Folkeviser om dronning Dagmar

Kalkmaleri fra ca. år kirke på Sjælland viser en folkevisedans. Unge kvinder iført jomfrukroner
og mænd iført hætter har taget hinanden i hænderne og danner en kæde.
Hver person danser sit dansetrin, så de tilsammen giver dansen bevægelse.

.

Omkring 1570 samlede Karen Brahe viser ind, og i 1591 skrev Anders Sørensen Vedel folkeviser ned i sin ”Hundredevisebog”. Folkeviserne har gennem alle årene været udsat for livlig tolkning både indholds- og billedmæssigt.
Allerede i 1591 tilføjede Anders Sørensen Vedel flere vers til ”Dronning Dagmar ligger i Ribe syg”.
Disse 5 folkeviser handler om dronning Dagmar:
1.
2.
3.
4.
5.

Bøhmerlandsdronningen - Svannings håndskrift
Dronning Dagmar og Junker Strange - Karen Brahe, 1570
Dronning Dagmar spåes af en Havfrue - Anders Sørensen Vedel, 1591
Dronning Dagmar ligger i Ribe syg - Anders Sørensen Vedel, 1591
Dronning Berengaria - Renzels håndskrift

De fire viser handler om hendes forlovelse og ankomst til Danmark, spådommen om hendes død, hendes sygdom og død. I den sidste optræder Dagmar i Valdemars drøm og advarer ham om Dronning Berengaria. Det er
typiske emner for folkeviser.

Opgaver:
1.	Hvordan beskrives dronning Dagmar i de fem folkeviser.
Find ord og udtryk, der siger noget om hendes udseende og hendes egenskaber.

Ulla Sjørup

2.	Hvordan beskrives dronning Dagmars forhold til junker Strange?
Er der forskel fra folkevise til folkevise?

3. Går havfruens spådom i opfyldelse?

4.	Hvordan beskriver folkevisen kong Valdemars følelser for dronning Dagmar?
Hvordan passer den beskrivelse med virkeligheden?

Ulla Sjørup

Bøhmerlandsdronningen

1. Det var Bøhmerlands dronningen,
hun tager sin datter at lære:
”Når du kommer i Dannemark ind,
da vides dig hæder og ære.”
Den frøken kom af ædelige Bøhmerlande
2. ”Og når du kommer i Dannemark,
da vides dig hæder og ære!
du lad ikke skat over bønderne skrive,
så have de dig så kære.”
3. ”Den første bøn, du beder din herre,
- den herre så mild og fin du bed ham give biskop Valdemar løs,
allerkæreste morbroder sin.”
4. Og straks da blev den grønne jord
med silke så vidt overbredt;
så blev hun unge frøken Dagmar
alt ned til stranden ledt.
5. Vunde de op deres silkesejl
så højt i forgyldene rå;
så sejlede de til Dannemark ind
fast mindre end måneder to.
6. For Mandø kasted de deres anker
alt på den hvide sand,
og toge de unge frøken Dagmar,
de løfted hende først på land.
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7. Toge de unge frøken Dagmar,
de løfted hende først på land,
og Valdemar konge af Dannemark,
han rækker hende hviden hånd.
8. Igen da blev den grønne jord
med silke så vidt overbredt;
op stod unge frøken Dagmar,
hun blev på Riberhus ledt.
9. Årle var det om morgenen,
alt førend det var dag,
det var unge frøken Dagmar,
hun kræved sin morgengave.
10. ”Den første bøn, jeg beder Eder om,
allerkæreste herre min,
I give mig biskop Valdemar løs,
allerkæreste morbroder din.”
11. ”Den anden bøn, jeg beder Eder om,
den vide I mig så gerne,
I give alle de plovpenninge til
og fanger løs af jern.”
12. ”Den første bøn I tie så stille!
I tie frøken Dagmar så kvær.
Kommer han ud, biskop Valdemar,
han gør Eder enke i år.”

13. ”Den anden bøn, I bade mig om,
den kunne I fuld vel få;
men kommer han, biskoppen, af tårn,
han gør Eder enke i år.”

19. ”Hør du, allerkæreste søsterdatter,
du græd slet ikki for mig;
fuld vel skal jeg hævne min harm,
om jeg et år er kvæg*.”

14. Hun tog guldkronen af sit hoved,
satte den for kongen på bord:
”Hvad skulle jeg i Dannemark,
må mig ikke vides et ord?”

