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Det store Følge
Der var engang en prins, der kom ridende hen ad vejen. Han sad stolt 
til hest og kiggede lige frem for sig med en særdeles vigtig mine. 
Hans vældige ganger prustede og stampede i jorden ved hvert skridt, 
og prinsen sad med den ene hånd i siden, mens han med den anden 
styrede det hele. 

Bedst som han red afsted, var der en hund, der råbte ham an.
– En sådan prins af blodet skulle vel have sig et vagtkorps som 

mig, hvorfor har han ikke det? gøede hunden.
Prinsen kiggede ned fra sit høje sæde.
– Ønsker han ansættelse ved hoffet, spurgte han med selvhøjtidelig 

og fornem stemme, og da hunden takkede ja og bukkede pænt, blev 
han ansat.

Nu red prinsen med sit vagtkorps foran. Intet og ingen slap forbi 
hundens skarpe våben, og han gik med højt vajende hale. Nu var det 
ham, der førte an, og han var faktisk den allervigtigste af de tre.

Efter en stund kom de forbi en hane, der stod i vejkanten.
– En sådan fin prins burde da have en herold som mig, klukkede 

hanen. – En der kan give signal, når der kommer fine gæster og gale 
op, så alle ved, at der kommer fornemme folk.

– Ønsker han ansættelse ved hoffet, spurgte prinsen overlegent, og 
da hanen bukkede og vippede med de flotte halefjer, blev han ansat.

Nu marcherede hanen lige efter hunden og følte sig meget fin. Ikke 
bare havde han sporer på som en rigtig riddersmand, men han hav-
de også en rød kam og en vajende haledusk, så han var finere end 
hunden, der kun havde en enkelt strithale, og det var jo ingenting i 
sammenligning. 

Da optoget havde tilbagelagt endnu en mil, lå der en kat og solede 
sig på en vejsten. Da den så det fine følge, rejste den sig op og krum-
mede ryg.

– En sådan fin prins som dig burde dog ikke rejse uden en hofmand 
som mig, miavede katten.

Prinsen kiggede ned fra sin høje ganger og så på kattens skinnende 
sorte fløjlskåbe, som han bar så elegant.

– Ønsker han ansættelse ved hoffet, spurgte han, mens han knipse-
de et fnug af sit ærme, og da katten bukkede og slog ud med halen, 
blev han ansat.

Han faldt ind i rækkefølgen lige efter hanen og foran prinsen, der 
sad højt til vejrs på sin kongelige hest, som skridtede højtideligt afsted.






