
Eventyret om Ridder Kærlighed 

 

 

Roller 

Stemme  

Flora  

Iris  

Ridder Kærlighed  

 

 

Flora 

Han kommer lige om lidt … det kildrer helt ned i maven. Bare han 

kigger på mig.  

Stemme 

Hvem er det, du taler om? 

Flora 

Ej, ved du ikke det? Har du aldrig hørt om Ridder Kærlighed? Den 

smukkeste ridder i hele Regnbuedalen? 

Iris 

Er han kommet? 

Flora 

Nej, ikke endnu. Men det kan ikke vare længe. 

Iris 

Åh, jeg var så bange for, at jeg ikke kunne nå det …  

Flora 

Se – der! Er det ikke ham? 



Iris 

Jo – det er ham. Neeej, hvor er han pæn. 

Stemme 

Ridder Kærlighed – er det ham som alle piger i hele Regnbuedalen 

er forelsket i? 

Flora 

Ja. Og alfer og feer og elverpiger og troldekoner … alle synes, at 

Ridder Kærlighed er sååå pæn. 

Iris 

Men der hviler en forbandelse over ham. 

Stemme 

Gør der det? 

Iris 

Ridder Kærlighed kan ikke forelske sig – siger man. 

Flora 

Men alle pigerne håber på, at han vil kigge på dem – og mærke 

kærlighed ved første blik. 

Iris 

Hvor er det romantisk … tænk bare …  

Stemme 

Hvorfor stander Ridder Kærlighed henne ved byporten … 

Flora 

Måske er der noget galt med hesten? 

Iris 

Bare han ikke har set en pige – og forelsket sig i hende. 

Flora 

Jeg sagde jo, at vi skulle have stillet os oppe ved byporten. Det 



er slet ikke sikkert, at han ser os helt hernede. Kom vi skynder 

os længere frem … kom nu … 

Iris 

Vent på mig. 

Stemme 

Ikke så hurtigt – jeg kan ikke følge med. 

Flora 

Kom nu … ellers når vi det ikke … 

Stemme 

Hvor blev I af … nå, der er I … 

Iris 

Kom vi stiller os helt op foran. 

Flora 

Ja … her … her ser vi godt. 

Stemme 

Se, der kommer han på sin hest. 

Iris 

Ej, hvor er han altså pæn. 

Flora 

Se, lyse krøller …  

Iris 

Og mørke øjne. 

Stemme 

Så nu er han helt tæt på. 

Ridder Kærlighed 

Det er en fin blomsterkrans, du har flettet. 



Iris 

Det er markblomster. Jeg har selv plukket dem på vej herhen. 

Ridder Kærlighed 

Jeg tror, de dufter godt … 

Iris 

Det gør de også … jeg elsker duften af frisk plukkede blomster. 

Flora 

Det gør jeg også … 

Iris 

Ti stille. Om morgen går jeg tit en tur i engene rundt om 

Regnbuedalen - så plukker jeg blomster. 

Ridder Kærlighed 

Så må du plukke en blomst til mig en dag. 

Iris 

Vil du have min blomsterkrans. Du må gerne få den. 

Ridder Kærlighed 

Mange tak … men jeg tror hellere at jeg vil have at du kommer op 

til mig … så kan du sidde foran mig på hesten – og så kan jeg 

dufte til blomsterkransen. 

Iris 

Det vil jeg gerne … 

Ridder Kærlighed 

Kom … 

Iris  

Ja … 

Stemme 

Sikke søde de ser ud, som de sidder der på hesten sammen, hva´? 



Flora 

Jeg vil også begynde at plukke blomster – hver eneste morgen … 

Kom, nu går vi hjem. 


