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Forord 

 

 Kong Valdemar II af Danmark, kaldet Valdemar Sejr, valgte sine to dronninger 

uden at behøve at tage strategiske hensyn i valget af hustru. 

Danmark var på det tidspunkt en stormagt i Europa, og ingen umiddelbare 

fjender truede udefra. 

Hans første dronning hed Marketa og fik det danske navn Dagmar ved 

brylluppet.  

Datidens folkeviser rummer kun positive udsagn om Dagmar: smuk, mild 

og godgørende over for alle nødlidende mennesker.  

Kong Valdemars anden dronning hed Berenguela. Det portugisiske navn 

blev fordansket til Beringera. BS Ingemann (1789 – 1862) bruger i sine 

historiske romaner navnet Berengaria, og under dette navn optræder hun i de 

fleste historiebøger. I pragtværket Kongelige Grave fra 2014 omtales hun 

ligeledes som Berengaria.  

Men begge navne var og blev udenlandske, og derfor blev hun 

almindeligvis benævnt Bengerd. 

Et gammelt dansk ordsprog lyder: Kært barn har mange navne! Trods sine 

mange navne er Berenguela absolut ikke et kært barn i Danmarks historie! 

Hun omtales udelukkende negativt i folkeviserne: hun var ond, beregnende 

og krævende, og folkevisernes udsagn om dronningen er ukritisk blevet ført 

videre i eftertidens historiebøger. 

  

Kan vi stole på folkeviserne? 

Historikeren Anders Vedel skrev i 1591 om folkeviser. Han benævnte dem  

»Tidkorts-digte«. »Digteren af en folkevise har ud af hele det historiske felt 

valgt, hvad der passer ham, men en folkevise kan muligvis afspejle den folkelige 

opinion.«  
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Nedenfor ses uddrag af folkevisen om dronning Bengerd. 

 

1., 11. og 18.vers: 

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 

 

»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!« 

 

Nu ligger Bengerd i evig uro, 

endnu haver bonden både hest og ko; 

så ilde hører Bengerds rygte og navn 

så lidet var hun til menigmands gavn. 

Ve, ve, ve da vorde hende Bengerd. 

 

Jeg har bygget romanen om dronning Beringera op omkring de faktiske 

oplysninger, vi har om hende, om de mennesker, hun havde med at gøre, samt om 

hendes tid. Jeg har valgt ikke at lade mig distrahere af de negativt ladede udsagn, 

som kan læses i historiebøgerne. 

Det menneske, der står frem for mig, er en kvinde med store, familiemæssige 

problemer, som tvinger hende ind i et ægteskab i et for hende totalt ukendt land, 

hvor alt er anderledes, end hun er vant til. Frem for alt forstår hun ikke sproget - 

og det skaber i sig selv en distance til de mennesker, hun møder i sit nye liv.  
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På dronningens gravsten i den tidligere Sankt Knuds og Vor Frue kirke, 

nuværende Sct. Bendts kirke, i Ringsted (se bogens forside) står Beringera.  

 

I et opslag i Google findes navnet Beringera i et latinsk citat fra en 

redegørelse for de kongelige grave i Ringsted, dateret 1858.  

Et ad dextram eius iacet vxor sua secunda Beringera filia regis Portugalie, 

soror Seruandi comitis Flandrie. 

Oversat: Og ved hans højre ligger hans anden hustru Bengerd, en datter af 

kongen af Portugal og søster til grev Ferdinand af Flandern. 

Citatet er gengivet i Kongelige Grave, men dronningen omtales i 

oversættelsen som Bengerd og i bogen som Berengaria.  

Hvor er Beringera blevet af? 
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Kapitel 1.    Ribe, marts 1221 

     

 

I nat døde jeg.  

Dagen i går havde været fyldt med smerter, blod og gråd, og da mørket faldt 

på, var alle så udmattede, at en dyb tavshed indtog barselsrummet.  

Min krop kunne ikke rumme flere smerter og var barmhjertigt gået ind i en 

dvaletilstand. Barnet inde i mig bevægede sig ikke længere, og jeg ville være 

blevet alvorligt bekymret, hvis jeg havde haft kræfter til det. Det havde jeg ikke.  

Kvinderne omkring mig sivede i stadigt langsommere tempo ud og ind, og til 

slut faldt de to tilbageblevne jordemødre i søvn i vågestolene. 

Jeg slumrede ind – og døde. 

Jeg mærker tydeligt, hvorledes jeg glider ud af mit jordiske hylster. Ikke 

alene mærker jeg det, jeg ser det også selv. 

Smerterne forlader min krop. Jeg ser dem som grå og sorte tågeformationer 

løftes ud fra mig. Jeg er let som en fjer og svæver i rummet. Under mig halvt 

sidder, halvt ligger kvinderne. De sover tungt. 

En af væggene bliver først gennemsigtig, så ophører den med at eksistere. 

Luften omkring mig fyldes med kraftigt lys, som udsender en livgivende varme, 

og jeg bevæger mig i retning af lyset.  

Bag mig efterlader jeg mine børn, mit livs smukkeste og mest værdifulde 

gaver, min stakkels bror og min ægtemage; men lyset forærer mig vished for, at 

andre vil tage sig godt af dem. Tyngende bekymringer glider ud af mig og væk 

fra mig. De erstattes af glæde.  

Lyset fører mig væk uden for min egen vilje.  

Luften er tæt af smukke toner. En guitar? Eller en blid lyre? Som liggende på 

lette puder fyldt med fjer og dun føres jeg bort. 

Efter et stykke tid – jeg har ingen fornemmelse af hvor længe – flyder en 

tåge frem af lyset og omgiver mig. Tågen består af smukke farver, der snor sig 
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mellem hinanden. Af og til finder de sammen i en tyk, mangefarvet fletning, og 

farverne glider sammen. Men ganske kort efter opløses fletningen, og farverne 

fremstår igen enkeltvis. Det stærke lys skinner gennem de farvede tråde og gør 

dem endnu smukkere. Fra tågen kommer sammen med duften af lavendler en mild 

røst, der taler min barndoms sprog.  

»Guela, minha menininha.« Musikken bliver tynd og giver rum til stemmen, 

der bruger mit kaldenavn og tilføjer det kælenavn, som min mor valgte til mig så 

langt tilbage, at jeg ikke husker det. 

Men stemmen fjerner sig igen fra mig, og den farvede tåge bliver hvid og 

kold. Jeg bliver bange og vil kalde, men ingen lyd kommer fra mig. Inde i tågen 

forsøger jeg panisk at vende mig om i den tro, at stemmen og farverne er på den 

anden side af mig, men noget holder mig fast. 

