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Eventyrligvis
Gamle eventyr til nye børn

Folkeeventyr
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Der var engang en konge og en dronning, som 
ikke kunne få børn.
De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, 
men det hjalp ikke ret meget for det eneste, 
de tænkte på, var det lille barn, som de ikke 
havde.

”En prins, der kan arve mit kongerige.” sagde 
kongen næsten hver dag.

”Vi kunne da også nøjes med en prinsesse,” 
sagde dronningen en dag, hvor de sad i 
havesalen og drak eftermiddagste.

”Jeg vil nu helst have en søn. 
En dreng er det bedste. Han skal styre hele 
landet, når jeg dør,” sagde kongen og bed i 
den 7. vaniljekrans.

”Du bliver for tyk,” sagde dronningen og 
flyttede kagefadet.

”Ja, og du er for tynd,” svarede kongen og så 
anklagende på dronningens flade mave.

Lige da dronningen skulle til at græde, som 

De tre prinsesser i bjerget det blå

Når man læser eventyr, fyldes himlen med 
stjerner.

Gode og onde kræfter kæmper om magten.
Helten vinder prinsessen, fordi han tror, han 

kan …
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”Hvad er det for nyheder?” kongen lænede sig 
frem i sofaen.

”Vent lidt! Vent lidt! herre konge.” 
Konen trippede frem og tilbage foran det 
forgyldte sofabord.
”Jeg skulle gerne have lidt for min ulejlighed. 
Jeg har gået en lang vej på mine gamle ben,” 
klagede hun.

hun plejede, når kongen sagde sådan, bankede 
det på døren.
De så på hinanden og derefter hen mod døren.
Hvem kunne det være? De havde ikke inviteret 
gæster i dag.

En tjener åbnede, og udenfor stod en gammel, 
krumbøjet kone. Hun trådte ind i havesalen og 
bankede tre gange i gulvet med sin stok.
”Jeg skal tale med hans kongelige majestæt,” 
sagde hun med hæs stemme.
”Kom kun nærmere, min gode kone,” råbte 
kongen. Han kedede sig, og måske havde den 
gamle noget nyt at fortælle.

Dronningen glemte helt at græde. I stedet for 
rettede hun på sin kjole og fandt en vifte frem.
Den slags gamle koner plejede at lugte fælt.

”Hvad vil hun, gode kone?” spurgte kongen, og 
kiggede på den gamle.

Konen så lige på kongen. Hendes små, sorte 
øjne skinnede, ansigtet var rynket og brunt af 
solen. Hun smilede.
”Jeg kommer med gode nyheder til landets 
konge og dronning,” sagde hun stolt.
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Kongen og dronningen faldt hinanden om 
halsen.

Det gik nøjagtig, som den gamle kone 
havde sagt. De næste tre år blev der født 
tre prinsesser, og kongen og dronningen var 
lykkelige.

Kongen lænede sig bagud og vinkede efter en 
tjener, der stod ved et stort skab.
 ”Hit med en guldmønt. Giv konen en 
guldflorin, men hurtigt, jeg vil høre de gode 
nyheder.”
Tjeneren åbnede skabet med en vældig nøgle, 
som hang ved hans bælte, tog en mønt og 
afleverede den til konen, der bed i den, før hun 
lod den forsvinde i sin forklædelomme.

Nu så hun direkte på dronningen.
”Inden der er gået et år fra nu af, vil 
dronningen føde en prinsesse,” sagde hun.
”Næste år en prinsesse til og tredje år endnu 
en kongedatter.
Kongen og dronningen vil få tre prinsesser.”

Dronningen blev først bleg, så rød og endelig 
smilede hun over hele ansigtet og vendte sig 
mod kongen.
”Giv konen to guldstykker mere. Tre 
guldstykker for tre prinsesser.”
”Er det nu også sandt, hvad du fortæller?” ville 
kongen vide.