20. ”I tie kvær**, biskop Valdemar,
lader ikke Eders vrede regere;
kommer I atter på Søborg tårn,
jeg ser Eder aldrig mere.”

15. ”Hvad skal jeg i Dannemark gøre,
mig må ikke vides en bøn?
I gode hofmænd, som mig førte hid,
føre mig af landet igen.”

21. Ikke kunne biskoppen lade sin harm,
førend han af landet måtte rømme;
det fortrød hun dronning Dagmar,
hun kunne ikke bedre at skønne.

16. ”I hente mig ind her Strange
og så han unge junker Knud:
I skulle fare til Oringsborg
og løse de fanger ud.”

22. Der var stor glæde i Dannemark,
at Dagmar var kommen til lande;
der leved i fred både borger og bonde
uden skat og plovpenningers vånde.

17. Der biskoppen kom af tårnet ud,
da kunne han ikke gange:
”Her haver jeg siddet på tolvte år,
de tider gjordes mig så lange.”

23. Krist signe de unge ædelinge to,
de længe måtte sammen leve;
Guds ord, retfærdighed, dom og skel
for hver mand at håndhæve.
Den frøken kom af ædelige Bøhmerlande.

18. Hans søsterdatter tog guldkam af sit skrin,
hun kæmmed hans gule hår;
for hver en lok, hun redte,
hun fældte så modige tåre.
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*Kvæg = levende
**Kvær = stille

Dronning Dagmar og Junker Strange

1. Kongen og Strange de sad over bord,
– så mange forgyldne fløj,
de snakked så mangt et gammens ord.
Så sejler han junker Strange mod jomfru Dagmar.
2. ”Hør du, Strange, hvad jeg siger dig:
du skal ind i Bejerland og fæste en jomfru for mig.”
3. Det svarede junker Hr. Strange, han var så snar i svar:
”Om jeg skal i Bejerland, hvem skal da med mig fare?”
4. ”Tag du hr. Limbæk udaf Aggershus,
dertil Oluf Lykke og så hin rige Peder Glob.
5. Bispen udaf Sjælland, han er en mand så from,
hr Albrekt af Eskeholm, sine ord vel føje kan.”
6. ”Dertil tolv riddere lader I med mig fare,
og tolv par klæder lader I mig skære.
7. Trøjerne skal være af himmelblåt,
og kjortlerne skal være af silke små.
8. Ærmerne skal være af ageruld,
og kraverne skal være af spunden guld.”
9. Strange han gik neder til den strand,
ham fulgte kong Valdemar med alle sine mænd.
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10. De vandt op silkesejl i forgyldene rå,
de sejlede til Bejerland i måneder to.
11. De kasted deres anker på hvide sand,
Strange han tren der først i land.
12. Midt på sand skikked de deres bud,
det de måtte komme kongen af Bejerland til ord.
13. Vel da svared den ædelig herre,
så gerne da måtte de til ham fare.
14. Midt i gården der akslede de skind,
de går i loft for kongen ind.
15. ”Her sidder I, kongen, over eders bord,
kongen af Danmark har sendt eder ord.
16. Han sendte eder skænk og rigen gave,
han begær’de eders datter til dronning at have.”
17. ”Da skal I få ansvar med det første,
jeg vil først råde alt med mine bedste.”
18. Kongen går i højeloft og råder med dronning sin:
”Kongen udaf Danmark beder om kære datter min.”
19. ”Vil kongen af Danmark vor datter have,
vi giver ham hende med ære og dertil rige gave.”

20. De klædte hende i røde guld, fulgte hende i stuen ind:
”Skaktavl må I nu lege med kære datter min.”

32. ”Skam få I, hr Strange, hvor kan I lyve,
da har kongen af Danmark ikke foruden ét øje.”

21. Det tavlbord var af guld hin rene,
.hr Strange skulle lege med med den frøken alene.

33. ”Min nådige frøken, vær glad og fro,
I skal det aldrig fortykke, mens I leve må.

22. De drog tavl af røde guld,
hr. Strange vandt den frøken til al Danmarks vold.

34. Alle de dage jeg lever, vil jeg eders tjener være:
og al den adel i Danmark de skal eder både hædre og ære.”

23. ”Siger mig, hr Strange, hvad jeg eder spør:
er kongen af Danmark så væn, so I er?”

