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Scene 1 

En pige kommer vaklende igennem et højt buskads. Hun ser en gård og løber i den 
retning. Inden hun når helt frem falder hun sammen af udmattelse. Bønderne udenfor 
gården ser hende og løber hen for at hjælpe hende.  

Mila:   Hun er helt kold.  

Falk:   Lad os få hende indenfor.  

Mila:   Stakkels barn.  

Falk:   Hun skal nok klare den.  

De løfter hende op, men i det samme mister hun sit halssmykke som efterlades på jorden. 
De får hjulpet hende ind af gårdporten og hen til Sami som er gårdens overhovede.  

Sami:   Hvem er det?  

Falk:   Vi fandt hende udenfor gården. Hun faldt sammen inden vi nåede  
   hen til hende.  

Sami:   Få hende indenfor og giv hende noget tørt tøj på. Se om I kan få  
   hende til at spise lidt når hun vågner.  

Falk:   Jeg får Mila og Tris til at kigge efter hende.  

De slæber hende indenfor.  

Trask:   Men hvordan skal vi kunne give hende mad? Vi har knap nok mad til 
   os selv.  

Sami:   Vi kan ikke bare efterlade hende i skoven.  

Trask:   Kan vi ikke?  

Sami:   Der er ingen her som ikke kan undvære lidt. Desuden virkede hun  
   som om hun godt kunne tage fat. Det kan vi få brug for.  

Trask:   Men hun er en pige. Piger kan ikke arbejde hårdt.  

Sami:   Kan de ikke?  



Ude i skoven kommer en gruppe soldater gående. Den ene soldat finder det tabte 
smykke og giver det videre til gruppens leder, Leon.  

Misk:   Jeg har fundet det. Det er ravnens smykke.  

Leon:   Endelig. Så har vi hende.  

Misk:   Hun må have søgt tilflugt i den gård derover.  

Leon:   Men så skal vi jo på et lille gårdbesøg.  

Misk:   Ja, det ser ud til at vi skal på… Nåh ja, det sagde du lige.  

Inde på gården er den unge pige ved at komme til sig selv igen. Hun har en klud for 
panden og hun prøver at sætte sig op.  

Ravnen:  Hvor er jeg henne?  

Mila:   Du er på Svenskergården. Vi fandt dig i skovkanten.  

Ravnen:  Hvem er I?  

Mila:   Jeg hedder Mila og det her Tris.  

Tris:   Guds fred.  

Ravnen tager sig til halsen. Hun konstaterer at hendes halssmykke er væk.  

Ravnen:  Hvor er mit halssmykke?  

Tris:   Måske har du tabt det?  

Ravnen:  Jeg må finde det smykke, det er meget…  

Hun får meget ondt og må lægge sig igen.  

Mila:   Det er vist bedst at du bliver liggende lidt.  

Tris:   Jeg skal nok hjælpe med at finde det når du bliver rask.  

Ravnen:  Tak.  

Tris:    Skal jeg hente noget vand til dig?  

Ravnen:  Meget gerne.  



Der kommer lyde udefra gårdspladsen. Tris går ud af døren med en spand. I det samme 
er Leons soldater trængt ind på gårdspladsen. Bønderne bukker for Kongens soldater.  

Leon:   Hvem bestemmer noget her i denne her kostald.  

Misk:   Måske er det en af køerne?  

Leon:   Hold mund, Misk.  

Misk:   Ja, undskyld.  

Sami, Sika og Trask går hen til Leon.  

Sami:   Det er mig der ejer gården her.  

Leon:   Og hvad skal man dog gøre for at få et krus frisk mælk.  

Sika:   Man kan jo starte med at spørge pænt.  

Misk:   Sådan snakker man ikke til kongens folk.  

Leon:   Rolig nu, Misk… Må jeg gerne bede om et krus frisk mælk?  

Sami giver signal til Plis som løber hen efter mælk.  

Leon:   Så kan vi måske snakke lidt sammen imens. Ser du jeg leder efter  
   Ravnen.  

Sami:   Vi har ikke set nogen ravne her i lange tider. De kommer kun når vi  
   har masser af korn. Det har vi ikke haft længe.  

