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Prinsesse Solsikke 
På et slot, i et fint prinsesseværelse med mange spejle, 
diamanter og blomster, lå smukke Prinsesse Solsikke og 
sov. Hun drømte så dejligt om en smuk prins som hun 
gerne ville giftes med. Midt i drømmen blev hun vækket 
af hendes forældre, kongen og dronningen. Det første 
prinsessen sagde var:  ”Hvor er den smukke prins, jeg 
skal giftes med?!” Da det var det første prinsessen sagde 
hver morgen hun slog øjnene op, var kongen og dronnin-
gen efterhånden meget trætte af al den snak om smukke 
prinser, så de sagde: ”Hvis du vil have en prins, må du selv 
tage ud og finde ham”. Det synes Prinsesse Solsikke var en 
go idé, så hun gik ind mod byen. 

Klovnen Hugo Støvle 
Da Prinsesse Solsikke kom ind til byen mødte hun Klovnen 
Hugo Støvle. Han var lige blevet fyret fra et cirkus, hvor 
han havde boet i en rød cirkusvogn. Han var blevet fyret, 
fordi at han bedre kunne li at sove end at være sjov. Han 
lå faktisk og sov hver eneste dag. Men cirkusdirektøren 
syntes at nu havde han sovet nok. Først prøvede han at 
vække Hugo Støvle, men det var meget svært, så han 
råbte og råbte. Da Kloven Hugo Støvle endeligt vågnede, 
syntes direktøren, at nu skulle klovnen være sjov. Klov-
nen jonglerede med 10.000 bolde, det var sjovt, men 
cirkusdirektøren ville have mere sjov. Det ville klovnen 
ikke være med til, for han var nemlig træt af at være sjov. 
Han ville hellere sove.  Så blev cirkusdirektøren vred og 
fyrede ham. Derfor var klovnen Hugo Støvle gået ind til 
byen med sin finurlige falde-gang, for at finde et nyt sted 
at sove , og her mødte han altså Prinsesse Solsikke. De 
to faldt hurtigt i snak om prinser og hvordan man finder 
sådan nogle. Klovnen sagde: ”Måske er der nogle prinser 
i kirken”, men da de kom hen til kirken, var klokken halv 
fem og kirken var lukket. 

Drillepinden 
De gik videre og midt i en vandpyt så de en gummistøvle. 
Det var dog ikke en helt almindelig støvle. Det var nemlig 
Drillepinden, der lå der og slappede af. Han var lige slup-
pet væk fra politiet, for Drillepinden havde den dårlige 
vane at række tunge af folk der kom forbi. Det blev de ret 
sure over, så de havde ringet efter politiet. Da politiet kom 
jagtede de Drillepinden og den løb så hurtigt den kunne, 
sjask, sjask, sjask, langt væk og lå nu i vandpytten og sov. 
Prinsesse Solsikke og Klovnen Hugo Støvle vækkede ham 
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og spurgte: ”Har du set en prins?” Det havde Drillepinden 
ikke, men han havde lige drømt om det store vandland 
Lalandia og der ville Drillepinden hen. Prinsessen spurgte 
om det var et andet kongerige, fordi det hed La-LAND-ia. 
Drillepinden ville gerne have selskab og sagde derfor: ”Ja 
det er et stort kongerige”, og så gik prinsessen og Hugo 
Støvle med. 

Lalandia
Da de tre følgesvende nåede til Lalandia, var politiet der 
lige pludselig igen og Drillepinden blev så bange, at han 
trak klovnen op i en palme. Prinsessen tænkte hurtigt og 
begyndte at skrige på hjælp. Da politiet fandt ud af, at 
prinsessen alligevel ikke havde brug for hjælp, kunne de 
ikke finde Drillepinden, og så gik de igen. 
Der var rigtig sjovt i Lalandia. Drillepinden, som elskede 
vand, tog 30 ture med vandrutche-banen og satte sig 
bagefter i det store springvand med vandet løbende over 
sig. Klovnen Hugo Støvle havde fundet et cirkustelt, som 
var fyldt af en masse børn og dem var han ved at lære at 
jonglere. Prinsessen gik rundt og ledte efter en prins, men 
desværre. Der var ingen prins i Lalandia
Prinsessen spurgte om ikke drillepinden og Klovnen Hugo 
Støvle ville med videre, men det ville de ikke. De havde 
det for sjovt her. De ville dog gerne sige farvel til prinses-
sen, men da de kom til udgangen, var porten til Lalandia 
låst, for det var aften og Lalandia var lukket. 
Heldigvis så Drillepinden et hul i hegnet bag elefanten og 
tigeren, som havde deres egen safariområde i Lalandia. 
Men hvordan skulle prinsessen komme forbi de to farlige 
dyr uden at blive overfaldet og spist? Heldigvis var der en 
krokodille i Lalandia i et af de store bassiner – og den ville 
gerne hjælpe. Den angreb elefanten og tigeren, så prin-
sessen kunne løbe forbi uden at blive opdaget. 