Pludselig hører jeg mig selv skrige, og jeg gribes af angst. 

En stemme, der dirrer af panik, trænger ind til mig. En skarp kvindestemme. 

Jeg kan høre kvinden ganske tæt ved mig; igen og igen siger hun indtrængende til 

mig, at jeg skal vågne. 

»Jeg vil ikke vågne,« klynker jeg, lige før et smertelyn krydser gennem min 

krop. 

Jeg tvinges af smerten til at åbne mine øjne. Jeg føler, at kvinden tager fat i 

min hånd og ser hende lade sig glide ned, så hun sidder ved siden af min seng 

med min hånd i sin.  

Over hende tårner præsten sig med et strengt blik. »At dø, før den sidste olie 

er givet, betyder langt ophold i skærsilden!« 

Jeg vil fortælle ham, at der ikke findes en skærsild, men jeg når det ikke, før 

præsten skubbes til side af en anden kvinde, der sætter en skærm op lige foran 

ham. Kvinderne ser henover mig på hinanden, og jeg forventer næsten at se dem 

ryste på deres hoveder. Det gør de ikke; de vender deres ansigter mod mig og 

fortæller mig, at det ikke vil vare længe, før mit barn bliver født. Men de glemmer 

at smile …. 

Et nyt smertelyn! Og et til! Holder det aldrig op? 

»Jeg vil dø,« græder jeg. »Lad mig komme tilbage til min mor.«  

Men ingen hører mig. 
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Kapitel 2.    Coimbra, 1197    

   Theresas hjemkomst 

 

 

Hendes far tager hende op til sig, lader hende flyve et øjeblik højt oppe i luften, så 

hendes skørter flagrer, og det kilder i maven, før han igen griber hende for med 

smilende øjne at fortælle hende, at hun er den dejligste portugisiske kongedatter i 

hele verden og hans absolutte øjesten. Så giver han hende et knus, så hans skæg 

kilder hendes kinder, og hun ler højt.   

Et sæt sammenknebne, vrede øjne nidstirrer hende, og da hendes far vender 

sig og forlader sine to døtre, er hænderne, der hører til øjnene, over hende og 

kniber hende i kinden, skubber hende, indtil hun står forsvarsløst med ryggen op 

ad væggen, skræmt fra vid og sans.  

Munden højt over hende nedkalder hæse forbandelser med skarptslebet 

tunge: »Djævleyngel! Dine sorte øjne viser, at du er født ond, og ingen kan redde 

dig fra evig fortabelse! Du er ikke min søster! Den Almægtige Gud befri os fra 

djævlens afkom!« 

Hun husker frygten, der slår over i en ren, uforfalsket angst, og kan endnu 

høre sine egne skrig. Hun kan se omridset af djævlen, der kommer frem bag 

hendes storesøster, og mærker, hvordan djævlens skællede hale kryber op ad 

hendes ben for at få fat, når han lige om lidt skal trække hende med sig ned i 

helvede, hvorfra hun aldrig vil komme tilbage. 

Så trænger lyden af moderens skørter, der fejer hen over gulvet, igennem 

angsten. De stærke arme tager hende op, mens der udstedes korte ordrer til de 

onde øjne om at gå til eget rum og vente der, til moderen kommer. 

»Guela, minha menininha,« hvisker hendes mor og knuger hende ind til sig, 

så citronduften omslutter hende, og sammen er hun og moderen ét. Djævlen har 

trukket sig midlertidigt tilbage. 
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Men om natten vågner hun skrigende, fordi djævlen igen har vist sig for at 

slæbe hende med sig. Han har slynget sine lange arme omkring hende, åbnet sin 

rædselsvækkende mund med de mange, skarpe tænder, og hun mærker allerede 

helvedets flammer slikke sine fødder.  

En af pigerne står søvndrukken og rusker i hende for at få hende til at vågne 

helt op. »Du vækker de andre!« Og hun lægger sig lydigt ned og lukker øjnene, 

men hun tør ikke falde i søvn igen, for så vender djævlen tilbage.   

Senere føjer endnu et par sammenknebne, vrede øjne sig til søsterens – endnu 

en søster, endnu en ældre søster, og nye onde ord kommer til: »Dine to døde 

brødre blev også født med sorte øjne, og djævlen har taget dem til sig, sådan som 

han også vil tage dig! Du skal brænde for evigt i helvede!« 

Berenguela er voksen og har selv fået sit første barn, før hun kan forstå og 

undskylde sin nye, ældre søster, der blev gift som 15-årig, mor til tre børn, 

derefter skilt ved pavelig beslutning og ført tilbage til Coimbra uden sine små 

børn på fire, tre og et år. 

Søsterens hjemkomst til Coimbra gav Berenguela et altovervældende indtryk 

af pragt. Hun stod sammen med sin mor og sine søskende på slottets balkon højt 

over Coimbra by for at se processionen bevæge sig op mod sig. Det var svært for 

hende at komme til at se op over kanten af balkonen, så i stedet satte hun sig på 

hug og kiggede ud gennem de kunstfærdigt udhuggede huller i balkonkanten. 

Hullerne fandtes i mange former, runde, firkantede, hjerteformede og aflange. 

Berenguela foretrak de hjerteformede. 

I begyndelsen kunne hun kun se de mange mennesker, der stod i lange 

rækker langs husene, og mennesker overalt i vinduerne, der åbnede ud til vejen op 

mod slottet. Hun kunne høre jublen og vidste, at processionen ville komme til 

syne om lidt, der hvor vejen drejede.  

Så kom hendes far ind i det hjerteformede synsfelt. Han red i spidsen iført sin 

sorte ringbrynje, som solen spejlede sig i og udsendte gnister af lys, der gjorde 

ondt i øjnene; over ringbrynjen bar han den hvide kofte med det kæmpemæssige, 

røde kors malet lige foran. Han red på sin yndlingshest, en kulsort hingst, hvis 

dækken var broderet med guldtråde. Kongekronen, som svævede over hans hoved, 
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syntes at samle lyset, så det så ud, som om en glorie hang over ham, ligesom på 

malerierne inde i kirken.  

Ved siden af ham red Afonso. Han var tolv år og havde sin egen hest, men 

den var lidt forskrækket over trængslen. Af og til så det ud, som om den hoppede 

ud til siden eller ind bag faderens hest, og Afonso havde svært ved at holde den i 

ro. Hun syntes, hun kunne se, hvordan han kneb læberne sammen, og den lodrette 

rynke i panden, som dukkede op, når han skulle koncentrere sig om noget, blev 

synlig.  Afonso var vred på sin hest og klemte sporerne sammen om dens bløde 

sidepels for at holde den i ro, men dyret blev endnu mere skræmt.  

