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Kongen byder

For mange år siden var Valdemar konge i Danmark. Han var en flittig og travl konge, som deltog i mange krige,
der gjorde Danmark større. Derfor blev han også kaldt Valdemar Sejr.
Alligevel var Valdemar ikke helt tilfreds, Han savnede noget. Han manglede en kone. En kone, der skulle være
hans dronning, og som skulle føde ham en prins. Prinsen skulle så senere blive konge i Danmark efter Valdemar.
Men så en dag, da Valdemar sidder sammen med sine mænd på sit slot i Ribe, hører han en fremmed købmand
fortælle, at der i et andet land langt borte bor en ung, smuk prinsesse. Hun hedder Dagmar.
Straks befaler kongen en af sine bedste mænd: ”Junker Strange! Skaf mig en kone. Rejs til Bøhmerland og spørg
prinsessens far, om hun må blive gift med mig og blive dronning af Danmark.”
”Det skal jeg nok, høje konge,” adlyder junkeren, ”men giv mig 300 mænd, så jeg kan beskytte prinsessen mod
den farlige rejse tilbage til Danmark.” ”Det skal du få,” siger kongen. ”Sørg blot for, at hun bliver min kone.”
Junker Strange sejler nu af sted, og efter en lang, farefuld rejse går han i land med 12 riddere i en by, der hedder
Prag. Her bor Bøhmens konge. Han er prinsesse Dagmars far.
Junker Strange bliver godt modtaget af den bøhmiske konge. Foran kongen fortæller Strange, hvem han er, og
fortsætter: ”Ædle konge, jeg er kommet for at høre, om du vil give din datter, prinsesse Dagmar, bort til min
herre, kong Valdemar af Danmark. Han ønsker, at hun skal være hans dronning.” Den bøhmiske konge er længe
tavs, så svarer han. ”Jeg vil give min datter bort til kong Valdemar, hvis du kan vinde over hende i terningespil.
Men tag dig i agt. Hun er dygtig, hun har allerede vundet over flere af mine riddere.” ”Jeg vil alligevel gerne prøve,” siger junker Strange. ”Godt. Lad prinsesse Dagmar komme hertil,” befaler den bøhmiske konge.
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Prinsesse Dagmar går i land

Lidt efter træder en køn, ung pige ind
i den store slotssal. Hun har en rød,
guldbelagt dragt på. Hun hilser venligt
på junker Strange og vender sig derefter mod sin far, som fortæller hende,
at hun kan blive dronning i Danmark,
men først skal hun spille med junker
Strange. Dagmar nikker stille og sætter sig så overfor den unge junker. ”Lad
os gå i gang,” siger hun og tilføjer: ”Vi
bruger mine guldterninger.”
Spillet begynder, og prinsesse Dagmar
vinder let første runde. Hun vinder junker Stranges skjorte. Også andet spil
vinder Dagmar. Denne gang taber junkeren sin bedste hestesaddel. ”Nå, har
du fået nok?” spørger prinsessen. Men Strange ryster på hovedet og svarer: ”Nej, men vinder jeg det næste spil,
så skal du tage med mig til Danmark og blive Kong Valdemars dronning. Hvis jeg derimod taber, så må du lade
mig slå ihjel.”Prinsessen kigger forskrækket på junkeren, men mumler så: ”Det er en aftale.”
Spillet fortsætter. Prinsesse Dagmar skal kaste først. Hun kaster, hendes terning viser en 5-er. Nu er det junker
Stranges tur. Han sveder. Han ved, at hvis han taber, kan det koste ham livet. Han kaster, terningen bliver ved
med at snurre. Nu, endelig ligger den helt stille. Det er en … 6èr. ”Jeg vandt!” råber junker Strange glad. ”Nu skal
du med til Danmark.”
Og nogen tid efter sejler prinsesse Dagmar med tilbage til Danmark. Den lange rejse på floder og hav varer to
måneder, men skibet når uden uheld Mandø, hvor de kaster anker. ”Kan du se de tårne derinde, prinsesse?” spørger junker Strange og peger ind mod land. ”Derinde ligger Ribe. Kongeslottet Riberhus er den store bygning på
bakken. Derinde skal du bo sammen med kong Valdemar.” ”Hvordan ser kongen ud?” spørger prinsessen nysgerrigt. ”Kongen er kønnere end nogle af de 12 andre riddere, vi rejser med,” svarer junkeren. ”Er han rig?” vil Dagmar
gerne vide. ”Ja, kongen ejer mere end din far hjemme i Bøhmen,” praler junker Strange og fortsætter: ”Nå, lad os
nu sejle ind til Ribe, kong Valdemar venter. Men kom prinsesse, hvis vi går ud i forenden af skibet, så kan vi bedre
se.”