Ondskabens labyrint
Prinsessen gik hen ad vejen og pludselig så hun – midt på 
vejbanen – en lysende guldnøgle. Hun samlede den op og 
i det samme kom en dør til syne. Prinsessen satte nøglen 
i nøglehullet, og døren gik op. Prinsessen gik ind i det 
mørke rum, der kom til syne. 
Det var et uhyggeligt sted. Fyldt med øgler, skeletter, vam-
pyrer, mumier, zombier, geparder, kuglestødere, spøgelser 
og slanger – både grønne og røde.
Prinsessen brød sig slet ikke om at være der, men døren var 
forsvundet og rummet var som en labyrint. Hun vidste ikke, 
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hvordan hun skulle komme ud. Alle de farlige væsner fulgte 
efter hende og mange af dem havde meget skarpe tænder.  
En vampyr fangede hende og gav hende en blomst. 
”Værsgo, smukke prinsesse, vil du være min brud?”. 
Prinsessen vidste ikke, hvad hun skulle svare. Vampyren 
lignede ikke sådan en prins hun gerne ville ha, men hun 
tog imod blomsten. I det samme faldt hun om. Blomsten 
var nemlig fyldt med gift. 

Det magiske æg 
Alle uhyrerne skulle lige til at spise hende, men så kom 
3 ninjaer og kastede med ild, guld og lyn, så uhyrerne 
blev forskrækkede og forsvandt – undtagen den grønne 
slange, som bed den sorte ninja i hånden. Straks tog han 
en modgift frem, som fjernede giften. De andre ninjaer 
gav prinsessen noget modgift, så hun vågnede op igen. 
Hun var meget glad og taknemmelig – og ninjaerne viste 
hende hen til en guldfe, der kunne hjælpe hende ud af 
den sorte labyrint. Feen bad prinsessen ligge sig i et stort 
magisk æg, som ville sende prinsessen ud på en ny rejse. 
Prinsessen sagde farvel til ninjaerne og guldfeen og lagde 
sig til rette i ægget. 

Lavadinosauerne
Da prinsessen vågnede op, stod hun på kanten af en stor 
vulkan. Hun kiggede ned i vulkanen, og så noget bevæge 
sig dernede. Måske var prinsen nede i bunden af vul-
kanen?  Op af indersiden af vulkanen så hun pludselig 
en masse lavadinosauere komme kravlende op. En hel 
familie. De så farlige ud og prinsessen skreg. De tog hende 
til fange og slæbte hende ned i vulkanen, hvor de satte 
hende i fængsel og låste hende fast til tremmerne med 
kæder og hængelås. 
De ville spise hende, for de elskede kød. De puttede 
hende ned i en gryde med lava – stadig med kæderne om 
hende - så hun kunne langtidsstege og så lagde de sig til 
at sove. Prinsessen var fortvivlet. Lavaen var varm og hun 
var lige ved at besvime af smerte. Pludselig kom hun i 
tanke om nøglen. Det lykkedes hende på trods af kæderne 
at få nøglen frem, hun stak den ind i låsen på kæden, og 
den gik op. Hun kravlede hurtigt ud af gryden, og op ad 
indersiden af vulkanen, så hun kunne slippe væk.  
En lavasten faldt ned, ramte en af lavadinosauerne i 
hovedet, så den vågnede og i det samme var alle dino-
sauerne på vej efter hende. Prinsessen var kommet op på 
kanten af vulkanen, hun snublede, og faldt hele vejen ned 



Kunstprojekt Værkstedet med Børnehaven Åby 

5

på ydersiden af vulkanen og landede ved foden, hvor der 
var en sø. Hun sprang i søen, svømmede over – og da hun 
stod på den anden side, så hun sig tilbage. Alle lavadi-
nosauerne var blevet til statuer. Den varme lava i deres 
kroppe var størknet, da de var løbet ud i det kolde vand 
for at fange hende. Prinsessen var reddet. 

