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Scene 0 – I busken 

Fra et buskads fjerner en hånd et par grene så man kan se fogeden gå 
med sine riderne og hans skriverske. Håndens ejer er Rolfe.  

Rolfe: 		 Gisp 

 Sammen med Fjak og Tras løber de mod lejren. Kameraet følger deres 
ben i løb. Mens de løber spiller klassisk middelaldermusik mens man 
hører de tre drenges tunge åndedræt. Der vises de første indledende 
tekster.  

Scene 1 – I lejren 

Tilbage i lejren ser man Trys som sidder omkring bålet og laver mad. 
Hun er den første som hører Rolfe, Tras og Fjak råbe. Hun skynder sig 
hen til Magne som er lejerens leder.  

Trys: 		 Magne… 

Han går de tre i møde som de kommer løbende ind i lejren.  

Fjak: 	 	 (forpustet) Det er…. (Gisper efter vejret)… 

Rolfe: 		 Magne, de kommer… (gisper efter vejret)… 

Tras: 		 Fogeden… De kommer (gisper efter vejret)…  

Magne: 	 Trys og Vikla. Giv Rolfe, Fjak og Tras noget vand. I andre. 
	 	 Sørg for at gemme værdierne væk.   

Vikla: 	 Kom med mig, kære børn.  

Hele lejren farer rundt for at gemme deres ejendele for fogeden. Lejren 
forvandles langsomt til en fattig lejr. I det samme ankommer Fogeden.  

Fogeden: 	 Godmorgen Magne. Du ser frisk ud i dag. Hvad har du til 
	 	 mig.  

Magne: 	 Du ved vi er fattige. Vi ejer ikke nok til at undvære noget.  

Fogeden: 	 Nåh, vi finder nok på noget.  

Skriverske:	 Ja, vi finder nok på noget (småfniser) 

Fogeden giver signal til hans soldater at de skal gennemsøge lejren. 
Lejrens folk er ikke begejstret for at soldaterne roder i deres ting.  

Bech når hen til Mirks hus. Hun står i døråbningen. 
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Mirk: 		 Hvis du så meget som rør en lille ting i mit hus så er du død.  

Bech griner og leder i hendes ting.  
Han finder et stykke brød som han gnaver af.  

Bech: 		 Et dejligt stykke friskbagt brød.  

Mirk: 		 Ja, det må du gerne tage. Det er sikkert fint, hvis ikke 	
	 	 rævene havde tisset på det i nat.  

Bech er ved at få brødet galt i halsen.  

Næste klip er Fliebølle og Frøs henne hos. Misla. Fliebølle roder 
grundigt i sagerne.  

Frøs: 		 Pas nu på tingene. Vi skal lede, men vi behøver jo ikke at 
	 	 ødelægge noget.  

Misla: 	 Tusinde tak.  

Hun smiler til Frøs.  

Frøs: 		 Nåh, ja og undskyld vi kommer og forstyrrer.  

Misla smiler til Frøs.  

Misla: 	 Nåh, det gør ikke noget.  

Fliebølle: 	 Der er ikke noget her. Øv.  

Frøs: 		 Jamen så siger vi tak for i dag.  

Misla: 	 Kom endelig igen en anden dag.  

Midt på pladsen står Magne, Skriveren og Fogeden og følger med.  

Magne: 	 Er du ikke snart færdig. Vi har jo ingenting.  

Fogeden: 	 Det er mig der afgøre det.  

Der er pludselig en masse uro ved et af husene.  

Rolfe gør modtand da Gav skubber til Trys.  

Rolfe: 		 Rør ikke min lillesøster.  

Gav: 	 	 Af vejen, knægt.  
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Gav skubber Rolfe så han ryger på ryggen. Fogeden griner.  

Fogeden: 	 Du må lære at styre dine små drenge, Magne. De skal jo 	
	 	 nødigt komme galt af sted. Hvad hedder den unge mand?  

Magne: 	 Han hedder Rolfe.  

Fogeden: 	 Rolfe? Kom lidt tættere på mit barn.  

Rolfe kommer på benene og nærmer sig Fogeden, godt hjulpet af Pran og 
Gav. De smider ham foran Fogeden. Fogeden undersøger ham.  

Fogeden: 	 Ikke dårligt. Du vil egne dig fint som ridder i mit korps. Har 
	 	 du nogensinde drømt om det, mit barn.  