35. Der blev silke på jorden bredt,
den frøken hun blev i landet ledt.

24. Hr. Strange han sig til solen så:
”Han er fast skønnere end mine tolv.”

36. Kongen han tog hende i sin favn,
han gav hende guldkrone og dronningenavn.

25. ”Hør I, hr Strange, hvad jeg siger eder:
er eders herre så rig, som Bejerkongen er?”

37. ”Skal jeg dronning i Danmark være,
Krist give dem allebåde hæder og ære.

26. ”Min herre han har en fiskedam,
der renter mere end alle Bejerkongens land.”

38. Skal jeg dronning i Danmark blive,
Krist signe dem alle, både fattige og rige.”

27. Der blev silke på jorden bredt,
den frøken blev til stranden ledt.

39. De drukke det bryllup, med glæde og ro,
– så mange forgyldne fløj, –
de gav hr. Strange både guld og dyre gave.
Så sejler han junker Strange imod jomfru Dagmar.

28. De lagde skib fra lande, de var både glad og fro,
de sejlede til Danmark i måneder to.
29. Den frøken kom der sejlende til land:
kong Valdemar render sin ganger på sand.
30. ”Siger mig, hr Strange, førend jeg kommer til land,
hvem er den skele svend, der rider på hviden sand?”
31. ”Min nådige frøken, I siger ikke så,
det er den herre, al Danmark å.”

Ulla Sjørup

Droning Dagmar spaaes aff en Haffrue,
at hun skal dø vdi Barnfødsel
1.

Dan Koning hand lader en Haffrue gribe,
Den Haffru dantzer paa Tilie:
Oc den lader hand i Tornet knibe,
for hun icke fremmet hans Vilie.
	 
2. Dronningen heder paa Suenne tho,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
I bede den Hawfru for mig indgaa,
for hun skal fremme min Vilie.
	 
3. Ind kom Hawfruen oc steddis for Bord,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Huad ville i Dronning hui sende i mig ord,
ieg kand icke fremme eders Vilie.
	 
4. Dronningen klapper paa Hiundet blaa,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Du side Hawfrue oc huile her paa,
thi du skalt fremme min Vilie.
	 
5. Ville i saa forraade mit vnge Liff,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Her ligger den huasse Kniff,
hure skulde ieg freme ders Vilie.
	 
6. Veedst du det saa vedst du mere,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Du sige mig aff mine Skeben flere,
saa kand du freme min Vilie.
	 
7. Veed ieg din Skæben, ieg siger dig den,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Du lader mig vist paa Ilden brend,
thi fremmer ieg icke din Vilie.
	 
8. Du føder Sønner saa bolde Tre,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Dit vnge Liff forspilde de,
saa fremmer ieg nu din Vilie.
	 
9. Skal det mig for dennem icke bedre gaa,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Sig mig huad Skebne skulle de faa,
saa kand du fremme min Vilie.
	 
10. Den ene skal Koning i Danmarck være,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Den anden skal Kronen aff røde Guld bære,
saa kand ieg fremme din vilie.
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11.

Den Tredje skal være saa vijs en Mand,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Dit vnge Liff lader du for hannem,
nu haffuer ieg fremmet din Vilie.
	 
12. Droningen suøber sit Hoffuet vdi Skind,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Hun gick i Lofftet for Kongen ind,
thi hun haffde fremmet hendis Vilie.
	 
13. Høre i allerkiæriste Herre min,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
I giffue mig denne Hawfrue fin,
for hun haffuer fremmet min Vilie.
	 
14. Ieg giffuer icke denne Hawfrue Liff,
den Hawfrue dantzer paa Tilie:
Thi hun forraadde mine Snecker siu,
da fremet hun icke min Vilie.
	 
15. Droningen sortnet som den Jord,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Hun danet all død for Kongens Bord,
for hun fremet hendis Vilie.
	 
16. Min kiære i tage det icke saa nær,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Følge hende til Strande met alle dine Møer,
men hun haffuer fremmet eders Vilie.
	 
17. Hun klædde den Hawfru i Skarlaggen rød,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
For hun haffde spaad hende sin egen død,
saa fremet hun hendis Vilie.
	 
18. Droningen taler til alle sine Møer,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
ifølge denne Hawfru vd til Sø,
thi hun haffuer fremet min Vilie.
	 
