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LÆSETEATER 4
Klods-Hans af H.C. Andersen
- et kunsteventyr
Roller: Fortæller 1, Fortæller 2, Broder 1, Broder 2, Klods-Hans, Faderen, Prinsessen
Fortæller 1:	Ude på landet lå en gammel gård. Bonden
havde to sønner, der begge mente, at de var
de klogeste i landet. De ville tage til byen og
fri til kongens datter. Hun havde sagt, at hun
ville gifte sig med den mand, der bedst kunne
svare for sig.
Fortæller 2:	De to brødre øvede sig i otte dage. Den ene
kunne hele ordbogen og byens avis udenad
– både forfra og bagfra. Den anden kendte
alle love, og så kunne han sy.
Broder 1:

Prinsessen vil gifte sig med mig.

Broder 2:

Prinsessen vil vælge mig til mand.

Fortæller 1:	Faderen gav dem hver en hest. Alle tjenestefolkene ønskede dem held og lykke. Men
da de skulle til at ride, kom den tredje bror.
Ingen på gården regnede ham for noget. Han
blev kaldt for Klods-Hans.
Klods-Hans:	Hvor skal I hen, siden I har så fint tøj på?
Broder 1:

Vi er på vej til slottet for at fri til prinsessen.
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Broder 2:	Har du ikke hørt, at hun vil gifte sig med
den mand, der bedst kan give svar på tiltale?
Klods-Hans:

Så vil jeg med og prøve lykken!

Fortæller 2:

Brødrene lo ad ham, og så red de af sted.

Klods-Hans:	Far, giv mig en hest, så jeg kan ride ind til
slottet og fri til prinsessen.
Faderen:	Vel vil jeg ej. Du ved jo ingenting. Det vil
være spild af tid og penge.
Klods-Hans:	Så tager jeg gedebukken. Den er min, og
den kan sagtens bære mig.
Fortæller 1:	Og så red han afsted på gedebukken. Inden
længe havde han indhentet brødrene, der
red roligt af sted, mens de tænkte på alle de
kloge og smarte ting, de ville sige til prinsessen.
Klods-Hans
(råber):	Hale-høj! Se hvad jeg fandt på vejen! En
død krage.
Broder 1:

Hvad vil du da med den?

Klods-Hans:

Den vil jeg give til prinsessen.

Broder 2
(griner):

Ja, gør du det!
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Fortæller 2:	Brødrene lo og red videre.
Senere hørte brødrene Klods-Hans igen.
Klods-Hans:

Hale-høj! Se, hvad jeg har fundet på vejen.

Broder 1:	Det er en gammel, ødelagt træ-sko! Hvad
skal du dog med den?
Klods-Hans:

Den vil jeg da give til prinsessen.

Fortæller 1:	Brødrene rystede på hovedet og red til, så
de kom langt foran.
Klods-Hans
(råber):	Hale-høj! Så er jeg her igen. Det er det
utroligste, man finder på vejen.
Broder 2:

Hvad har du nu fundet?

Fortæller 2:	Klods-Hans viste dem, hvad han havde i
lommerne.
Broder 1:

Ad! Det er jo det rene mudder!

Klods-Hans:	Ja og af den fineste slags. Det bliver
prinsessen glad for.
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Fortæller 1:	Men brødrene rystede på hovedet og red
af sted, alt hvad de kunne. De kom langt
foran. Da de kom til slottet, fik de et nummer hver. De blev sat i række og geled med
de andre unge mænd, der var kommet for
at fri til prinsessen.
Fortæller 2:	En stor del af byen var samlet i tronsalen
for at se prinsessen og frierne. Men hver
gang en frier stod foran prinsessen, slog
tungen knuder, og han kunne ikke sige
noget.
Prinsessen:

Duer ikke, væk!

Fortæller 1:	Så kom den første bror. Ham, der kunne
hele ordbogen udenad. Men alt dette glemte
han, da han stod der foran prinsessen.
Fortæller 2:	Der var meget varmt. Ved vinduet stod tre
skrivere og en oldermand og skrev alt ned,
der blev sagt, så det straks kunne komme i
avisen.
Broder 1:

Der er varmt herinde!

Prinsessen:

Det er fordi, vi steger hane-kyllinger.

Broder 1:

Bæ!

Prinsessen:

Duer ikke, væk!
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Fortæller 1:

Men nu kom den anden bror ind i salen.

Broder 2:

Puha, sikke en hede her er!

Prinsessen:

Det er fordi, vi steger hane-kyllinger i dag.

Broder 2:

Hvad be-hvad!

Prinsessen:

Duer ikke, væk!

Fortæller 2:	Nu kom Klods-Hans ridende ind på
gedebukken.
Klods-Hans:

Sikke en hede her er!

Prinsessen:

Det er fordi, vi steger hane-kyllinger i dag.

Klods-Hans:	Det var rart! Så kan jeg vel få denne krage
stegt med?
Prinsessen:	Det kan du godt, men har du noget at stege
den i?
Klods-Hans:

Ja, det har jeg da.

Fortæller 1:	Klods-Hans tog den gamle træ-sko frem, og
satte kragen ned i den.
Prinsessen:

Sikke et måltid, men hvor er sovsen?

Klods-Hans:

Den kan jeg også klare.
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Fortæller 2:	Klods-Hans hældte lidt mudder ud over
kragen.
Prinsessen:	Dig kan jeg lide. Du kan da give svar på tiltale.
Dig vil jeg gifte mig med. Men ved du, at alt
hvad vi siger, bliver skrevet ned og kommer
i avisen? Se den oldermand der, han er den
værste, for han forstår ikke noget.
Fortæller 1:	Hun sagde det for at gøre Klods-Hans
bange, men han grinede bare.
Klods-Hans:	Så må jeg give oldermanden det bedste.
Fortæller 2:	Og så tømte han lommerne for mudder og
smed det lige i hovedet på oldermanden.
Prinsessen:	Det var fint gjort! Det turde jeg ikke selv,
men jeg skal nok få det lært.
Fortæller 1:	Og så blev Klods-Hans konge, fik en kone,
en krone og sad på en trone.
Fortæller 2:	Og det har vi fra oldermandens avis – og
den er ikke til at stole på!
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