Prinsen på den hvide hest 
En prins havde hørt prinsessens skrig, og var på vej gen-
nem skoven hen mod vulkanen. I skoven var der en masse 
bjørne. De var kravlet op i træerne for at få noget hon-
ning at spise. Pludselig hørtes et brøl fra vulkanen. Det var 
faren fra lavadinosauerfamilien, der selv var kravlet op i et 
træ for at undgå at blive til statue som de andre. Derfra så 
han prinsen på den hvide hest – og råbte til bjørnene, at 
de skulle stoppe prinsen, så han ikke kunne hente prinses-
sen. Bjørnene overfaldt prinsen og tog ham med op i et 
træ, hvor de smurte ham ind i honning. De smurte også 
hesten ind i honning. Så kaldte de på bierne, der kom 
og stak både prinsen og hesten med tusindevis af bistik. 
Prinsen blev rasende – han trak sit sværd, og kæmpede 
sig fri af både bjørne og bier. Da han kom ned på jorden 
igen, jog han sit sværd ned i jorden, så jorden krakelerede, 
og lavede en kæmpe kløft mellem bjørnene og ham selv. 
Træerne væltede og faldt over bjørnene. Prinsen skyndte 
sig at ride væk på sin hest – hen mod vulkanen.  

Tilbage til slottet
Da prinsen kom hen til vulkanen, red han straks hen til 
prinsessen. Hun kiggede på ham og sagde: ”Er du den 
prins jeg har ledt efter? ” og prinsen sagde: ”Ja, det er 
mig”.  I det samme så de begge, at lavadinosauren var 
på vej hen mod dem. Prinsessen råbte: ”Vi må have den 
lokket ud i vandet” og pludselig huskede hun, hvordan 
drillepinden altid fik folk til at løbe efter sig ved at række 
tunge. De rakte begge tunge af lavadinosaueren  og løb ud 
i vandet. Lavadinosaueren løb efter dem og da han stod 
i søen, blev han straks til en statue ligesom de andre di-
nosauere. Prinsen stak sit sværd ind i alle statuerne og de 
krakelerede og blev til støv, der lagde sig i bunden af søen. 
”Lad os komme væk”, sagde prinsen. ”Tag med mig tilbage 
til slottet”, sagde prinsessen. Det ville prinsen gerne, men 
han synes ikke prinsessen skulle ride med ham. Så han red 
selv af sted. Prinsessen tog nøglen frem, og straks kom 
der en dør til syne. Prinsessen håbede, at den ville føre 
hende til slottet. Hun åbnede døren og gik ind. 
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Edderkoppens spind
Prinsessen var heldig. Døren førte hende til slottet, hvor 
kongen og dronningen blev mægtig glade for at se hende. 
Prinsessen fortalte, at hun havde fundet sin prins, og i det 
samme kom prinsen ridende. Kongen og dronningen bød 
ham velkommen, og prinsessen sagde, at nu kunne de 
holde bryllup. ”Desværre, kære prinsesse”, sagde kongen 
og så meget trist ud. ”En stor edderkop har bemægtiget 
sig vores kælder – og dermed også skattekisten”. Dron-
ningen sagde: ”Vi har prøvet alt, men edderkoppen er for 
stærk”. I det samme så de edderkoppen. Den sad oppe i 
den store lysekrone og kiggede ondt på dem. Prinsen ville 
kravle op og slå den ihjel med sit sværd, men edderkop-
pen var hurtig. Den skød et kraftigt spind på prinsen, så 
han blev helt indhyllet, og slet ikke kunne bevæge sig. 
Kongen og dronningen løb hurtigt hen mod prinsen for at 
befri ham, men også de blev ramt af spindet. Prinsessen 
ville løbe i dækning, men nåede det ikke. Edderkoppen 
skød også spind på hende og derefter kravlede han med 
sine ækle ben ned i kælderen igen. 