Rolfe: 		 Jeg er ikke dit barn og jeg vil hellere kastes for jætterne 	
	 	 end at tjene jer. 

Rolfe spytter Fogeden og ridderne fjerner Rolfe. Imens mumler Fogeden 
stille for sig selv.  

Fogeden: 	 Sådan en vildbasse. Ham skal jeg nok få tæmmet.  

I kampens hede har Rolfe tabt sin læderpung. Skriveren opdager den 
sorte pung i skovbunden og undersøger den nærmere. Han hiver et 
guldstykke frem. Han skynder sig hen og afleverer byttet til Fogeden.  

Fogeden: 	 Jamen ser man her. Om det ikke sådan at fattige Magne 	
	 	 alligevel havde en lille skat til Kongen. Det bliver han helt 
	 	 sikkert glad for.  

Magne: 	 Jeg ber dig. Det er drengens. Det er det eneste minde han 
	 	 har af sin mor som døde sidste vinter.  

Fogeden: 	 Man bliver næsten helt rørt af dine små historier. Du gemte 
	 	 noget for mig og som straf for jeres snyderier, tager jeg 	
	 	 knægten der med mig.  

Fogeden peger på Rolfe som bliver meget forskrækket. Pran og Gav 
trækker af sted med Rolfe. Magne vil gøre modstand, men Fliebølle 
holder ham hen med en lanse. Skriveren bliver stående tilbage. Han må 
lige ha en kommentar med.  

Skriveren: 	 Jamen så må I ha´ en fortsat god dag.  

Magne, som bliver holdt tilbage af Vikla, brøler af ham. Han bliver 
forskrækket og løber op til soldaterne og Fogeden som er på vej væk.  

På vej væk spørger Fogeden sin skriverske:  
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Fogeden: 	 Hvor meget har vi fået hevet sammen.  

Skriveren regner hurtigt sammen.  

Skriveren: 	 4 guldstykker, en hest, to geder og en lille knægt.  

Han kigger på Rolfe.  

Fogeden:	 Ikke dårligt. Bestemt ikke dårligt.  

Fra lejren løber Trys ned til vandet for at fortælle om den tragiske 
hændelse til Rolfes veninde, Myrra. Hun er nede ved vandet for at vakse 
tøj. Det tager lidt tid inden Trys når derned, så man når at høre dem 
synge og pjatte.  

Scene 2 – Ved vandet 

Knæla: 	 Fortæl os lidt om ham Rolfe, Myrra.  

Granja: 	 Ja, er i kærester nu. 

Myrra kaster en våd klud i hovedet på Granja. De griner.  

Knæla: 	 Gid det var mig. Tænk hvis jeg skal bruge hele mit liv på at 
	 	 vaske min fars underbukser.  

Hun holder et par store underbenklæder op. De griner igen.  

Granja: 	 Du skal nok klare dig, Knæla.   

Trys når frem til vandløbet. Hun er forpustet.  

Trys: 		 Myrra, Myrra. Fogeden har været i lejren. De har taget 	
	 	 Rolfe.  

Myrra: 	 Hvad er det du siger?  

Trys: 		 Fogeden opdagede vi skjulte guldstykker for ham. Som 	
	 	 straf har han taget Rolfe med sig. Det var bare fordi han 	
	 	 absolut skulle forsvare mig.  

Myrra kigger på sine to veninder.  

Myrra: 	 Vi må tilbage til lejren. Hurtigt.  

De løber tilbage til lejren hvor mændene står over et kort og lægger 
planer. De ser temmelig opgivende ud. Myrra tager fat i Magne.  
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Scene 3 – I lejren 

Myrra: 	 Har Fogeden taget Rolfe? Vi må gøre noget.  

Magne: 	 Der er desværre ikke noget vi kan gøre. De er mange flere 
	 	 end os.  

Myrra: 	 Men vi kan da ikke bare lade som ingenting.  

Magne:	 De er allerede på den store borg. Hvordan skal vi kunne…  

Myrra:	 Vi må da tage op og befri ham?  

Magne: 	 Det kan vi ikke. Vi er kun simple bønder. Jeg er ked af det, 
	 	 Myrra.  

Myrra: 	 Nej… 

Hun løber pludselig af sted. Trys følger efter hende.  

Trys: 		 Vent på mig… 

Scene 4 – Ved stengærdet.  