Konen smilede og nikkede, mens hun gemte 
de sidste guldstykker i lommen på sit 
forklæde.
”Vent og se,” mumlede hun og gik med små, 
trippende skridt ud af salen.
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Kongen og Dronningen ville spørge om mere, 
men før de vidste et ord af det, var den gamle 
kone gået sin vej. De 30 guldstykker lå i en 
pæn stabel på bordet, og tjeneren, der blev 
sendt ud for at lede efter konen, sagde, at hun 
var som sunket i jorden.

Kort tid efter den tredje prinsesses fødsel kom 
den gamle kone igen.
”Der var noget, jeg glemte at fortælle, da jeg 
var her sidst,” sagde hun til kongen.

”Hvad var det, du glemte, min gode kone,” 
sagde kongen og vinkede til tjeneren ved 
skabet.
Kongen talte tre gange ti guldstykker op på 
bordet foran den gamle, men hun lod ikke til at 
se dem.

”Kongen må høre ordentligt efter, hvad jeg 
siger. De små prinsesser er i fare. Fra nu af og 
indtil den yngste af dem er fyldt 15 år, må de 
ikke komme ud under åben himmel. De skal 
blive inde på slottet.”

”Hvad siger hun, min gode kone, hvad er det 
hun siger?” råbte kongen og dronningen i 
munden på hinanden.
”Ikke komme ud! De har jo allerede været ude 
mange gange.”

”Så er det heldigt, at der ikke er sket noget,” 
sagde konen.

”Fra nu af må og skal de blive under tag, indtil 
de alle tre er 15 år, for ellers kommer der en 
stor snesky og tager dem!”
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Det var søndag eftermiddag, og tiden var gået 
helt i stå. Kongen og dronningen var kørt til et 
naboslot, hvor de skulle drikke eftermiddagste. 
Solen bagte, luften flimrede af varme. Det 
var midt i august. Haven var fuld af smukke 
blomster i alle farver, og de tre prinsesser stod 
ved vinduet i havesalen og stirrede ud.

”Ja, jeg er allerede 17 år, så mig kan der ikke 
ske noget med,” sagde den ældste prinsesse.
”Og jeg er 16, så jeg er også gammel nok,” 
sagde den mellemste prinsesse.

De stirrede surt på deres lillesøster.
”Det er din skyld, din dumme unge. Bare fordi 
du stadig er et pattebarn på 14, skal vi sidde 
inde og kukkelure. Hvis ikke du var blevet født, 
kunne vi for længe siden …”
”Jeg kan da ikke gøre for det. Det er ikke 
min skyld,” sagde den yngste prinsesse og 
trykkede igen næsen mod ruden.

”Hvad nu, hvis vi gik ud alligevel?” 
Det var den ældste, der talte.
”Så bliver far i hvert fald sur,” mente den 
mellemste.
”Jeg er ligeglad,” sagde den yngste pludselig. 
”Tre dage kan hverken gøre fra eller til, og 
der kan slet ikke komme en snesky midt om 
sommeren. De kommer kun om vinteren. Se 

Fra den dag kom ingen af de tre prinsesser 
udenfor. Når kongen og dronningen kørte en 
tur i den fine guldkaret med 6 hvide heste 
foran, måtte prinsesserne blive hjemme 
på slottet, og når der var tebord i haven, 
måtte prinsesserne og deres barnepige sidde 
i legestuen og trykke næserne flade mod 
ruderne.
De måtte ikke under nogen omstændigheder 
komme uden for en dør og lige meget, hvor 
meget de plagede, hjalp det ikke den mindste 
smule.

Tiden gik langsomt. Den sneglede sig af sted, 
syntes prinsesserne, men en dag var de alle 
tre blevet store.
De to ældste prinsesser var for længe siden 
blevet 15 år, og nu var der kun tre dage til den 
yngstes fødselsdag. Om bare tre dage kunne 
de endelig komme ud i haven og mærke solens 
stråler, selv plukke blomster og komme med 
på kongens og dronningens køreture.