Skattekisten 
Prinsessen kunne knapt nok trække vejret, for spindet 
omsluttede hele hendes krop. Heldigvis havde hun nået 
at tage hånden i lommen, hvor den magiske guldnøgle lå. 
I det hun rørte ved nøglen, forsvandt spindet fra hende. 
Hun løb hen mod kongen og dronningen, pustede på nøg-
len og spindet forsvandt fra dem. De gjorde det samme 
ved prinsen, og nu var de alle befriet fra spindet. Men 
hvad nu? Prinsen tog sit sværd frem og sammen listede 
de ned i kælderen, hvor edderkoppen vogtede over skat-
tekisten. Pludselig skete der noget ingen havde forventet. 
Slottes hofnar kom springende, og begyndte at prutte, 
bøvse og tisse på edderkoppen. Edderkoppen blev så 
overrasket, at den glemte at skyde spind og prinsen skar 
hurtigt edderkoppens ben af. 

Ønskeguldet
Da edderkoppen var smidt ud af vinduet i det øverste 
tårnværelse, kunne kongen, prinsen og prinsessen en-
delig holde bryllup. De åbnede skattekisten i kælderen. 
Guldet i skattekisten var magiske guldklumper. Hvis man 
holdt dem i hånden og lukkede øjnene, blev ens tanker til 
virkelighed. Kongen ønskede sig, at der måtte komme en 
masse gæster. Dronningen ønskede sig en masse guirlan-
der og pynt. Prinsessen ønskede sig en bryllupskage, der 
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lignede slottet og prinsen ønskede sig en guldkaret truk-
ket af en enhjørning. Så var alt klar til gæsterne. 

Den store fest 
Hvor blev prinsessen glad, da hun så alle de gæster der 
kom. Ninjaer, piger, riddere og Drillepinden, klovnen Hugo 
støvle og den søde fe. Feen havde tryllet levende blom-
ster frem, som havde en røg, der beskyttede slottet, så 
der ikke kom flere edderkopper. Feen havde også skabt 
den mest vidunderlige musik, der lød som guld og sølv. 
Alle havde det fineste festtøj på – pigerne havde glimmer 
på kjolerne, og ridderne havde rustning på. 
Præsten Jens Peder blev tilkaldt og alle så på, da prinsen 
og prinsessen kom hoppende op af kirkegulvet – og da de 
var blevet viet, snurrede de rundt og rundt, så de blev helt 
rundtossede. Så skulle alle have et stykke af den lækre 
bryllupskage og da den var spist, kom en chokoladekage 
på bordet. Den blev også spist. 
Mange af gæsterne havde haft gaver med og de blev åb-
net nu. Prinsen fik et nyt guldsværd, prinsen og prinsessen 
fik en hund og nogle børn, 24 guldtallerkner, et kæmpe 
udendørs swimmingpool med rutchebane og badering og 
smukke billeder til væggene. 
Så skulle der danses. Kongen spillede klaver, hofnarren 
spillede tromme og alle sang med på Dødelidø- san-
gen mens de dansede hiphop. Ninjaerne dansede en 
vild dans med pigerne lige indtil klokken var 12 og et 
kæmpe fyrværkeri blev fyret af i slottet ovenpå nogle 
spinditos. Det gav nogle kæmpe brag og så mega flot 
ud. Sikke en fest. 
Nu var alle trætte, så de lagde sig i det rum på slottet, 
hvor de kunne overnatte. Rummets gulv var dækket 
med en masse skind fra geder, lam, rensdyr og der var 
også sand, soveposer, dyner af luft, fine senge med 
roser og hængekøjer af edderkoppespind. Prinsessen 
og prinsen kørte af sted på bryllupsrejse i karetten, der 
blev trukket af enhjørningerne – og de løb stærkt, så 
ingen trælse edderkopper, bjørne, monstre eller bier 
kunne fange dem. 

Bryllupsrejsen
Sådan sluttede historien om Prinsesse Solsikke, der ende-
lig fandt sin prins. Men hvad Prinsesse Solskin og prinsen 
oplevede på deres bryllupsrejse, melder historien ikke 
noget om, så det ville de blive rigtig glade for at du fandt 
på og fortalte til alle, der har lyst til at høre.  