Båden skyder en god fart og nærmer sig hurtigt Ribe. Da den sejler forbi kongeslottet, ser Dagmar og junker
Strange skibbroen foran sig. Der står mange folk og venter. ”Hvem er den magre, gamle mand, på den hvide
hest?” spørger prinsessen. ”Men det er jo kongen,” svarer junker Strange. ”Åh, nej,” udbryder Dagmar forfærdet.
”Du skal ikke blive bange, prinsesse,” trøster junkeren. ”Jeg skal nok passe på dig.” Lidt efter lægger skibet til ved
skibbroen, og da Dagmar vil forlade skibet, lyder en venlig, men bydende stemme. ”Kom, tag min hånd, prinsesse. Jeg er kong Valdemar af Danmark.”
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Den fredselskende Dronning

Prinsesse Dagmar bliver ført op på slottet,
og kort efter afholdes der bryllup, men allerede inden solen står op næste morgen, er
Dagmar oppe. Hun vækker kong Valdemar
og beder om sin morgengave.
”Min Konge, jeg ønsker ingenting til mig selv, men jeg har to andre ønsker.” ”Hvad er dog det,” spørger Valdemar
interesseret? ”Jo,” svarer dronning Dagmar. ”For det første vil jeg bede dig om at befri alle fanger af deres lænker,
og lade biskop Valdemar komme ud af sit fængsel. For det andet, vil jeg bede dig om, at de fattige bønder må
slippe for at betale skat.” ”Men søde dronning,” siger kong Valdemar forfærdet. ”Fangerne vil jeg gerne løse af
deres lænker, og bønderne vil jeg også gerne fritage for at betale skat, men at lukke biskoppen ud af fængslet, det
er jeg ikke glad for. Han er jo min værste fjende. Hvorfor vil du have ham givet fri? Du risikerer jo, at han har slået
mig ihjel inden året er omme.”
Dagmar ser lidt på kong Valdemar, så tager hun kronen af sit hoved og sætter den hårdt på bordet, idet hun siger.
”Hvorfor har du hentet mig til Danmark, hvis jeg ikke må bestemme noget selv? Hvorfor sender du ikke junker
Strange og junker Knud af sted for løslade biskoppen og føre ham herop på slottet, så jeg kan tale med ham?”
Kong Valdemar ryster på hovedet, idet han forbavset svarer: ”Kære Dagmar, det er godt nok nogle sjove morgengaver, du ønsker. Jeg er ikke glad for det, men min kærlighed til dig gør, at jeg vil lade dig få din vilje.” Og så befaler han Junker Strange og junker Knud at hente biskoppen.
Nogle dage efter kommer de to junkere med biskoppen. Han kan dårligt gå efter sit lange ophold i fangehullet.
”Jamen, min kære biskop dog,” udbryder dronning Dagmar forfærdet, da hun ser ham. ”Kom, sæt dig her, så skal
jeg pleje dig. Skaf straks et varmt bad,” befaler hun. Efter badet reder Dagmar hans hår med en guldkam. Hun
græder ligefrem over den behandling, han har fået. Men biskoppen er en hård mand, så han siger surt: ”De kan
spare Dem Deres tårer, nådige dronning, jeg vil hævne mig på Deres mand, kong Valdemar.” Men nu bliver dronning Dagmar vred. ”Hvad bilder du dig ind? Jeg har netop reddet dig ud af fangehullet, og nu har du fået et bad, og
så taler du om at slå min mand ihjel. Du skulle skamme dig. Jeg vil ikke bede om at få dig løsladt af fangehullet
en anden gang. Sid nu stille, mens jeg reder dit hår. Bagefter skal du og jeg ned på markedspladsen for at se, om
vi kan gøre en god handel, du kunne godt bruge noget nyt tøj.”
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Havfruen

Kong Valdemar holder en havfrue fanget. Hun skal underholde ham og hans gæster på slottet. Men havfruen er en
vanskelig dame. Hun vil ikke adlyde Valdemars befalinger.
Som straf bliver hun derfor indespærret i et værelse højt
oppe i et af slottets tårne. Der har hun nu siddet i syv år.
