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Side 1 

Affald – Eventyr 
 
Er der mon en svinedreng i klassen? – et eventyr i nye klæ’r 
Bettina Brandt 
 
Klassetrin 
Fra 3. klasse – og er ideelt til at inddrage elever fra flere forskellige årgan-
ge. 
 
Principper 
Udgangspunktet for udarbejdelsen af manuskriptet til dette drama, er et 
eventyr. Eventyret skal skrives om, så det passer til temaet og til det bud-
skab, man vil formidle. Det kan være ”Rigtig affaldssortering”, ”Formind-
skelse af forbrug (papir)”, ”Kompostering” osv. 
 
Praktiske forhold 
Læreren vælger eventyret/historien, der skal være udgangspunktet, men 
eleverne bidrager til selve manuskriptet. 
 
Fremførsel 
For resten af skolen, forældre, flaghejsning eller anden event. 
 
I dette tilfælde hvor emnet er skrald, kan et af H. C. Andersens eventyr 
”Klods Hans” eller som i mit eksempel ”Svinedrengen” bruges. Her er H. C. 
Andersens original tekst anvendt som start. Eventyrene kan findes i forskel-
lige versioner på www.tales.frac.dk/ 
 
Der var engang en fattig prins; han havde et kongerige, der var ganske lille, 
og overalt flød det med affald, men det var da altid stort nok til at gifte sig 
på, hvis man da ellers bare skubbede lidt af skidtet til side, og gifte sig det 
ville han. Replik: Ja nu vil jeg altså giftes 
 
Nu var det jo rigtignok noget kækt af ham, at han turde sige til kejserens 
datter: “Vil du ha' mig?” Replik: ”Vil du ha’ mig?” men det turde han nok, for 
hans navn var vidt og bredt berømt, der var hundrede snuskede prinsesser, 
som ville have sagt tak til, men se om hun gjorde det. For kejserens datter, 
var af en helt anden støbning 
 
Nu skal vi høre: 
På prinsens faders grav voksede der engang et rosentræ, ja faktisk kunne 
det være, at det groede endnu, men det var svært at finde, for hele slotsha-
ven flød med affald: Der var udover tyggegummi- og ispapir juicekartoner 
og tomme poser fra madpakker, som prinsen have haft med ud, men det 
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var oh sådant et dejligt rosentræ; og da frugttræet i sin tid ikke var dækket 
af affald, bar det kun blomst hvert femte år, og det kun en eneste. Dengang 
var det var en rose, der duftede så sødt, at man ved at lugte til den glemte 
alle sine sorger og bekymringer, nu stank rosen som en gammel, glemt 
madpakke, og når man fik den op til næsen, ja så kunne man både lugte 
makrelrester og gammel ost, og man glemte straks alt smukt og alle de go-
de oplevelser, man kunne få i den fri natur, og så havde han haft en natter-
gal, der kunne synge, som om alle dejlige melodier sad i dens lille strube, 
men fuglen var for længst fløjet sin vej. Replik ”Ja, her vil jeg ikke væ-
re”………………………. . 

Eventyret kan så fortsætte med, at prinsen må have nogle hjælpere til at 
finde de rigtige gaver til prinsessen, så han kan få hendes opmærksomhed. 

 
Andre ideer 
Eventyret kan også handle om en ”svinedreng” på egen skole:  

”Der var engang en dreng, der gik i 7. klasse på X-skole. Han var en char-
merende fyr, og han tænkte, at det nok var på tide at finde sig en kæreste. 

Nu var det jo rigtignok noget kækt af ham, at han turde sige til en af skolens 
søde piger ”Vil du ha' mig?” men det turde han nok, for hans navn var vidt 
og bredt berømt. Der var flere piger, som ville have sagt tak til, men se om 
hende, han havde udset, gjorde det.  

Nu skal vi høre: 

I drengens skoletaske………” 

Budskaberne kan her være de samme, men relatere sig til elevernes egne 
handlinger på skolen i forbindelse med ”Grønt Flag”. 

 
 