Han havde godt af at prøve at have problemer med sin hest, men det var også 

lidt synd for ham. Hun havde selv prøvet at sidde på ryggen af en stor hest og 

opdaget, hvor langt der var ned til jorden. Dyret havde slet ikke bevæget sig, men 

hun var kommet til at græde og var blevet trukket ned igen. Afonso havde grinet 

af hende. »Du er en lille pige,« havde han sagt, »piger har meget svært ved at lære 

at ride!« Det var noget vrøvl, for Afonso vidste udmærket, at deres mor holdt 

meget af at ride. Somme tider red deres forældre ud fra slottet sammen, og de var 

begge to glade, når de kom tilbage. Men før hun fik sagt noget, var Afonso redet 

væk. 

Processionen drejede og lige efter hendes far og storebror kom en kvinde til 

syne. Hun var dygtig til at ride, og hendes hest tillod hende at sidde helt stille. 

Kvinden var smuk, som hun kom ridende op mod slottet. Hendes lysende blå 

klædning var oversået med sølvbroderier og kappedes med rustningen og 

kongekronen om at udsende lysglimt.  På sit hoved bar hun over et tyndt, hvidt 

slør en krone. En dronning! 

Berenguela hørte sin mor udstøde en mærkelig lyd ovenover sig; et gisp 

efterfulgt af lyden af gråd. Efter endnu et blik på kvinden i processionen rettede 

hun sig hurtigt op og så på sin mor. Hun græd virkelig. Store tårer trillede ned 

over hendes kinder, mens hun stod rank og værdig og så ned på processionen.  

Berenguela ville trøste sin mor og trak i hendes klædning, men moderen stod 

som skabt i sten, og kun tårerne bevægede sig. Hendes bror, Ferrando, trådte hen 

ved siden af hende og hviskede, at hun skulle lade moderen være.  
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Hun kunne da umuligt lade sin mor være ked af det uden at prøve at trøste 

hende. Moderen bar et lille barn i sig, en lillebror eller lillesøster - Berenguela 

foretrak en lillebror – og der var meget stof i hendes kjole. Måske havde hun slet 

ikke kunnet mærke, at Berenguela trak i kjolen. 

»Jamen, hun er ked af det!«  

»Ja, hun er. For nu kommer vores storesøster hjem igen uden sin små børn,« 

hviskede Ferrando. 

Berenguela betragtede gennem hullerne kvinden, som altså var en storesøster. 

Hvorfor kom hun uden sine børn? Det lød skræmmende. En mor skulle altid være 

sammen med sine børn. Hun opgav at tænke på det, for nu kunne hun se hele 

processionen.     

Bag kvinden kom præster, bærende på et højt, med farvede sten besat 

krucifiks, og efter dem kom mange ryttere, alle fornemt klædt. Den røde farve 

dominerede i deres kapper, men også grønne, gule og blå farver var repræsenteret.  

Berenguela prøvede at finde frem til en farve, som hun ikke kunne se i 

processionen. Lilla! Ja, lilla!  

Men nej, en præst kom til syne. Han bar endnu et stort krucifiks, og han var 

iført en lang, lilla kappe af et blødt stof, der flagrede omkring ham. 

Nu red faderen op mod porten ind til slotsgården, og han kunne ikke længere 

ses fra balkonen. 

»Kom, børn,« sagde moderen, og Ferrando skyndte sig at tage Berenguela i 

hånden, så hun ikke blev glemt på balkonen. På vej ned ad trapperne kunne hun 

se, at moderen tørrede sine tårer væk og trak læberne til side i noget, der lignede 

et smil, men ikke var det. 

De kom i tide til den lange og brede trappe, der førte ned til slotsgården, til at 

se faderen hjælpe kvinden ned fra hesten. Hvor var hun smuk! Når hendes 

storesøster var så smuk, ville hun måske komme til at ligne hende lidt. Hun ville 

ønske sig en kjole, der var lige så fin, som den hendes ukendte søster bar. 

Hendes mor gik ned ad trappen, trådte hen til den unge kvinde og omfavnede 

hende; det var tydeligt, at gråden var ved at overmande hende. Søsteren derimod 

holdt sig helt rank og lagde ikke armene om sin mor, men ventede, til moderen 

slap hende, før hun gik frem til trappen. 
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Sancha faldt på knæ, løftede sine foldede hænder mod himlen og takkede 

med skælvende stemme Den Almægtige for at have ført hendes ældre søster 

tilbage. Ferrando og Pere bøjede sig, og Branca og Berenguela prøvede at neje så 

dybt som muligt, men Berenguela fik overbalance, og Ferrando greb fat i hende i 

sidste øjeblik, før hun trimlede ned ad trappetrinene.   

Den nye storesøster så på sine små søskende med et overbærende blik og gik, 

stadig uden at bruge ord, op ad trappen og ind på slottet sammen med forældrene. 

Faderen havde lagt sin ene arm bag ryggen af moderen for at støtte og hjælpe 

hende. Huden omkring moderens øjne var helt rød, og Berenguela ville igen 

forsøge at trøste sin mor. Hun strakte armene ud til en omfavnelse, men de voksne 

gik bare forbi hende efter søsteren.  

Hun mærkede sine egne tårer flyde ud af øjnene og ville løbe efter sine 

forældre, men med ét følte hun sig grebet i armen og holdt fast. Djævlen var 

tilbage! Øjeblikket før skriget forlod hende, blev hun klar over, at det bare var 

Ferrando, der holdt hende i armen. »Lad dem være. Du kan snakke med mor efter 

modtagelsen.«  

Ude i slotsgården prøvede Afonso at række hestetøjlerne til staldkarlene, som 

var trådt frem, men hesten var blevet helt ustyrlig, da Afonso gled ned fra dens 

ryg. Endelig faldt dyret så meget til ro, at han kunne slippe tøjlerne og følge efter 

sine forældre og søskende op til den store sal.  

Lige fra morgenstunden havde stegevenderne drejet dyr over kæmpemæssige 

ildsteder, der var bygget op i det fri, og lugten af stegt kød lå som en sky over 

slottet. Tunge tønder var blevet trillet fra kælderen over slotsgården og ned ad en 

sliske til det store rum, hvor maden blev lavet af kokkene og deres mange 

hjælpere.  