Da de er løbet et stykke tid sætter Myrra sig på et stengærde. Trys 
sætter sig ved siden af hende og trøster hende. Pludselig hører de en 
stemme.  

Myrra: 	 Jeg nåede ikke engang at sige farvel til ham. Tænk hvis jeg 
	 	 aldrig skal se ham mere.  

Lauge: 	 Hvor er det dog trist.  

De to piger får et chok og ser missionæren Lauge stå med sit kors om 
halsen.  

Lauge: 	 Kan jeg måske hjælpe, mit barn?  

Myrra kigger skeptisk.  

Myrra: 	 Jeg er altså ikke dit barn.  

Lauge: 	 Nej, men vi er alle guds børn.  

Trys: 		 Er vi det?  

Lauge: 	 Ja da.  

Trys: 		 (Peger på korset) Hvad er det du har der.  

© martinjantzen.com



Lauge: 	 Det er et kors. Det var sådan et Jesus hang på da han døde.  

Myrra: 	 Hvem er Jesus.  

Lauge: 	 Det er guds søn.  

Trys: 		 Kender han godt Thor og Odin? 

Lauge: 	 (griner) Det er jeg ikke sikker på.  

Trys: 		 Der kommer nogen. Måske er det Fogeden.  

De to piger gemmer sig bag stengærdet.  

Lauge: 	 Hvorfor gemmer i jer?  

Prinsessen kommer med sin hofdame.  

Prinsesse Lane og hofdamen: 	 	 Godmorgen Lauge.  

Lauge: 	 Godmorgen Prinsesse, Godmorgen Silka. Er I ude og samle 
	 	 blomster igen.  

Lana: 		 Som altid, kære ven.  

Scene 4,1 – Bag stengærdet 

Bag stengærdet ligger Trys og Myrra.  

Myrra: 	 Det er prinsessen.  

Trys: 		 Det er ude med os.  

Myrra: 	 Hun lyder nu meget venlig.  

Trys: 		 Sådan skal de lyde, men inderst inde er de onde som	
	 	 jætter.  

Prinsessen opdager de to bag stengærdet.  

Scene 4,2 – På sengærdet 

Lana: 		 Og hvem har vi så her?  

Myrra og Trys rejser sig forsigtigt op.  

Trys: 		 Åh nej. Søde kære Jætte. Vil du ikke nok lade være med at 
	 	 trylle os om til frøer? 
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Trys holder sig for øjnene. Prinsessen kigger på Lauge, der slår ud med 
armene.  

Lauge: 	 Det er mine to gode venner.  

Lana: 		 Men hvorfor er I så skræmte.  

Trys: 		 Fordi vi ikke bryder os om Jætter.  

Lana: 		 Er der stadig nogen som tror på Jætter. (Prinsessen smiler 
	 	 – Lauge og Silka smiler også) 

Myrra: 	 Hvorfor har du taget Rolfe til fange.  

Lana: 		 Jeg kender ikke nogen der hedder Rolfe.  

Myrra: 	 Fogeden kom i vores lejr og tag Rolfe til fange.  

Lana: 		 Åh ja, Fogeden. Han er en værre en. Hør, hvad siger I til at 
	 	 vi prøver at snyde ham? 

Trys: 		 Snyde Fogeden? Kan man det? 

Lana: 		 Man kan da prøve.  

Scene 5 – I lejren.  

Det er så småt ved at være hverdag i lejren igen. Alle savner naturligvis 
Rolfe, men der er forholdsvis roligt.  

Myrra og Trys kommer tilbage. Granja og Knæla løber dem i møde. 

Granja: 	 Myrra, Trys I er tilbage.  

De krammer med dem. Lejren samles om de to piger.  

Trys: 	 Vi har nogle gæster med.  

	 Prinsessen, Hofdamen og Lauge træder frem. Hele lejren 
bukker for de fine gæster.  

Myrra: 	 Prinsesse Lana siger at hun kan hjælpe os med at få Rolfe 
tilbage.  

Hofdamen: 	 Ja, det bliver sjovt at prøve at drille den kære Fogede.  
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Prinsessen: 	Jeg forestillede mig at vi… de hvisker.  

I det samme kommer Fjak og Tras.  

Fjak: 	 Fogeden er på vej.  

Tras: 	 Fogeden er på vej.  

Magne og Vikla kommer over til Prinsesse Lana.  