19. Den Hawfru sættis paa Bølgen hin blaa,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Droningen græd oc ingen der lo,
saa haffde hun fremmet sin Vilie.
	 
20. I tør icke græde, græd icke for mig,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Himerigs dør staar oben for dig.
Nu haffuer ieg fremet din Vilie.
	 
21. I Himerig skalt du bygge oc bo,
den Hawfru dantzer paa Tilie:
Der fanger du først baade Huile oc Ro.
Nu haffuer ieg fremmet din Vilie.

Dronning Dagmar ligger i Ribe syg

6. Læsten hun tog og den hellige bog,
hun læste alt, hvad hun kunne,
og blad hun vendte så sørgelig,
så såre hendes øjne runde.
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.
7. De fulgte Dronning Dagmar ud og ind,
det blev jo længer jo værre.
”Mens der er nu ikke bedre råd,
I sende bud efter min herre!”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.
8. ”Vil Gud det have, må så det ske,
at døden han skal mig gæste,
I sende straks bud til Skanderborg
og hilser fra mig på det bedste!”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.
1.

Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg,
til Ringsted mon de hende vente.
Alle de fruer, i Danmark er,
dem lader hun til sig hente.
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

9. Og det da var den liden smådreng,
han lod sig ej længe forlide,
før han rykte sadel fra bjælken ned
og lagde på hors den hvide.
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

2. ”I hente mig fire, I hente mig fem,
I hente mig af de vise,
I hente mig frem for alle dem
Hr. Karls syster af Rise!”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

10. Ind da kom den liden smådreng,
og stedtes han for borde,
han var så snild i tale sin
og så tog han til orde:
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

3. Liden Kirsten hun kom ad døren ind,
hun skinned så rød af gulde,
hun kunne ej lys i kronen se,
hendes øjne vare tårefulde.
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

11. ”Dronning Dagmar har mig til eder sendt,
hun ville med eder samtale,
hun længes så fast og overbrat,
hun hvener sig lydt i sale.”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

4. ”Nu, kanst da læse og skrive med skel
og løse mig af min pine,
da skal du slide skarlagen rød
og ride på gangerne mine.”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

12. Dankonning slog sammen det tavlebord,
så alle de terninger sjunge:
”Forbyde det Gud i Himmerig,
at dø skulle Dagmar hin unge!”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

5. Og det var liden Kirstine,
tog bogen og derudi så:
”Gud hjælpe, min dronning, din pine
er hårder’ end jern og stål.”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

13. Der kongen han drog fra Skanderborg,
da fulgte ham hundrede svende,
men der han kom til Gredstedbro,
kun Dagmars dreng hin venne.
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.
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14. Der han red over Randbøl Hed’,
da fulgte ham femten svende,
der han kom over Riber Bro,
da red den herre alene.
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

22. ”Dog ingen tør ved at ræddes for mig,
jeg haver ej andet misgjort,
end at mine silkeærmer små
jeg haver om søndag snørt.”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

15. Der er stor ynk i fruerbur,
når alle øjne græde.
Dronningen døde i liden Kirstens arm,
der kongen red op ad stræde.
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

23. ”Den første bøn, jeg beder nu,
den undes mig, som jeg tænker:
Alle fredløse mænd, dem give I fred,
og løs alle fanger af lænker!”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

16. Og det var danerkonning,
han ind ad døren tren,
det var liden Kirsten bolde,
hun rakte ham hånd igen.
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

24. ”Den anden bøn, jeg beder om,
den er eder selv til fromme,
I tage ej Bengerd udi favn,
hun er så besk en blomme!”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

17. ”Og hør I, min herre og konge prud!
I tør ikke klage og kvide,
for I haver fået en søn i dag,
er skåret at Dagmars side!”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

25. ”I tage liden Kirsten til eders viv,
hul er så bold en jomfru,
men falder det anderledes i hånd,
da kommer I mig ihu.”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

18. ”Jeg beder eder alle, jomfruer og møer,
jeg beder eder hver og alle,
I bede en bøn for Dagmars sjæl,
at hun måtte med mig tale!”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

26. ”Den første bøn, I beder om,
den under jeg eder så gerne,
men jeg tager ej liden Kirsten til viv
eller nogen verdsens terne.”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

19. ”Jeg beder eder, fruer med høvisk hu,
så mange, som her ere inde,
I bede en kristen bøn for mig,
at jeg må tale med hende!”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