Berenguela nåede kun lige op til den store sal, da moderen gav tegn til 

pigerne om at følge de mindste børn til deres egne rum. De var endnu for små til 

at deltage i festmåltidet, der efterfulgte søsterens hjemkomst. Kun Sancha havde 

fået lov til at være med sammen med Afonso.  

Hun havde selv hørt, hvordan Ferrando havde tigget og bedt deres mor om 

tilladelse til at deltage, for han var nu fyldt ni år. Moderen havde afvist det med et 

smil og fortalt ham, at han skulle være glad for, at han ikke behøvede at sidde i 
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timevis og tale høfligt og imødekommende med mennesker, som ikke betød noget 

for ham, og som han måske slet ikke brød sig om, og iøvrigt skulle Pere, som var 

et år ældre end ham, heller ikke deltage i festmåltidet. 

»Lad du Afonso om det. Han er principe,« havde deres mor sagt som 

afslutning på samtalen. »Han skal lære at begå sig i sådanne sammenhænge, men 

du vil kede dig. Jeg har bedt køkkenet servere noget lækkert for jer.« 

Men Ferrando ville stadig gerne have været med. Mens han spiste de lækre 

pandekager med kødfyld og kager i massevis, dyppet i honning eller rullet i hvidt 

sukker, beklagede han sig igen over, at han ikke fik lov til at deltage i festen. 

»Afonso er så vigtig! Han tror, at det er ham, der skal blive konge, når vores far 

engang dør. Men det er ikke altid den ældste søn, der bliver konge. Det kan også 

blive Pere« – her så han tvivlende over på sin bror, der var travlt optaget af at 

spise –»eller mig!« 

Berenguela og Branca svælgede i de søde sager og lyttede slet ikke til ham. 

 

Den følgende formiddag var der gudstjeneste i den store kirke. Alle skulle 

lovprise og takke Gud for at have bragt Theresa tilbage til Coimbra.  

Berenguela var bange for Sanchas øjne og hænder, når de var alene, men i 

kirken var hun sammen med forældrene, Ferrando og mange andre mennesker, så 

hun behøvede ikke frygte sin store søster. 

Denne dag tilbragte Sancha, som hun plejede, det meste af kirketiden på knæ, 

men nu var hun ikke alene. Den nye storesøster lå på knæ ved siden af.  

Hendes mor knælede, når biskoppen velsignede dem og lyste fred over dem, 

men hun rejste sig igen hurtigt efter ligesom alle andre på kvindesiden. Kun 

Sancha blev liggende på knæ. For at bede Den Almægtige vise sin miskundhed, 

sagde hun, når hendes far eller mor spurgte hende. 

Berenguela havde tænkt over, hvad miskundhed mon var for noget. Hun 

havde spurgt sin mor, men moderen havde ikke svaret rigtigt, blot sagt at det var 

noget for præsterne. Så havde hun spurgt Ferrando, som ikke vidste, hvad det 

betød og erklærede, at han i øvrigt også var ligeglad.  

Endelig havde hun selv prøvet at lægge sig på knæ og bede inderligt. Hvis 

mennesker kunne bede Gud om miskundhed, kunne mennesker vel også bede Gud 
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gøre ens øjne lidt lysere. Efter gudstjenesten havde hun spurgt Ferrando, om han 

kunne se noget nyt i hendes øjne. Han havde grundigt studeret dem, men sagt, at 

han ikke kunnet se, at der var sket nogen forskel med dem i løbet af gudstjenesten. 

 

Moderens tilstedeværelse betød tryghed. Den forsvandt sammen med lyden af 

silkeskørter mod stengulvene og den efterfølgende duft af citron, og samtidig 

glemte hendes far, at hun var hans øjesten.  

Selv om børnene stadig var sammen med deres far ved aftensmåltidet, når 

han var i Coimbra, var det sjældent, at han fik øje på dem. Deres nye lillesøster, 

der fik navnet Mafalda, ville han slet ikke se, så hendes barnepiger forlod i flere år 

rummet med hende, når faderen trådte ind. 

Berenguela havde kigget nøje på den lille pige, da hun første gang så hende. 

De små øjne var fast lukket i, men hun havde ventet tålmodigt ved siden af 

vuggen, indtil den lille slog øjnene op for hurtigt at lukke dem igen. Hendes øjne 

var ikke mørke, men lyse blå og ville senere ændre sig til at blive lyse brune. 

Hun var altså »et Guds barn« og ikke »en Djævlens unge«, som hun selv var 

det.  

Berenguela var alene om at være prisgivet ondskaben og forbandelserne. 

Men en dag tvang en ophidset drengestemme sig vej mellem hende og 

forbandelserne og afværgede ondskaben. Hendes storebror, Ferrando, blandede 

sig. 

Han var ti år, hun selv fire og søstrene 15 og 19 år gamle. 
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Kapitel 3.   Coimbra, 1203    

   Familiespillet 

 

 

Kongen sank efter moderens død hen i tungsind og havde til tider svært ved at 

samle sig. 

Nogle år efter, at deres mor døde, flyttede først Theresa og nogle måneder 

efter også Sancha til et kloster. To forskellige nonneklostre fik hver deres 

kongedatter. 

Omtrent samtidig flyttede Consuela ind på slottet. Hun var børnenes kusine, 

datter af kongens søster, som var død efter lang tids sygdom. Consuelas far var 

mange år tidligere blevet dræbt i et korstog til det Hellige Land, så hun var nu 

forældreløs.  

Hun var et år ældre end Berenguela, og Berenguela syntes, det var som at få 

en ny søster, en rigtig søster, som ikke hele tiden vogtede over hende, men som 

tydeligt viste, at hun kunne lide hende, som hun var. Præcis som Ferrando gjorde 

det! 

Consuela blev indrulleret i børneflokken og blev indkvarteret sammen med 

Berenguela. Til begges tilfredshed. Consuela og Berenguela blev til Ella og 

Guela. 

Theresa og Sancha var begge smukke, unge kvinder, og de kom til stede på 

slottet, når de blev tilkaldt, for ingen af dem havde endeligt taget sløret og aflagt 

nonneløfterne, selv om de begge virkede, som om de var i ekstase, når de fortalte 

alle andre, at det var deres hensigt som klosterviede nonner at indgå i et dybere og 

tættere forhold til deres herre og frelser.  

Berenguela blev forventningsfuld, når hun fik meddelelsen om sine ældre 

søstres komme. Hun vidste, at hun kunne være sikker på at blive overdynget med 

skarpe, misbilligende blikke og måske også onde bemærkninger, men til gengæld 

var underholdningen ved aftensmåltidet sikret. Søstrenes møde ville udvikle sig til  
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en verbal kamp dem imellem om livet i de klostre, de hver for sig levede i. Begge 

mente, at deres kloster overgik den andens på utallige måder, og ordene dansede 

og fløj imellem dem, mens deres yngre søskende fascinerede betragtede og lyttede 

til fægtelegen.  

