
KONGESØN – en nat som ingen andre 
 

Duetlæsning 

Nedenstående tekster er uddrag fra dramastykket, og denne aktivitet egner sig især 

til de mindre klassetrin. Men kan selvfølgelig også bruges i større klasser, hvis der 

mangles lidt afveksling. 

Forberedelse: Alle elever har en tekst, hvor hver linje er markeret med et bogstav. 

Trin 1  I hvert par vælges elever, som passer til antal bogstaver. Eleverne vælger 

et bogstav. 

Trin 2 I par/grupper læser eleverne hver især de linjer, der er markeret med 

deres bogstav.  

 

Variation: Lad eleverne rejse sig, når de læser deres linjer. 

Prøv at lave samtidig duetlæsning, så alle klassens A’er læser op samtidig osv.  
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Tekst 1: 

Her skal bruges to personer: G og H 

 

G: ”Du hørte hele vores samtale derinde?  

H: ”Ja!?”  

G: ”Og du hørte, at Maria skal føde Guds søn?”  

H: (begynder at græde) ”Ja, undskyld! Jeg er bare født så, så…nysgerrig. Undskyld!”  

G: ”Hm, så kan du ligeså godt gøre dig nyttig…Hannah.” (Pigen kigger op, forbavset over at Gabriel kender 

hendes navn.) (Gabriel smiler.)  

G: ”Hvis ikke Josef får at vide, at det er Gud selv, der har gjort Maria gravid, ender det her i en skandale.”  

H: ”Fordi han vil tro, at Maria har været utro?”  

G: ”Nå, du er smart nok Hannah. Ja, og Nazarets indbyggere vil så straffe Maria hårdt og barnet vil være 

fortabt.”  

H: ”Uh. Det må aldrig ske, aldrig i livet.”  

G: ”Derfor har jeg brug for, at du finder Josef og fortæller ham, hvad du lige har set; at himlen har sendt 

mig for at fortælle, at Maria skal føde Guds søn. Skynd dig!”  

H: ”Jeg skynder mig, jeg skynder mig…og tak!!!” (Hannah styrter af sted og søger.) ”Hej Josef, Maria skal 

føde Guds søn, det har en engel fortalt hende. Hej Josef, Maria skal føde Guds søn, det har en engel fortalt 

hende. Hej Josef, Maria skal føde Guds søn, det har en engel fortalt hende. Er du Josef?...”  
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Tekst 2: 

Her skal bruges tre personer: G, H, V,  

 

H: ”Åh, så endte det hele lykkeligt alligevel, takket være dig Gabriel…”  

G: ”Og masser af tro Hannah fra Josef og Maria. Men der….”  

V: ”Hej Hanna!” (Veninder kommer bragende ind af døren) 3  

H: (Overrasket) ”Øh, hej venner. Hvordan går det?”  

V: ”Vi undrede os over, hvor du blev af i går?  

H: ”Tja, mød min nye ven, engleeeeen Gabriel!”  

V: ”Hvad snakker du om Hannah?”  

V: ”Her er kun os?”  

H: ”Jamen, han står lige her, er I blinde eller hvad!”  

V: ”Du kunne jo bare ha’ sagt, at du har slået hovedet! Her er kun OS!”  

H: (Henvendt mod Gabriel): ”De kan ikke se dig?”  

G: ”Kun mennesker med åbne hjerter kan se mig Hannah.”  

V: ”Nå, men vi skrider. Sig til, når du er blevet normal igen, skøresen.”  

G: ”Har du pakket?”  

H: ”Pakket?”  

G: ”Vi skal et smut til Betlehem. Romerne har befalet Maria og Josef at rejse derhen for at komme med i 

folketællingen. Der er overfyldt med mennesker, så jeg har en spændende opgave til dig.”  

H: ”Jamen min mor og far…”  

G: ”Ingen problemer, jeg klarer det bare selv.”  
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H: ”Hey, hey, hey, jeg var ik’ færdig med at tænke Gabriel. Teenagehjerner, du ved. Jeg tænker, at nu jeg 

alligevel er blevet erklæret skør af mine venner, og når jeg nu har en del at gøre godt igen, så kan jeg lige så 

godt fortsætte med at være bims.  

Tekst 3: 

Her skal bruges to personer: G og H 

H: ”Hvad er det for en stjerne, der lyser over stalden Gabriel?”  

G: ”Det er en kongestjerne. En stjerne, som viser vej for alle, som gerne vil se kongebarnet.”  

H: ”Den lyser som en sol!”  

G: ”Ja, hyrderne ude på marken har også undret sig et stykke tid. Prøv og se i horizonten. Kan du se det 

lysskær?”  

H: ”Jaaa?  

G: ”De hyrder får sig en overraskelse, når alle mine kammerater viser sig for dem i et 

englefestfyrværkeri…lige nu.” Efter Det er sket K  

G: ”Men vi får andre gæster Hannah.”  

H: ”Hvem, her er allerede fyldt med hyrder, får og andre folk ud over Jesusbarnets familie?”  

G: ”Nogle vise mænd er rejst langvejs fra for at kunne se Jesusbarnet. Gå ud og led i Betlehems gader og før 

dem herhen.”  

H: ”Jamen, hvordan kan jeg kende dem?”  

G: ”Tro mig, du vil kunne kende dem! Noget med kameler og sådan noget.”    

H: ”Oh, jeg kunne blive her og se på Jesusbarnet for EVIGT!”  

G: ”Og jeg har det stadig lidt svært med, at Gud har ’skrumpet’ min Herre ind i denne lille baby. For ganske 

få måneder siden kunne han skabe galakser…”  

H: ”Hmmm, jeg er nu glad for, at han gjorde det, og at jeg måtte blive en del af det.”  

G: ”Der er stadig farer, der lurer Hannah. Vismændene må for alt i verden ikke tage tilbage til Herodes på 

tilbagevejen og fortælle, hvor Jesusbarnet er.”  

H: ”Hvorfor?”  

G: ”Han vil gøre alt for at finde barnet… og slå det ihjel.”  

H: ”Hvaaad? Lille Jesusbaby?”  
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G: ”Han føler sig truet og med god grund. Når Jesusbarnet bli’r stor vil han udfordre ondskaben og Herodes. 

I nat får vismændene en drøm, hvor jeg fortæller dem sagen. Du må hjælpe dem med at tro, så de tager en 

anden vej hjem, langt uden om Herodes. Vil du gøre det?”  

H: ”Ja Gabriel, af hele mit hjerte!”  

G: ”Godt, vær parat. Du véd, hvor meget, der afhænger at det…” 