Vikla: 	 Tusinde tak for deres hjælp deres højhed.  

Prinsessen: 	Ingen årsag. Nå, kom nu i gang.  

Hofdamen: 	 Ihh, det bliver sjovt.  

Scene 5 – Marchen 

Man ser ridderne trave bagved Fogeden og Skriveren. De driller den nye 
soldat i klæder, Rolfe. Rolfe går og er noget usikker på sin nye rolle.  

Pran: 		 Kongens nye ridder virker allerede træt. Måske skulle vi 
	 	 lade være med at gå så hurtigt.  

De andre riddere griner.  

Gav: 	 	 Kan vi snart GÅ langsommere? 

Frøs: 		 Lad nu den nye knægt være.  

Bech: 		 Nåh, er du bange for at han skal tisse i bukserne fordi han 
	 	 bliver drillet lidt.  

Fliebølle: 	 Ja, jeg skifter ham i alle fald ikke.  

Frøs: 		 Hold nu mund. Vi er der snart.  

Scene 6 – I lejren 

De når frem til lejren. Magne tager imod ham.  

Fogeden: 	 Da, I havde så mange fine gaver til os sidste gang. Har Jeg 
	 	 besluttet at vi ville starte med at kræve skatter ind i denne 
	 	 lejr i dag. 

Han vender sig imod sine riddere.  

© martinjantzen.com



Fogeden: 	 Undersøg lejren… Nej, vent. Den nye knægt. Lad ham 	
	 	 gennemsøge lejren. Han må kende den bedst…  

De andre skubber Rolfe frem.  

Fogeden: 	 Kom så i gang.  

Rolfe: 		 Det vil jeg helst ikke.  

Fogeden: 	 Næh, men det er heldigvis ikke noget du bestemmer. Kom i 
	 	 gang.  

Skriveren skubber Rolfe. Han går selv efter Rolfe. Rolfe prøver at holde 
en gammel gryde frem. Skriveren ryster på hovedet.  

Fogeden og ridderne står og griner. Da prinsessen går forbi ham.  

Prinsesse Lana: 	 Godmorgen, Foged.  

Fogeden: 	 Godmorgen prinsesse.  

Han bliver helt beflippet og går straks på knæ sammen med de andre 
riddere.  

Fogeden:	 Øh, prinsesse. Hvad laver de her.  

Prinsessen: 	Jeg bor her.  

Fogeden kigger sig omkring. Han er meget forvirret.  

Fogeden: 	 Bor de her? 

Hofdamen: 	 Prinsessen mente at det ville være rart at bo ude blandt 	
	 	 folket i stedet for den fugtige borg.  

Fogeden: 	 Men, de mener da ikke at de bor her med disse primitive 
	 	 mennesker?  

Prinsessen: 	De er faktisk ret flinke. Og nu hvor jeg har set hvor fattige 
	 	 mit folk er, har jeg besluttet at afskaffe alle skatter.  

Fogeden: 	 Men prinsesse. Hvis der ikke er nogen skatter at opkræve. 
	 	 Hvad skal jeg så lave?   

Prinsessen: 	Du har ret. Fra i dag er du fritaget fra at opkræve skatter 
	 	 og afgifter.  

Fogeden rejser sig forvirret op.  
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Fogeden:	 Det kan du slet ikke.  

I det samme kommer prinsessens far.  

Kongen:	 Men det kan jeg.  

Prinsessen:	 Far! 

Kongen:	 Jeg er stolt af dig mit barn. Måden du forsvarer disse 	
	 	 bønder overfor denne tumpe.  

Fogeden:	 Men, kæreste konge. Jeg gør jo bare mit arbejde.  

Konge:	 Hvem har bedt dig om at indkræve skatter fra fattigfolk?  

Fogeden:	 Ja, ser du. Det var noget jeg fandt på… Smart ikke?  

Konge:	 Overhovedet ikke. Og pengene hvor er de?  

Fogeden:	 Hvilke penge, sire?  

Konge:	 De skatter som du har opkrævet fra mit hårdarbejdende 
	 	 folk.  

Fogeden:	 Nåh, ja. De er… eller det er en sjov historie…  

Skriverske:	 De er hjemme på vores gård… 

Konge:	 Så det er i virkeligheden dig der indsamler skatter. Til dig 
	 	 selv? 

Skriverske:	 Nej, det er bare et spørgsmål om tid før vi har penge nok til 
	 	 at overtage tronen.  

