
Historien om farverne. 
 

( De unge eller børnene kan lave hatte, benytte skilte 
eller     iklædes lagner, tørklæder eller skjorter i 
regnbuens farver. ) 
 

Fortæller og regisør: 
Engang begyndte alverdens farver en dyst om hvem af dem der var den 
betydeligste, nyttigste og mest foretrukne farve. Alle hævdede de i højt 
og i munden på hinanden at de var den bedste, vigtigste, nyttigste og 
foretrukne: 
                                                       (Marker gerne lidt uenighed, blide 
skub og fagter.) 
GRØN 
Den grønne sagde: ”Klart jeg er da den vigtigste farve. Jeg står for 
liv og håb. Jeg er brugt til græsset, træernes blade og planterne. 
Uden mig ville alle dyrene uddø.  
Se jer bare rundt i landskabet, så må I give mig helt ret i at man 
får mest øje på mig.”    
 

BLÅ 
Blå fortsatte: ”Åh, jamen det er da oplagt at jeg er den vigtigste 
farve. Du tænker bare på jorden, men se engang på himlen og 
vandet der er grundlaget for alt liv. Skyerne suger det op af havet. 
Himlen giver rum, fred og glæde. Uden min fred var I alle bare 
ubetydelige.” 
 

GUL 
Gul fnisede: ”I er da alle så frygteligt alvorlige. Jeg må le.  Glæde, 
og varme kommer fra solen. Månen er gul, stjernerne er gule. Hver 
gang man ser på en solsikke, begynder verden at grine. Uden mig 
fandtes der ikke noget sjovt i tilværelsen“. 
 

ORANGE 
Orange begyndte nu som den næste at synge sin egen lovsang: „ Jeg er 
farven som indeholder sundhed og styrke. Ganske vidst er jeg 
sjældnere at få øje på, men ikke desto mindre meget værdifuld for 
menneskets indre behov. Jeg indeholder de fleste vitaminer. Tænk 
bare på gulerødder og græskar, mango eller appelsiner. Jeg 
hænger ikke hele tiden ud, men ved morgengry og solnedgang 
fylder jeg så stærkt op med min skønhed, at ingen vil skænke jer 
en tanke.” 
 

RØD 
Nu kunne rød absolut ikke holde sig længere, men skreg: „ Jeg er 
herskeren over jer alle. Blod, hjerteblod. Jeg er farven for fare og 
tapperhed. Jeg er parat til at kæmpe for en sag. Jeg bringer ild i 
blodet. Uden mig var jorden øde og tom som månen. Jeg er 
lidenskabens og kærlighedens farve, de røde roser, de røde 
valmuer.” 



 

VIOLET 
Violet talte meget roligere end de andre, dog ikke mindre beslutsom: 
„Tænk på mig. Jeg er det mystiskes farve. I opdager mig næsten 
ikke, men uden mig bliver I alle betydningsløse. Jeg står for tanke 
og overvejelse, tusmørke og det dybe vand. 
I bruger mig som ligevægt og kontrast, til bønnen og den indre 
fred.” 
 
 
 
 
 
 
På denne måde fortsatte farverne med at prale og rose sig selv. Alle var 
de overbeviste om selv at være den bedste og vigtigste.  
 
Deres skænderi blev hele tiden voldsommere og mere højlydt. Med et 
brød et lyn ud med et strålende hvidt lys. Derpå fulgte en torden som 
rullede og drønede. 
                           (Evt. orgel på de nederste pedaler. Alle skræmte, ned 
på hug.) 
 
Det begyndte nu at regne helt vildt og ubarmhjertigt. Farverne satte sig 
ængsteligt på hug mellem hinanden. Da talte regnen: ”Narrehatte og 
tossede farver, I kappes og alle forsøger  at overgå hinanden. Ved I da 
ikke, at Gud har skabt hver eneste af jer til en helt speciel opgave, både 
ens og helt forskellige. Han elsker jer og vil jer alle det bedste.     (Dan en 
kæde i regnbuefarvernes orden, hold hinanden i hænderne.) 
 
Giv nu hinanden hånden og kom med mig. Vi vil danne en stor broget bue 
af jer og sætte den på himlen, for at huske på, at han elsker os alle, så i 
kan leve fredeligt sammen, en forsikring på at han er hos jer – et tegn på 
håb  på en morgen.”  
 
Og hver gang Gud har vasket jorden ved at vande med regnen, sætter 
han en regnbue på himlen. Når vi ser den, skal vi alle huske på, at vi skal 
acceptere og have tillid til hinanden.  
 
ALLE:  Han vil, at vi alle værdsætter hinanden.    
 
 
Venlig hilsen 
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