En dag, Dronning Dagmar sidder og syr på sit værelse,
hører hun en fin, smuk kvindestemme. Dronningen bliver
nysgerrig og går ud på balkonen. Hun kan nu høre, at lyden
kommer oppe fra tårnet lige overfor.
Dagmar kalder på sin hofdame, Liden Kirsten, og spørger:
”Hvem er det, der synger oppe i tårnet?” ”Men, det er jo
havfruen,” svarer hofdamen. ”Hvad laver hun dog der?” fortsætter dronning Dagmar forundret. ”Hun vil ikke spå
kongen, så derfor sidder hun i tårnkammeret,” svarer Liden Kirsten. ”Det er dog for galt. Hent hende straks herned,” befaler dronningen.
Lidt efter kommer fire pustende tjenere slæbende på et badekar, i det sidder havfruen.
Dronningen klapper på vandet og spørger: ”Jeg har hørt, at du kan spå, Vil du spå mig?”
”Helst ikke, nådige dronning,” svarer havfruen. ”For hvis jeg fortæller, hvordan det vil gå dig, vil du lade mig brænde levende.”
”Nej, slet ikke,” siger Dagmar. Jeg må tage din spådom, som det nu kommer. Intet kan jo ændre det, stol på mig
og lad mig høre, hvilken fremtid, der venter mig,” ”Godt,” siger havfruen. ”Dronning Dagmar, du vil føde tre raske
børn, men det vil koste dig dit liv.” Dagmar bliver bleg, så spørger hun stille: ”Men hvordan vil det gå mine børn?”
”Den ene bliver konge i Danmark,” svarer havfruen. ”Den anden skal bære kronen af det røde guld, og den tredje
bliver en klog og berømt mand.”
”Det må jeg sige,” mumler dronningen og samler sin kåbe omkring sig. Så går hun ind til kong Valdemar, der sidder på sin tronstol i den store sal. Her fortæller hun om den spådom, hun lige har fået af havfruen. ”Det skal du
ikke tro på,” siger kongen. ”Hun siger så meget. Hun har også spået, at jeg vil miste mit ene øje.”
Men Dagmar er bange. Hun vil have havfruen fjernet fra slottet. ”Måske går spådommen ikke i opfyldelse, hvis
vi sætter hende fri,” beder dronningen inderligt. Kongen vil gerne hjælpe Dagmar, så han befaler junker Strange:
”Hjælp dronning Dagmar med at sætte havfruen fri.”
Havfruen bliver båret ud til havet, og nede ved vandkanten bliver hun sluppet løs. Et øjeblik efter er hun væk, og
Dagmar begynder at græde. Men pludselig dukker havfruen op igen. Hun siger. ”Græd ikke for mig, kære dronning. Du vil dø, når du føder dit barn, men du vil komme op til Gud i himlen og bo ved hans side og finde hvile og
ro.” Havfruen slår et slag med halen, og så er hun borte.
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Valdemar rider

Nogen tid efter er Kong Valdemar på jagt ved Skanderborg
Slot, han er ved at træne sin jagtfalk. Pludselig forsvinder
den ind i skoven, og kongen følger efter. Han finder falken igen. Den sidder på skuldrene af en gammel, knoglet
mand, der sidder ved et skakbræt.
Langt borte på samme tid er dronningen gået i seng på Riberhus Slot. Hun er syg og har feber. Dagmar drømmer.
Hun drømmer, at hun møder døden, som i sin knoglede hånd holder den hvide dronning fra et skakspil. Liden Kirsten hører dronningen klage sig..Hun åbner forsigtigt døren og lister stille ind i værelset. Der er halvmørkt, selvom vokslysene er tændte og oplyser den store himmelseng. I den ligger dronning Dagmar. ”Kan jeg gøre noget for
dig? ” spørger Liden Kirsten stille.
”Ja,” beder Dagmar sagte. ”Læs, Kirsten, Læs for mig i den hellige bog.” Liden Kirsten læser, så godt hun kan i
den hellige Bog, mens tårerne løber ned ad kinderne på hende.
”Jeg tror, vi hellere må sende bud efter kong Valdemar,” hvisker Dagmar. ”Sig, at han skal skynde sig at komme.”
”Det har junker Strange sørget for kære dronning,” mumler Liden Kirsten. ”Der er allerede sendt mange ryttere af
sted.”
Den sidste, der er sendt af sted, er Karl af Rise. Han er en god rytter, og han har en stærk hest. Så Karl når først
til Skanderborg Slot. Her finder han kongen, som er i gang med at spille skak. ”Hvad nyt fra Ribe,” spørger Valdemar ”Det - det er dronningen, hun er syg,” stammer Karl. ”Ko—kongen må komme straks.”