Mafalda var for længst blevet en del af familien, også ved aftensmåltidet. 

Hun havde ved en lejlighed, hvor de ældre søstre var til stede, gjort sig uheldigt 

bemærket, fordi hun eftertænksomt spurgte, hvordan Jesus kunne overkomme alle 

de tætte og dybe forhold til kvinder, selv om han naturligvis ikke havde problemer 

med at finde sine kvinder, for de gik allesammen i noget specielt tøj.  

Spørgsmålet havde bevirket et øjebliks tavshed, hvorefter Theresa med en 

bidende stemme havde bedt hende tie stille, når der blev talt om ting, som hun slet 

ikke forstod sig på. I stedet burde hun lytte til og lære af mere fornuftige 

mennesker, og så mente hun iøvrigt, at Mafalda var for lille til at deltage i 

aftensmåltidet. Hun så stift på sin far, men han svarede  ikke. 

Det var tydeligt for alle, at Mafalda som seksårig så op til sine ældre søstre, 

for hun forsøgte efter bedste evne at efterligne deres fromhed. Hun kastede sig på 

knæ, når som helst en passende lejlighed bød sig, og takkede Herren, Den 

Almægtige, eller fremsagde bønner. Bønnerne drejede sig om alt lige fra hel-

bredelsen af en tam kat, der var syg, til ønsket om at få sine yndlingsretter serveret 

til aftensmåltidet. Det var kun et spørgsmål om tid, før den verbale fægteleg ville 

få endnu en deltager. 

Kongen krævede, at alle hans børn blev siddende ved bordet, til han havde 

erklæret måltidet for afsluttet. Pere var altid optaget af at spise, og hans søskende 

glemte fuldstændigt hans tilstedeværelse. Branca så ud, som om hun var ved at 

kede sig til døde, men Berenguela ville have nægtet at forlade kamppladsen, for 

hun kendte fortsættelsen. Sammen med Ella ville hun senere på aftnen i deres eget 

rum og med tæt lukket dør genopleve alle diskussionerne. 

Ved måltiderne bemærkede deres far tilsyneladende først døtrenes fægterier 

efter et stykke tid, når kvindestemmerne havde hævet sig betragteligt, men så slog 

han en hånd i bordet og krævede tavshed.  

Sancha og Theresa fortsatte med at fægte – men nu kun med øjnene. 
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Når tavsheden lagde sig som en tung dyne over familien, blev faderen 

febrilsk og begyndte at tale med Afonso, som om de sammen forberedte sig til et 

møde med biskoppen og kongens øvrige rådgivere, og det stod helt klart for alle 

omkring bordet, at kongen og biskoppen var dybt uenige om landets styre.   

Afonso standsede hver gang samtalen ved at hæve en hånd i vejret for at bede 

tjenerne og pigerne om at forlade salen. Der var helt stille, indtil den store dør var 

lukket bag den sidste, og den ældste bror derefter igen havde vendt sig mod 

faderen.  

Ferrando havde i den opståede tavshed skiftet plads for at komme nærmere til 

faderen, hvorefter han forsøgte at tage del i samtalen. Det var tydeligt, at Afonso 

ikke kunne ikke lide Ferrandos indblanding og prøvede at ignorere ham, hvilket 

blot gjorde hans yngre bror endnu mere ivrig efter at deltage. Kongen blev 

forvirret og tav, og Afonso  og Ferrando overtog fuldstændigt. 

Berenguela kendte spillet og forstod aldrig helt, hvorfor Afonso ikke straks 

affærdigede sin lillebror, for nu blev Ferrando vred, og de to brødre overgik deres 

ældre søstre i stemmekraft. Måske troede Afonso fejlagtigt, at hans argumenter 

ville få overbevist broderen om hans klogskab og derved få ham til at standse sin 

tale. Det var helt forgæves! Ferrando protesterede mod forsøget på at skubbe ham 

til side, og så snart brødrene var optaget af deres indbyrdes diskussion, ville 

faderen, der i begyndelsen havde forsøgt at følge med, helt miste interessen og 

igen sidde med øjne, der intet så.  

Theresa og Sancha havde betragtet brødrene og ventet. Nu tog de igen ordene 

til hjælp i deres egen diskussion.  

Berenguela kunne ikke blive træt af at betragte familiespillet og nød, at hun 

ikke stod som skydeskive imellem sine ældre søskende. Af og til betragtede hun 

Pere og undrede sig over, at han ikke deltog i samtalerne. Tilsyneladende ænsede 

han slet ikke de voldsomme, verbale kampe omkring ham; han var optaget af at 

nyde maden og ytrede sig kun, når han ikke kunne nå et af fadene på bordet. 

Oftest måtte han bede om at få rakt det over til sig flere gange, før nogen hørte 

ham. Branca begyndte at studere sine negle, og Mafalda lænede sig ind over 

bordet for at komme tættere på Theresa og Sancha. 
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Indholdsmæssigt fandt hun og Ella brødrenes diskussioner langt mere 

interessante end søstrenes. Afonso havde gjort sig tanker om, hvorledes han som 

konge kunne styrke Portugal. Det vigtigste, sagde han, var at holde alle dele af 

landet samlet, og det kunne kun kongen gøre. Hvis landet splittedes op i mindre 

fyrstedømmer, der var så stærke, at de kunne gøre, som de ville, betød det på 

længere sigt undergang for landet.  

Ferrando ville tale om forbund. Forbund mellem selvstændige, ligestillede 

fyrster ligesom i det store Tysk-Romerske Rige, hvor de mægtigste fyrster valgte 

en kejser til at holde sammen på forbundet! 

»Et forbund kan aldrig blive ligeså stærkt som et kongedømme!« 

»Det Tysk-Romerske Rige er det stærkeste rige i verden!« 

På dette tidspunkt nåede brødrene frem til diskussionen om de store 

landområder, børnene skulle modtage i arv, når faderen døde. Ingen af dem 

nævnte faderens død med eksakte ord, og ingen nævnte specifikke landområder – 

begge talte helt principielt og overordnet.  