Fogeden:	 Hold mund! 

Skriverske:	 Men du sagde da selv…  

Fogeden:	 Hold så din…  

Konge:	 Jeg fratager dig hermed din selvudnævnte rang af Foged.  

Magne: 	 Når du ikke længere er Foged har du heller ikke noget at 
	 	 gøre i vores lejr.  

Fogeden: 	 Jamen så vil jeg da… 

Fogeden går forsigtigt væk fra lejren. Han kigger meget tilbage. 
Skriveren går over til Magne og slår ham på skulderen.  
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Skriveren: 	 Nå, det var godt vi slap af med ham…  

Lejrens folk og især Magne skuler ondt på ham.  

Skriveren: 	 Nåh, ja. Jeg vil da også tage og smutte, så. VENT PÅ MIG.  

Prinsessen beder Rolfe om at komme hen til sig.  

Konge:	 Jeg skal sørge for at alle pengene bliver fundet og 		
	 	 tilbagebetalt.  

Magne:	 Tusinde tak.  

Konge:	 Nu hvor jeg har afskaffet Fogeden har jeg stadig brug for en 
	 	 til at lede min hær. Jeg udnævner dig Rolfe den store.  

Rolfe: 		 Mig?  

Prinsessen: 	Hvis du vil.  

Rolfe kigger på de forvirrede soldater. Prinsessen får et sværd. Hun 
vender sig mod de to unge drenge Fjak og Tras.  

Prinsessen: 	Og I kære venner. Skal være Rolfes sekundanter.  

Fjak: 	 	 Er det rigtigt. Jeg har altid gerne ville være sekutant.  

Tras: 		 Sekunddant, Fjak. Og det ville være en ære.  

De knæler foran prinsessen og bliver adlet. De krammer med Rolfe og er 
mega glade. Men Rolfe har et regnskab han skal gøre op med de lede 
riddere.  
Henvendt til ridderne.  

Rolfe: 		 Hvad kigger I på. Mand jer op. Nu må I ikke tisse i bukserne 
	 	 bare fordi I bliver drillet lidt. Ridder Frøs – Træd frem.  

Frøs: 		 Javel herrer.  

Rolfe: 		 Du har vist dig som en god soldat med hjertet på det rette 
	 	 sted. Jeg befaler at du bliver i lejren og sørger for at 	
	 	 Fogeden ikke kommer tilbage.  

Frøs: 		 Javel.  

Han går hen til Misla.  
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Prinsessen: 	Så er det på plads. Jeg skal tilbage til slottet. Tak for denne 
	 	 gang. Jeg besøger jer allerede i morgen.   

Rolfe: 		 Nå, tøsedrenge. Lad os se hvad i duer til. March.  

Hun tager afsted med hofdamen og Lauge. Rolfe tager Myrra under 
armen og ridderne marcherer med dem. Tras og Fjak går bagerst og 
vinker.  

Resten af lejren vinker efter dem når de vandrer af sted. På vejen 
møder de Fogeden og Lauge som sidder på stengærdet. De gemmer sig 
når prinsessen og de andre går forbi.  

Fogeden: 	 Var det bare mig eller var det den unge knægt der styrede 
	 	 tropperne.  

Skriveren: 	 Jeg har altid vist at der var noget specielt ved den knægt.  

Skriveren har fundet et skovbær og er ved at spise den da fogeden slår 
den ud af hænderne på ham.  

Fogeden: 	 Idiot!  

Slut  
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Rolleliste 

Rolte 		 	 	 	  

Fogeden	 	 	 	  

Skriverske	 	 	 	  

Soldat 1 – Pran	 	 	  

Soldat 2 – Gav	 	 	  

Soldat 3 – Frøs	 	 	  

Soldat 4 – Bech	 	 	  

Soldat 5 – Fliebølle		 	  

Fjak 	 	 	 	 	  

Tras	 	 	 	 	  

Magne	 	 	 	  

Trys	 	 	 	 	  

Vikla	 	 	 	 	  

Myrra	 	 	 	 	 	 	 	  

Lauge		 	 	 	  

Prinsesse	 	 	 	  

Hofdame 	 	 	 	  

Granja	 	 	 	  

Knæla	 	 	 	 	  

Misla	 	 	 	 	 	 	 	  

Mirk 	 	 	 	 	  
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