
GPS 65: Den Fortabte Søn 

 

 

Drama 

Dette lille dramstykke kan indøves efter bibelteksten og evt. vises til en forældreaften eller 

lignende. 

 

Personer: 

 Oplæser (en af de ældre børn eller en leder) 

 Far 

 Søn nr. 1 

 Søn nr. 2 (den fortabte søn) 

 Arbejdere og dyr på faderens gård (de yngste børn synes tit, at det er sjovt at være 

heste, grise og køer) 

 Dårlige venner 

 

Rekvisitter: 

 Stol til faderens kontor 

 Evt. legetøjspenge, som den fortabte søn får af sin far og senere bruger 

 Evt. hat og jakke til faderen 

 Evt. kasket eller lignende til den fortabte søn 

 

 

Handlingsforløb: (Parenteserne angiver, hvad der sker på scenen. Husk at holde pauser i 

oplæsningen, så der er tid til at dramatisere det, der sker i historien.) 

Oplæser: Da Jesus gik på jorden, fortalte han en historie, der skal vise os, hvor højt Gud elsker 

os. 

Der var en gang en bondegård, en far og hans to sønner. (Faderen sidder på en stol, og de to 

sønner står ved siden af ham. Han vifter dem ud for at arbejde. De to sønner går et 

stykke væk og stiller sig foran gruppen af arbejdere. Søn nr. 1 går straks i gang med at 

grave, og alle arbejderne begynder også at grave, pudse vinduer, så korn, fordre dyr osv. 

Søn nr. 2 går imidlertid bare frem og tilbage på scenen og dagdrømmer. På et tidspunkt 

kommer han forbi sin bror.) 

Søn nr. 1: Skal du heller ikke arbejde i dag? 

Søn nr. 2: Nej! Jeg gider ikke! Men halløjsa! (Søn nr. 2 viser begejstring.) Jeg har fået en god 

idé! Vent lige lidt. (Søn nr. 2 skynder sig hen mod faderen og banker på en usynlig dør. Søn 

nr. 1 ryster på hovedet.) 

Faderen: Kom ind! 

Søn nr. 2: Far, jeg er led og ked af at gå her og arbejde hver dag.  

Min bror elsker jorden og dyrene, men jeg trænger til at opleve  

noget nyt. Vil du ikke nok give mig alt det, jeg alligevel engang  

skal arve, når du en dag er død? Så vil jeg nemlig ud og se mig  

om i verden.  

Fortæller: Og så gav faderen den ene søn hans del af arven.  

(Faderen rejser sig trist og henter pengene i et usynligt pengeskab.  

Sønnen tager dem, går ud af døren, vinker hurtigt farvel og skynder sig af sted.) Med et 

kort farvel tog sønnen sine ting og tog af sted – ud i den store verden. Faderen gik hver eneste 

dag og holdt øje med, om sønnen ville komme hjem igen. (Faderen går ud og spejder efter 

sønnen.) Men sønnen havde alt for travlt med at bruge faderens penge på sine nye venner. 
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(Faderen, søn nr. 1, arbejdere og dyr træder i baggrunden, og ind på scenen vælter nu søn 

nr. 2’s nye venner. De drikker, larmer, morer sig og får penge fra sønnen. På et tidspunkt 

kan sønnen ikke finde flere penge i sine lommer.) Og da alle pengene var forsvundet, 

forsvandt vennerne også. (Sønnen viser, at han ikke har flere penge, og vennerne viser, at 

de er forargede og skynder sig væk.) Nu måtte sønnen til at tjene sig nogle penge, men det var 

svært, for der var hungersnød i det land, hvor sønnen nu boede. Endelig fik han dog et job som 

svinehyrde. (Sønnen kaster foder til usynlige grise.) Langt om længe begyndte sønnen at tænke 

på sit gamle hjem. (Sønnen fodrer stadig grisene, men begynder nu at tale ud til publikum.) 

Søn nr. 2: Hvor er jeg dog sulten! Hvis bare jeg turde tage hjem til  

min far… Der fik man altid mad, også selvom man bare var svinehyrde. 

 Men min far ville vel aldrig kalde mig sin søn igen, sådan som jeg har  

behandlet ham. Tænk, at jeg bad om at få halvdelen af alle hans  

penge! Men måske kunne jeg få lov til at få et usselt job på hans  

gård, så jeg i det mindste kunne tjene til lidt mad. (Sønnen tænker  

lidt over det og bestemmer sig så for at gå hjemad med lange  

tunge skridt.) 

Fortæller: Sønnen begyndte den lange vej hjemad. (Sønnen går langsomt hen over scenen.) 

Mon hans far ville se ham igen? Det troede han ikke. Men der var én ting, som sønnen ikke vidste: 

Han vidste ikke, at faderen hver eneste dag havde været ude og kigge efter ham. (Faderen 

træder ind på scenen, mens han spejder ud i det fjerne.) Og da faderen så sønnen langt ude i 

det fjerne, slog hans hjerte en kolbøtte af glæde, og han begyndte at løbe sønnen i møde. 

(Faderen løber hen mod sønnen. Sønnen opdager faderen og ser helt bange ud.) Da faderen 

kom helt tæt på, kastede han sig ind til sin søn og gav ham et kæmpe knus. 

Faderen: Min søn! (Far og søn giver hinanden et knus.) 

Fortæller: Og så blev der fest! Faderen beordrede nyt tøj til sønnen, en ring på hans finger og 

masser af lækker mad! (Faderen knipser med fingrene, og et par af arbejderne kommer og 

lader som om, de giver sønnen nyt tøj og en ring. Andre serverer mad.) Alle var glade. (Alle 

arbejderne fester med hinanden uden lyd.) Men mest af alt faderen. Han havde fået sin 

elskede søn tilbage. (Faderen lægger armen om sin søn og giver ham et kærligt blik.) Og 

sådan ser Gud på os. Når vi vælger at tro på ham og siger undskyld for alt det forkerte, vi har 

gjort, så tilgiver han os og tager imod os. Han bliver så glad, fordi han nu kan være med os og 

hjælpe os hver dag. 

 

Idé: Dorthe Lykke Jensen 
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