Leon:   Ha ha…. Næh, denne ravn er kommet midt i de svære tider. Og vi er 
   kommet for at få hende med.  

Sami:   Vi har ingen ravn her. Beklager.  

Plis:   Her er en kop frisk mælk.  

Leon ved at de er fattige, men han spilder alligevel mælken for fødderne af Plis.  

Leon:   Jeg hader mælk.  

Klip til huset hvor Ravn sidder med de to piger og kigger ud på gårdspladsen.  



Ravnen:  Det er mig.  

Mila:   Hvad?  

Ravnen:  Det er mig der er Ravnen?  

Mila:   Er det dig?  

Ravnen:   Ravnen med de blå øjne. Han har været efter mig i flere dage nu.  

Mila:   Hvem?  

Ravnen:  Leon. Ridder Leon af Burgenstadt.  

Mila:   Leon af Burgenstadt? 

Ravnen:  Ja. Han har taget min far til fange og nu er han efter mig.  

Mila:   Han ligner også en snydepels.  

Ravnen:  Det er han også.  

Mila:   Men hvorfor er han efter dig?  

Ravnen:  Fordi jeg har noget han gerne vil have.  

Mila:   Hvad er det?  

Ravnen:  Et kongerige.  

Udenfor på gårdspladsen 

Leon:   Vi fandt et Ravnesmykke udenfor din gård. Ravnen må have tabt det 
   inden hun gik herind. Misk. Giv mig Ravnesmykket.  

Misk:   Ja, det kommer her… Øh… Jeg har det ikke mere. 

Leon:   Hvad?  

Misk:   Jeg havde det lige, men nu er det væk.  

Leon:   Dit store fjols. Har du tabt det? 

Misk:   Det ved jeg ikke. Jeg havde det og så havde jeg det ikke mere.  



Leon:   Du er da et fjols.  

Misk:   Undskyld.  

Leon:   Vi kan også gøre det her på en anden måde. Vik og Kval  

Vik og Kval:  Javel! 

Leon:   Find en af bondens karle og tag ham med.  

Vik:   En hvilken som helst?  

Leon:   Ja. Så må vi se om vi kan gøre en soldat ud af ham.  

Kval:   Men han er jo bonde. Han kan da ikke…  

Misk:   Udfør ordren og lad være med at tænke så meget.  

Kval:   Javel.  

Leon:   I morgen kommer vi igen og henter en mere. Indtil du fortæller os  
   hvor Ravnen er. Og I skal ikke prøve og stikke af. Kval står vagt  
   udenfor porten hele natten.  

Vik og Kval tager fat i Pava og trækker afsted med ham.  

Lovis:   Pava! Pas på dig selv.  

Leon:   Vi ses i morgen.  

Misk:   Ja, vi ses i… Nåh ja, det har han jo lige sagt.  

Soldaterne traver afsted med Pava. Lovis løber hen til Sami.  

Lovis:   Lover du at du får Pava sikkert hjem?  

Sami:   Jeg lover at jeg gør hvad jeg kan.  

Plis og Fly tager sig af Lovis. De går væk.  

Trask:   Var det ikke det jeg sagde? Der kommer kun ulykker ud af at tage  
   piger ind på gården.  

Sami:   Rolig nu, Trask. Lad os nu høre hvad pigen har at sige.   



Plis:   Er han ikke bare utrolig?  

Fly:   Jo, helt utrolig.  

De går hen mod døren hvor Ravnen er. Hun kommer ud og bliver støttet af Mila.  

Sami:   Hvordan er du dog havnen i det her rod? 

Ravnen:  Min far er Kong Valdmar  

Sika:   Så er det sandt. Du er Ravnen med de blå øjne?  

Ravnen:  Ridder Leon har taget min far til fange. 

Sami:    Hvorfor? 

Ravnen:   Fordi han selv vil være konge. Men han fangede ikke mig. Jeg nåede 
   at stikke af.  

Sami:    Men hvad skal han med dig? 

Ravnen:  Så længe at han ikke har fanget mig så er det mig der er dronning.  