»At være fyrste i et landområde betyder ikke, at fyrsten nødvendigvis skal 

beslutte alt vedrørende området,« sagde Afonso. »Det betyder blot, at fyrsten kan 

beholde en del af de skatter, der bliver opkrævet i området – ja, og så naturligvis 

kan kalde sig for fyrste.« 

»Nej,« lød Ferrandos svar, »at være fyrste betyder at have det fulde styre i sit 

fyrstedømme. Fyrsten kan indgå i forbund med andre fyrster, men behøver ikke 

nødvendigvis at være tvunget til at underordne sig en fælles konge.« 

En af brødrene ville komme til at bruge ordet »jeg«, og diskussionen truede 

med at gå fra at være verbal til at blive korporlig. En af brødrene, sædvanligvis 

Afonso, slog sin knyttede hånd i bordet, så glassene dansede. Den anden bror 

lagde endnu mere kraft i, da han efterfølgende slog hånden i bordet, og et par glas 

væltede og blev slået i stykker. 

Lydene vækkede deres far fra hans tilsyneladende dvale. Han rejste sig og 

forkyndte, at måltidet var overstået. 
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Kapitel 4.   Coimbra, 1204    

   Afonsos trolovelse  

 

 

Den næste gang Berenguela stod på balkonen for at modtage en procession, var 

hun ti år gammel.   

Kongen havde besluttet nøjagtigt, hvor han selv og hans børn skulle stå. Hun 

og Ella var blevet placeret mellem Ferrando og den pige, der holdt Mafalda i 

armene, for Mafalda var for lille til at blive set, hvis hun selv stod på balkonen. 

Og ses skulle de alle! Af de mennesker, der havde stillet sig op langs vejen for at 

se processionen komme, og af alle de gæster, der i processionen nærmede sig 

slottet.  

Faderen og hans tre sønner udgjorde midten, til højre stod de tre voksne døtre 

og til venstre de små døtre. Berenguela betragtede sig selv og Ella som store 

piger, men i lettelsen over at have faderen mellem sig selv og sine ældre søstre var 

hun tilfreds med placeringen. 

Kongen og hans børn skulle modtage den mægtige kong Alfonso af Kastilien 

og hans datter. Kastilien var et magtfuldt, gammelt rige, og den besøgende var den 

ottende konge, der bar navnet Alfonso. Ferrando havde fortalt, at Alfonso havde 

regeret i så mange år, at han vidste alt, hvad der foregik både i hans eget rige, men 

også i de tilstødende riger, og hvis kong Alfonso besluttede noget, mødte han ikke 

nej nogen steder fra. 

Kong Alfonso havde besluttet, at hans datter, Urraca, skulle giftes med den 

ældste søn af kongen af Portugal. Han havde allerede nogle år tidligere giftet én 

datter væk til den franske arveprins. Ferrando mente, at giftermålene skulle sikre 

kong Alfonsos magt over nabolandene og havde spyttet foragteligt på slotsgårdens 

sten, mens han fortalte om de lumske planer, Kastiliens mægtige hersker havde 

for både Frankrig og Portugal. 
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Det var en varm dag. Solen strålede fra en skyfri himmel. Alle vidste, at 

solen ved middagstid ville have bevæget sig så langt, at solstrålerne ville ramme 

lige ned på balkonen. Ikke en vind rørte sig, og at stå på balkonen efter middag 

ville blive som at opholde sig i en bageovn. Alle på balkonen kunne tydeligt høre 

kongens bemærkninger til sønnerne om, at det var helt bevidst, at kong Alfonso 

trak tidspunktet for sin ankomst. 

Men så fik de øje på de to portugisiske ryttere. De dukkede frem, hvor vejen 

drejede op mod slottet, og red i hurtig fart op mod kongefamilien. Deres 

tilsynekomst var tegnet på, at den kastilianske konge netop nu bevægede sig op 

gennem den nederste del af byen langs floden. Forventningen bragte folk langs 

vejen til at tie, og i stilheden hørtes lydene fra mange heste, der nærmede sig.   

Berenguelas minde om processionen ved Theresas hjemkomst blegnede ved 

siden af oplevelsen af kong Alfonsos ankomst til Coimbra. 

To ryttere, klædt i farvestrålende, kostbare klædninger og med hatte pyntet 

med store fjer kom  – ved siden af hinanden – til syne. 

Hvem af dem var mon kongen? 

Men det var ingen af dem, for nu sås flere rækker af ligeså kostbart klædte 

mænd, nogle med store faner i stærke farver. Hver gang endnu en række ryttere 

blev synlige, mente Berenguela at se kongen.  

Da han endelig viste sig, var hun tæt på at overse ham, for han var ikke nær 

så fornemt klædt som de første ryttere, men han red uden nogen ved siden af sig 

og med afstand til rytterne både foran og bag ved sig.  

Kong Alfonso standsede sin hest, så snart han kunne ses fra balkonen. Hesten 

stejlede, men det var tydeligt for alle, at kongen forstod at styre den, for han blev 

siddende sikkert i sadlen, selv om dyret både rejste sig på bagbenene og drejede 

rundt om sig selv. Så bevægede den sig igen fremad på alle fire ben, og kong 

Alfonso strakte sin ene arm helt op i luften i en hilsen til den portugisiske 

kongefamilie. Tilskuerne jublede. 

På balkonen lød et tydeligt fnys og efter det et udbrud fra faderen. Ordene 

»pral« og »altid vise sig« trængte igennem til Berenguela.  

Efter kongen fulgte endnu to ryttere, klædt som de forreste. 
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Så fulgte kirkens folk. Kardinalen red i spidsen i sin højrøde kappe, men han 

red ikke alene. Ved siden af ham red biskoppen af Coimbra. Endnu et udbrud fra 

faderen. Hendes far og biskoppen var sjældent enige om noget som helst, men 

allermest uenige var de i spørgsmålet om, hvorvidt kongen eller kirken skulle 

være bestemmende i Portugal. Det var åbenlyst, at biskoppen i dag havde valgt 

side. Han fulgtes med Kastiliens konge i stedet for at modtage ham som Coimbras 

biskop. 

Lige bag dem fulgte en rytter, der bar det store krucifiks fra domkirken. 

Krucifikset stod sædvanligvis i al sin pragt ved siden af altret, men i dag var det 

hentet ud af kirken for at blive vist frem i processionen. Det tiltrak alles øjne, 

besat som det var af juveler, der strålede i alle farver, når solstrålerne ramte det. 

Bag krucifikset gik præsterne med forskelligt farvede kapper, efterfulgt af en 

talstærk skare af munke. Der var flest benediktinermunke, for de bar alle deres 

hvide ordensklædninger. 

Hvor skulle alle de mennesker dog sove under besøget? Kongebørnene var 

blevet rykket sammen i nogle få rum i slottet for at give plads til gæsterne, men så 

mange …. Og mad? Hvordan skulle der skaffes mad til dem? Vidste hendes far 

mon i forvejen, at der kom så mange? Nå, de havde nok selv taget mad med. 