27. ”Vil ikke I tage liden Kirsten
eller nogen verdsens terne,
så farer I dog til Portugal!
Alt efter så besk en verne.”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

20. Så fulde de ned på deres knæ,
så mange, som der var inde,
for mindelig bøn og kongelig gråd
lod Dagmar sig levende finde.
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

28. ”Min ædle herre! nu har jeg talt,
vil mer af mig i vide?
Der sidder Guds engle i Himmerig,
de må fast efter mig lide.”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

21. Dronning Dagmar rejste sig op på bår’,
hendes øjne var blodig røde:
”Min ædle herre, Kong Valdemar,
hvi gjorde I mig den møde?”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

29. ”Nu er det tid, jeg farer herfra,
jeg må ikke længer dvæle,
Himmerigs klokker de ringe for mig,
mig længes til fromme sjæle.”
– Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar
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Dronning Bengerd
1.

Alt årle om morgenen, langt før dag,
fru Bengerd hun kræved sin morgengav’.
”I give mig Samsø, kære herre,
dertil en guldkrone af hver mø!”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

5. ”Min kære herre! vi lade det gå.
I lade vore lande med lænker beslå,
så kommer der ingen ud eller ind
foruden told, hverken mand eller kvind’.”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

2. Men kongen svarede Bengerd så:
”Om mindre, jomfru! I bede må;
der er så mangen fattig mø,
formår det ej alt for sin død.”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

6. ”Hvor skulde vi så meget stål få,
at vi kunde land og vand beslå?
Min kære jomfru! I fare i mag,
mod eder vil ellers komme stor klag’.”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

3. ”Min kære herre! lad det så være,
I lade ej fruer skarlagen bære,
min herre! denne bøn I mig vide,
I lade ej bondesøn god hest ride.
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

7. ”Vi fare til Ribe i vinterleje,
der finde vi mange gode smede,
vi smede nøgel og lås tillige;
plovjern og lundstikk’ må ikke svige.
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

4. ”Hvad fruer kan læste at købe for sig,
det må enhver vel slide for mig;
formår den bondesøn hest at føde,
for hannem lægge vi den ej øde.”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

8. Den bonde skal føre kul og ved,
den borger betale skal den smed,
I lade eder sige og råde,
I skulle deraf vel finde stor både.”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.
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9. ”Min fader var en konning for mig,
han havde en fader til konge for sig,
foruden sligt danske konger sig føde,
og lægge ej bønder og borger straks øde.”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

15. Den herre la’r byde over alt sit land,
I leding at fare hver tiende mand:
”Min kære frue! I er det værd,
at I forsøge med os den færd.”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

10. ”Kær’ herre! hvad mer’ tør bonden ved
end vændredør og flagreled?
Hvad skal vel bonden med mere i bo
foruden to okser og så en ko?
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

16. Den første pil udi leding blev skudt,
den blev udi Bengerds hjerte brudt.
Man ingen så sine øjne væde,
som kunde for Bengerd sørge og græde.
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

11. Den bondekone, som føder en søn,
hun give mig en øre guld skøn!
Men føder hun en datter så væn,
hun give da hælvten for hver og en!”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

17. Og nu ligger Bengerd i sorten jord,
endnu haver bonden okse i gård.
Nu ligger Bengerd i sorten muld;
de danske mænd deres konge er huld’.
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

12. Dankonning gik til seng at hvile,
ej lyster hannem længer at dvæle;
det første søvnen faldt hannem på,
hannem tyktes Dagmar for sig stå:
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

18. Nu ligger Bengerd i evig uro,
endnu haver bonden både hest og ko;
så ilde hører Bengerds rygte og navn;
så lidet var hun på menigmands gavn.
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

13. ”Nu haver I fået den beske blomme,
som jeg eder spåede, til liden fromme;
og drager I udi leding hen,
I lade ej Bengerd blive hjemme igen.
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

19. Langt bedre er, stakket at leve med ære,
end ilde med hver mands klage og kære;
langt bedre er vel for dyd at høre,
end spot for verdsens guld at spørge.
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

14. Tage I for meget af hendes smiger,
da græder det barn, i vuggen ligger;
I tage hende med, det er mit råd,
selv skal I vist kende deraf båd’.”
– Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd.

Ulla Sjørup