Trask:   Det passer ikke. Det er altid kongens sønner der bliver konge.  

Ravnen:  Min min far har ingen sønner. Han har kun mig.  

Trask:   Men piger kan da ikke være konger?  

Ravnen:  Det er også ligemeget. Så længe jeg ikke har ravnesmykket kan jeg 
   aldrig redde min far.  

Tris:   Hvem siger vi ikke har Ravnesmykket?  

Ravnen:  Hvordan har du fået fat i det?  

Tris:   Jeg lovede jo at hjælpe med at få det tilbage.  

Trask:   Så du snuppede det fra Misk?  

Tris:   Lige præcis.  

Sika:   Men hvorfor er det smykke så vigtigt?  



Ravnen:  Fordi Ravnesmykket er mere end bare et smykke. Det er også nøglen 
   til min fars fangehul. Hvis bare jeg får befriet ham, så kan han komme
   og gøre alting godt igen.  

Trask:   Men hvis du er kongen. Hvorfor lytter Kongens hær ikke til dig.  

Ravnen:  Fordi… Fordi jeg er en pige.  

Trask:   HA… JEG VIDSTE DET.  

Sika:   Du er en idiot.  

Sami:   Du er velkommen her. Vi skal nok passe på dig. Og når du er kommet 
   til kræfterne igen skal vi nok hjælpe dig med at få dig hen til din far. 

Trask:   Men det kan vi da ikke? Leon har sat vagter op udenfor gården.  

Sika:   Vi finder en anden vej.  

Ravnen:  Tusinde tak. 

Sami:   Nu skal vi bare sørge for at Leon ikke finder dig i morgen.  

Næste morgen ser man bønderne arbejde hårdt på gården. Ravnen arbejder også hårdt. 
Da de skal trække en vogn fri, skubber hun to karle væk for selv at skubbe den fri. Sami 
står med Trask, Sika og Tris.  

Sika:   Hun arbejder hårdere end mange af karlene.  

Tris:   I morges malkede hun flere køer end alle de andre piger.  

Trask:   Tror I hun i virkeligheden er en dreng?  

Sika:   Hun er såmænd bare en sej pige.  

Duva og Mira kommer løbende ind i gården.  

Duva og Mira: Ridder Leon er på vej.  

Sami:   Hvor er han?  

Duva:   Vi var nede ved søen efter vand…  

Mira:   … der kom han gående med alle Kongens soldater.  



Sami:   Duva og Mira. Sørg for at gemme Ravnen på høloftet, der finder de 
   hende aldrig.  

Duva:   Kom med. Det er herover.  

Flokken af soldater kommer ind af porten. Pava er med og er klædt som soldat. Leon går 
selvtilfreds hen til Sami.  

Leon:   Godmorgen kære ven. Hvor er så Ravnen med de blå øjne. 

Sami:   Hun er ikke her. Jeg beder dig gå.  

Leon:   Sjak og Hvas?  

Hvas:   Javel hr. kommendant!  

Leon:   I vælger selv hvilken en bondeknold I vil gøre til soldat.  

Sjak:   Men hr. kommendant?  

Leon:   Du har ret. Lad den nye rekrut gøre det.  

Pava går tøvende frem i flokken.  

Pava:   Du må ikke tvinge mig til at vælge imellem mine venner.  

Leon:   Nåh, så det må vi ikke?  

Leon skal til at stikke Pava en flad da Trask træder frem.  

Trask:   Stop… Jeg ved hvor pigen er.  

Sika:   Trask, din kujon.  

Trask:   Hvis I slipper Pava fri så skal jeg nok lede jeg hen til den Ravneunge.  

Mila:   Det gør du bare ikke.  

Leon:   Interessant. Virk. Løslad vores nye rekrut.  

Virk:   Javel.  

Virk løsner rebet på Pava der går hen til Lovis  

Lovis:   Er du OK?  



Pava nikker. 

Trask:   Det er denne vej.   

I stedet for at vise dem høloftet. Fører han dem ud af porten. Tilbage i gården står de 
måbende tilbage.  

Mila:   Han fører dem ud til dem ud til den gamle mødding.  