Munkene skulle sikkert overnatte i klostrene, og måske medbragte nogen af de 

andre telte til at bo i… 

Så kom maurerne til syne. Der var ti mauriske ryttere, og de var klædt helt i 

hvidt. Hvidere end den hvideste farve lyste deres klæder mod deres mørke hud. 

Deres hår var sat op under turbaner. De halvlange kjortler og kapper skjulte de 

morsomme hoser, som sad helt løst omkring benene på dem og først snævrede ind 

nede i deres lange, snørede læderstøvler.  

Berenguela vidste, at de hvide klædninger kun blev brugt, når der skulle vises 

dyb respekt. Gjaldt respekten kong Alfonso af Kastilien eller kong Sancho af 

Portugal? Eller måske dem begge? Alle ti red på de mauriske heste, høje, slanke, 

helt mørke heste, nogle skinnende sorte, tydeligt stolte af at bære deres ryttere. 

Et vindstød skabt af processionen blæste en af de lange, hvide kapper til side, 

og et læderharnisk kunne ses nedenunder. Hvorfor bar de harnisk? De kunne vel 

ikke være bange for at komme i kamp på denne festdag?  
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Hun havde hørt sine brødre snakke om, at de kristne konger med kong 

Alfonso i spidsen forsøgte at drive maurerne længere og længere sydpå, så de fik 

inddraget det land, der havde været maurisk, under kristendommens bannere. 

Tilført landene den kristne tro, havde hendes far forklaret, og Theresa og Sancha 

havde udstødt små jubelråb. Men disse maurere fulgtes jo med kongen, så de 

kunne da umuligt tro, at der ville ske dem noget i Coimbra. 

Hun havde selv været på rejse i tidligere muslimsk land og set, hvordan folk 

levede der. Faktisk var det kun et år siden. Måske havde indbyggerne tidligere 

været hedninge, nej, naturligvis havde de været hedninge, når hendes far sagde 

det, og med kongens velsignelse havde de stadig lov til at dyrke deres religion, 

hvis de ønskede det. 

 Hun havde sammen med Branca fået lov til at ledsage sin far til Lisbon 

mange dagsrejser syd for Coimbra, og her havde hun set, hvordan de tidligere 

hedninge levede. Rum, bygget så fine og lette, at hun havde måttet gå hen og 

klappe på stenene for at være sikker på, at de var virkelige. Måltider, der smagte 

bedre end noget andet mad, hun nogensinde havde spist. Og venlighed, der 

overgik alt, hvad hun havde oplevet i portugisiske huse og byer, der ikke 

rummede maurere. 

Kongen og hans følge havde boet hos en maurisk stormand, som talte 

portugisisk.  

I tidligere muslimsk land var det sikrest at bo under et muslimsk tag, havde 

hendes far sagt, for maurerne var som alle muslimer underlagt gæstevenskabets 

love. Det var svære ord, og hendes far havde brugt lang tid på at forklare hende og 

Branca, hvad de betød: Hvis en maurer inviterede en fremmed ind i sit hus som 

gæst, var husets ejer forpligtet til at sørge for, at gæsten fik mad og et sikkert sted 

at sove. Faderen havde sukket og sagt, at det desværre ikke altid var tilfældet i 

portugisiske familier.  

Værten havde gjort alt, hvad han kunne, for at gøre deres ophold så 

tilfredsstillende som muligt; han og hans sønner havde gættet sig til deres mindste 

ønsker, somme tider før de selv havde været klar over, hvad de ønskede sig. 

Iskoldt drikkevand, små, søde kager eller flere af de bløde puder, man brugte til at 
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sidde og ligge på. Berenguela havde besluttet, at hun altid ville bo hos en maurisk 

familie, hvis hun kunne komme til det, når hun var på rejse. 

Lige ved siden af det store hus lå moskéen med den høje, slanke minaret, 

hvorfra imamen flere gange dagligt kaldte til bøn. Berenguela fandt det svært at 

forstå, at nogle af maurerne stadig dyrkede Islam, når de nu hørte til Portugal, som 

var et kristent land. Hendes far smilede og sagde, at dersom mennesker fik lov til 

at beholde deres tro, var de villige til at samarbejde. Hvis deres tro blev taget fra 

dem, var et samarbejde umuligt - eller i hvert fald besværliggjort. 

Det var på den rejse, hun for alvor havde lært at sætte pris på at ride, selv om 

Branca forsøgte at overtale hende til at sidde inde i en lukket vogn.  

Dagen før de skulle tage afsked for at vende tilbage til Coimbra, havde deres 

mauriske vært bedt hende og hendes far om at følge med sig ud til en fold. Han 

ville forære hende en hest.  

Hestene stod tæt i folden, men maureren var frygtløst gået ind mellem dem, 

og Berenguela havde ikke kunnet se ham, før han dukkede frem igen med en 

unghest, som han holdt i bidslet. Den unge hest var urolig og kastede sit hoved 

opad i vilde ryk, mens dens øjne fór fra side til side. 

Hendes far greb hende i armen og trak hende tilbage, men deres mauriske 

vært standsede, stillede sig lige foran hesten og talte blidt til den. Berenguela 

kunne ikke høre hans ord og vidste, at hun heller ikke ville have forstået dem. 

Men hun ville gerne have hørt tonefaldet, for dyret blev straks roligt, fæstnede 

sine øjne på sin herre og stod efter få øjeblikke helt stille. Sådan ville hun gerne 

kunne tale til hesten, hvis den skulle være hendes. Og det skulle den åbenbart. 

Maureren førte unghesten frem mod kongedatteren. Uden at se på kongen 

henvendte han sig direkte til hende: »Jeg har bemærket, at du er dygtig til at ride. 

Dette skal være din hest, og jeg lover dig, at han vil gøre dig endnu dygtigere! 

Han vil følge dig, for han holder af at løbe, lige så meget som du holder af at 

ride.«  

Han udtalte ordene alvorligt og højtideligt, som om han holdt en vigtig tale. 

Så trådte han til side, og Berenguela så op på sin nye hest. Den var højere end de 

heste, hun tidligere havde redet på. Det virkede, som om dyret havde forstået, 
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hvad der var blevet sagt til den, for dens store, brune øjne så lige ind i hendes. 

Den kunne se, hvad hun tænkte!  

