
   Ja, nu er historien slut. 
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Rolleliste 

Bejler 1:    Sebastian B    
Bejler 2:    Sebastian vH 
Bejler 3:    Klara 
Bejler 4:    Carl 
Bejler 5:    Emilie 

Kongen:    Philip 
Dronningen:   Mette 
Prinsessen:    Sif 

Hofdame 1:   Vilja 
Hofdame 2:   Olivija 
Hofdame 3:   Zahraa 
Hofdame 4:   Mille 
Hofdame 5:   Viktoria 
Hofdame 6:   Nisa 

Herremanden:   William K 
Konen:    Mariam 
Bror 1:    William H 
Bror 2:    Ali 
Klods Hans:   Jonathan 

Oldermand:   Aksel 
Skriver 1:    Mariam 
Skriver 2:    Rasul 
Skriver 3:    Kalle              
Staldknægt:   Ahmad 
Budbringeren:   Astrid 
Tjener:    Sebastian M 
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