Sika:   Så er han alligevel ikke en kujon.  

Sami:   Hent Pigen. Det er nu vi skal afsted til Kongen. Vi tager afsted  
   allesammen.  

Ravnen kommer ud fra høloftet med hø på tøjet. Duva hjælper hende med en kappe. De 
løber afsted ud af porten. Klip til møddingen hvor tapre Trask står med soldaterne.  

Trask:   Her er de så.  

Leon:   Hvem?  

Trask:   Ravnene.  

Misk:   Men det der er jo ikke andet end krager på en mødding.  

Trask:   Nåh, er det krager? Jeg tager altid fejl af de to.  

Leon:   Det er en afledningsmanøvre. Tilbage til gården. Hurtigt.  

Leon og hans hær kommer væltende ind af porten. Der er helt tomt.  

Misk:   Hvor er allesammen henne.  

Leon:   Afsøg hele gården.  

Efter en kort eftersøgning.  

Virk:   Vi har kigget det hele igennem.  

Hvas:   De er allesammen flygtet.  

Sjak:   Der er kun køerne tilbage.  

Vik:   Jeg fandt hende her. Hun gemte sig ikke engang.  



Fly:   Jeg kunne ikke efterlade dig alene med dem.  

Trask:   Tak.  

Leon:   Jeg kan ikke lide det her. Lad os tage hjem på slottet igen.  

På vej ud kommer alle bønderne med Kong Valdemar i spidsen ind af porten.  

Kong Valdemar: Ridder Leon af Burgenstadt.  

Leon:   Kong Valdemar. Er du her?  

Kong Valdemar: Jeg er blevet befriet af min datter og hendes venner. Du kom jo til at 
   lukke mig inde i fangehullet.  

Misk:   Jeg sagde fra starten af at det var en rigtig dårlig idé.  

Kong Valdemar: Jeg er en nådig konge. I to får lige præcis et minut til at forsvinde ud 
   af den port. Og bliv væk for altid. 

De smutter hurtigt ud af porten og alle jubler. Næste scene er der fest på gården. Kongen 
får ro alle sammen til at være stille.  

Sika:   Hvorfor hedder du egentlig Ravnen med de blå øjne?  

Ravnen:  Det er min far som kaldte mig det som barn. Jeg var meget vild, men 
   kom aldrig galt afsted. Min far troede at Odin holdt hånden over mig. 
   Og så synes jeg at Ravnen er noget pænere end Margrethe.  

Kong Valdemar: Din mor og Jeg synes det var et nydeligt navn til en prinsesse.  

Trask:   Jeg synes det er et fint navn. Margrethe.  

Kong Valdemar: Du må være tapre Trask. Jeg har hørt om dine bedrifter i dag.  
   Jeg skal høre om du har noget imod at være ridder i mit korps.  

Trask:   Det har altid været min drøm.  

Kong Valdemar: Så slår jeg dig til ridder af Dannebrog.  

Trask:   Jeg har et enkelt ønske. Men det er et meget stort ønske.  

Kong Valdemar: Sig frem.  



Trask:   Må jeg tage Fly med?  

Kong Valdemar: Naturligvis må du det.  

Der jubles og hujes.  

Kong Valdemar: Og Sami og Sika. Jeg vil gerne takke jer og give jer alt det jord i kan 
   dyrke. I skal aldrig mere sulte på Svenskergården.  

Der jubles og hujes mens Kong Valdemar og hans datter går ud af porten med alle 
soldaterne.  

Fin 



Mila - Bondepige  

Falk - Karl  

Ravnen - Kongedatter 

Sami - Bondemand / ejer 

Sika - Bondekone / ejer  

Trask - Karl  

Tris - Bondepige 

Leon - Ridder Leon af Burgenstadt 

Misk - Sekundant 

Vik - Soldat 

Kval - Soldat 

Pava - Karl  

Lovis - Bondepige  

Duva - Bondepige  

Mira - Bondepige 

Sjak - Soldat  

Hvas - Soldat  

Virk - Soldat 

Kong Valdemar - Konge  

Plis - Bondepige 

Fly - Bondepige