”Er det dronningen?” råber Valdemar. ”Jeg er på vej. Hent min hest. 100 mand følger efter mig – af sted!” befaler
han. Lidt efter ryster jorden i slotsgården af et utal af hestehove, som hurtigt forlader Skanderborg Slot. Kong Valdemar rider forrest.
Ned gennem Jylland går det vilde ridt, men efterhånden er der mange ryttere, som ikke kan følge med. Da kongen
rider over Randbøl Hede, er der kun femten mand tilbage, og da han kommer til Gredstedbro, er det kun Karl af
Rise, der kan følge ham. ”Bare jeg når det!” råber kong Valdemar og skynder på sin hest. Snart må også Karl give
op, og han ser kongen jage af sted mod Riberhus Slot, som ses i det fjerne.
Men allerede, da Valdemar rider ind på slottet, er han klar over, at noget er galt. Han kan se folk, som græder.
Han springer af hesten og løber op ad trappen. ”Hvor er hun, hvor er hun?” råber kongen. ”Denne vej,” hulker en
ung hofdame og peger mod det kongelige soveværelse. Valdemar løber ind i værelset. Der, rundt omkring sengen, står hofdamerne og de kloge koner.
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Dronning Dagmars død

”Kommer jeg for sent?” råber kong Valdemar.
”Ak ja, høje konge, hun er netop død i mine
arme,” snøfter Liden Kirsten, samtidig med at
hun kærligt stryger Dagmars hånd.
”Åh nej,” hvisker Valdemar. ”Hvis jeg bare
havde nået at sige farvel til hende.” Kongen
vender sig om mod de kloge koner og siger: ”I
kan jo så mange ting, kan I ikke gøre noget, så
jeg kan tale med hende en sidste gang?” ”Vi
vil bede til Gud,” siger de kloge koner i kor, så
falder de på knæ og beder til Gud.
Og lidt efter sker et mirakel. Dronning Dagmar
åbner igen sine øjne og ser kærligt på kongen.
”Kom, tag min hånd,” hvisker hun. Valdemar
kan ikke sige et ord, i stedet knæler han ned
ved Dagmars seng og tager hendes hånd.
”Kære Valdemar,” siger Dagmar. ”Jeg har forsøgt at være jer en god dronning. Jeg fortryder kun, at jeg satte farvede pyntebånd på mine kjoleærmer om søndagen.” ”Åh, pyt. Det skal du ikke tænke på,” trøster kongen.
”Tak,” siger Dagmar, så løfter hun sig lidt op af sengen, ser på Valdemar og hvisker. ”Inden jeg dør, har jeg to ønsker, vil du opfylde dem for mig.” ”Ja, hvis jeg kan,” mumler kongen. ”Mit første ønske er, at du skal løslade alle
fanger af deres fængsel. Det andet ønske er, at du ikke skal gifte dig med prinsesse Bengerd. Hun er så sur og
gnaven, hun er ligeså sur som en sur blomme. Gift dig i stedet med Liden Kirsten,” siger Dagmar sagte.
”Dit første ønske, min kære dronning skal jeg gerne opfylde, men det andet kan jeg ikke,” svarer Valdemar. ”Nå,
så vil vi ikke tale mere om det,” hvisker Dagmar. ”Tiden er også kommet til, at jeg må væk herfra. Jeg ser allerede
englene vente på mig ved døren ind til Paradisets Have. Farvel, kære Valdemar.”
Der lyder et suk, så lukker dronning Dagmar sine øjne og holder op med at trække vejret. Der er stille, kun kvindernes svage hulken høres, imens alle iagttager den døde dronning. ”Det ser ud, som om hun sover,” mumler Valdemar. ”Ja, men hun er rejst op til Gud og er i paradis,” siger Liden Kirsten. ”Men hvad gør vi nu?” spørger hun.
Valdemar rejser sig, så siger han med fast og myndig stemme: ”Dronning Dagmar var en god og kærlig dronning,
alle kunne lide hende. Hun skal derfor begraves i min families kirke. Liden Kirsten, kald på junker Strange og befal
ham, at kisten med dronning Dagmar skal lægges på en vogn og trækkes af fire hvide heste. Lad de bedste bønder i hvert sogn skiftes til at følge Dronning Dagmar på hendes sidste rejse!”
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