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Den smukkeste prinsesse 

 Af Louise Brix Steffensen, FGU Hjørring, AGU-Nord 

 

Der var engang en smuk prinsesse, og hun var den smukkeste prinsesse i hele verden. 

Hun boede på et stort slot med sin mor, dronningen og sin far, kongen. En dag sagde 

kongen til prinsessen: ”Du skal finde en prins og gifte dig med.” Prinsessen ville ikke 

nøjes med hvilken som helst prins. Denne prins skulle være den smukkeste prins i hele 

verden.  

Prinsessen mødte mange forskellige prinser, men ikke nogen af dem var den smukkeste 

i verden. De havde alle sammen fejl og mangler, som prinsessen ikke kunne se igennem 

fingrene med: nogen havde grimme tæer, nogen havde grimme øjne, og nogen havde 

store næser. Prinsessen besluttede da, at hun ville drage ud i den store verden for at 

finde den smukke prins. Kongen havde gjort en hest klar til prinsessen, som hun skulle 

ride ud i verden på, og dronningen havde pakket en taske med lidt mad og noget vand. 

Og så red prinsessen ud i den store verden. 

Prinsessen nåede frem til det første kongerige og skulle der møde prinsen. På det store 

slot mødte prinsessen prinsen. Han var en meget grim og meget tyk prins. Han havde 

vorter på fødderne og kunne ikke gå, fordi han var så tyk. Prinsessen løb grædende ud 

af slottet. Hun satte sig i vejkanten og græd og græd: ”Jeg finder aldrig en prins så 

smuk som jeg”.  

Prinsessen hoppede op på hesten og red af sted for at komme til det næste kongerige. 

Da prinsessen kom frem til det næste kongerige, håbede hun på, at her ville hun kunne 

finde den rigtige prins for hende. Hun kom ind på slottet og så prinsen.  Hun var 

forarget over hvor tosset prinsen var. Prinsen red rundt inde i den store sal på en ged 

kun iført sine underbukser, og han var ikke spor pæn. Endnu engang løb prinsessen 
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grædende ud af slottet. Hun satte sig i vejkanten og græd og græd: ”Jeg finder aldrig 

en prins så smuk som jeg”. Der kom en gammel kone gående med hætte over hovedet, 

og hun sagde: ”Åh lille pigebarn, hvorfor er du dog så ked af det?” Prinsessen 

svarede: ”Jeg finder aldrig en prins så smuk som jeg.” Konen kiggede på prinsessen, 

som var smuk som en engel og sagde: ”Den næste prins du vil møde vil være den 

smukkeste i hele verden, og han er den du skal gifte dig med, men du kan kun se dette, 

hvis du drikker denne drik.” Konen rakte en drik ud til prinsessen, og så drak 

prinsessen den. Konen sagde: ”Nu skal du skynde dig til det næste kongerige for at 

møde din prins.”  

Prinsessen hoppede på hesten og red af sted for at finde denne prins, som skulle være 

lige så smuk som hende selv.  

Prinsessen nåede frem til det tredje kongerige og skulle nu ind og møde den smukke 

prins. Da prinsessen kom ind på slottet, var der på den ene væg et kæmpestort spejl. 

Prinsessen så sig i spejlet og så, at hun var blevet grim og almindelig lige som alle 

andre mennesker. Hun var nu ikke længere den smukkeste prinsesse i verden. 

Prinsessen tænkte, at det måtte være den drik, som den gamle kone havde givet hende. 

Inden prinsessen nåede at gøre noget, kom prinsen gående lige imod hende. Han var 

ikke den smukkeste prins i verden. Prinsen så prinsessen og sagde: ”Waow, du må 

være den smukkeste prinsesse i hele verden, aldrig har jeg set så smuk en prinsesse 

før!” Prinsessen kiggede sig igen i spejlet og kunne se, at hun stadig ikke var den 

smukkeste prinsesse mere. Men hvad mente prinsen så med det, han sagde?  

Prinsessen blev ved prinsen og spiste middag, for nu var hun ved at være meget sulten. 

Jo mere prinsessen snakkede med prinsen, jo smukkere blev han også. Prinsen tilbød 

prinsessen et værelse til natten. 

 

Om morgenen da prinsessen vågnede, gik hun ned for at finde prinsen. Han sad ved 

morgenbordet og ventede på hende. Prinsessen kunne nu se hvor smuk prinsen i 

virkeligheden var, da solen stod ind på den smukke prins. Prinsen så nu også, hvor 

smuk prinsessen var, for fortryllelsen var nemlig ophævet. Prinsessen ville, at dette 

skulle blive hendes prins, og hun kunne slet ikke vente med at se, hvad hendes mor og 

far ville sige, når hun kom hjem med ham. 

Så de red afsted for at komme hjem til kongen og dronningen. Da de kom tilbage til 

slottet, ventede kongen og dronningen spændt på at se den prins, prinsessen havde med 

hjem, og som, hun ville, skulle være hendes ægtemand.  
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Prinsen og Prinsessen blev gift, fik 2 små smukke prinser, og de levede lykkeligt til 

deres dages ende.  

   

 

 

 

 

                                                         

 