I de første øjeblikke havde hun syntes, at hesten så lidt løjerlig ud, nærmest 

kun skind og knogler. Tyndere og højere end almindelige ungheste. Var det 

virkelig sådan en værdifuld gave? Men da hun koblede sit blik fast i hestens og 

lyttede til faderens tak på hendes vegne, forstod hun, at denne hest var noget 

særligt, og første gang hun blev sat op på den, mærkede hun, hvordan den passede 

til hende; hendes korte ben kunne nå hen over ryggen og ned på hestens sider.  

»Hvad hedder hesten?« havde hun spurgt. 

»Han kommer til at lyde det navn, som du vælger til ham. Lige nu har han 

intet navn, men når I har lært hinanden at kende, vil du vide, hvad han hedder.«  

Hun havde redet på hesten uden navn ud af Lisbon.   

Afonso havde grinet af hestens udseende, men hun havde vist ham, hvor 

hurtigt den kunne løbe, og han havde forlangt, at den skulle tilhøre kongen. Det 

betød, sagde han, at alle kunne vælge at ride på den. Berenguela var jo stadig kun 

en lille pige, og hesten alt for stor for hende. Hun havde ikke engang givet den et 

navn, men nu skulle han nok finde et passende.  

Hun havde nægtet og forsøgt at få ørenlyd til at fortælle, at navnet ville 

komme helt af sig selv, når hesten og hun havde lært hinanden helt at kende.  

Endelig havde hendes far med en bemærkning om, at den hest tilhørte 

Berenguela og ingen andre, standset diskussionen.  

I begyndelsen tiltalte hun den som »hest«, og det blev dens navn. Cavalo. 

Mon Cavalo i slottets stalde ville lugte sig frem til, at nogle af dens slægt-

ninge var kommet til Coimbra? Var en af de ti ryttere deres vært i Lisbon? Hun 

måtte huske at se nærmere efter. 

Efter maurerne fulgte nogle helt anderledes udseende ryttere. Meget mere 

enkelt klædt end alle de andre; fodlange kjortler med en bred kappe henover. Alle 

bar de samme slags hat, stor, sort, bredskygget, opadtil afsluttet med en høj top, 

der bøjede sig nedad, så den næsten ramte skuldrene. Under hatten sås deres 

lange, sorte hår, redt i fine krøller.  
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Berenguela kiggede op på Ferrando og slog let på hans ben for at få 

opmærksomheden. Ferrando besvarede spørgsmålet uden at flytte sit blik fra 

processionen og uden at afvente hendes ord: »Det er jøderne!« 

Jøderne! Havde hun hørt om dem tidligere? Måske, men hun mindedes det 

ikke. Seks jøder var der. Også de red på mauriske heste. 

Det var tydeligt for alle på balkonen, at processionen ikke var slut. Folk blev 

stående langs husmurene i stedet for at brede sig ud over vejen, og en vogn 

dukkede frem. Berenguela nåede ikke at se, hvem der nu kom, for kongen af 

Kastilien var så tæt på slottet, at hendes far beordrede alle sine børn til sammen 

med ham at gå ned til den store trappe på den anden side af bygningen. 

Knap var de nået ud på det øverste flade stykke af trappen, før de så kong 

Alfonso ride over vindebroen og ind i slottet. Rytterne med fanerne var allerede 

inde i slotsgården og holdt stille på deres heste langs murene; fanestængerne var 

blevet kilet ned mellem gårdens runde sten. 

Kong Alfonso standsede sin hest, der nu var helt rolig, og steg ned fra den. 

Faderen gik langsomt ned ad trappetrinene, og de to konger stod overfor 

hinanden.  

Inde i slotsgården herskede i det øjeblik næsten total stilhed. Lydene fra 

resten af processionen, der nærmede sig, skar tydeligt igennem luften, men inde i 

gården forholdt selv hestene sig rolige. 

Berenguela glemte at trække vejret. Hun betragtede ryggen af sin far. Hvad 

ville han gøre? Kongerne hilste hinanden ved at bøje hovedet let. Mon de havde 

aftalt, hvor langt frem de skulle bøje hovedet, så ingen af dem skulle virke mere 

magtfuld eller underdanig end den anden? Men de havde vist aldrig tidligere mødt 

hinanden. Det var måske noget, de havde lært, dengang de blev konger.  

Kongen af Portugal viste kongen af Kastilien frem til og op ad trappen, hvor 

børnene veg til side og trak sig et par trin ned for at give plads til dem, mens de 

hilste ved at bukke respektfuldt eller neje med bøjet hoved. Stående øverst på 

trappen vendte kongerne sig, igen som efter aftale, og blev stående med front mod 

slotsgårdens åbning mod vindebroen. 

Kardinalen og biskoppen red ind i gården, og begge steg ned fra deres heste 

og gik hurtigt frem mod trappen. Kongebørnene gentog deres hilsen, og 
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kirkelederne skyndte sig op ad trinene. De nærmede sig de øverste trin, og det gik  

op for Berenguela, at der ikke ville være plads til dem allesammen på én gang 

allerøverst på trappen. 

Ud af øjenkrogen så hun Theresa og Sancha trække sig ned fra de øverste 

trappetrin. De knælede. Hun selv trådte et skridt frem for at gøre det samme, men 

mærkede, at hun blev grebet i armen som et signal til at blive stående. Hun vendte 

hovedet og så Afonso lige bag sig; han fastholdt grebet, men så slet ikke på hende. 

Kardinalen og biskoppen måtte standse flere trin fra toppen, hvorfra de hilste 

de kongelige ved at bøje hovedet. Bøjede de ikke deres hoveder lidt mere, end 

kongerne havde gjort det? Berenguela så op på sin far, og det var i hvert fald 

tydeligt, at han besvarede den kirkelige hilsen ved at bøje sit hoved væsentligt 

mindre mod kirkelederne, end han havde gjort overfor kong Alfonso.  

De to mænd tøvede, men ingen rykkede sammen for at skaffe plads til dem. 

Theresa og Sancha havde formentlig villet skaffe plads ved at knæle, men som 

knælende optog de mere plads, end de ville have gjort, hvis de fortsat havde stået 

op. Kardinalen og biskoppen måtte stå flere trin lavere end kongerne og 

kongebørnene. 

Maurerne og jøderne var kommet ind på slotspladsen og stod ved siden af 

deres heste. Nogle præster fra processionen kom frem på gårdspladsen, og da 

Berenguela nu så vogne på vindebroen, forstod hun, at resten af præsterne og 

munkene måtte vente udenfor foran slottet. Så skulle der nok ikke skaffes 

soveplads og mad til dem. 

Mindre vogne til mennesker, forspændt med hver to heste, blev efterfulgt af 

store vogne med kister og sække, hver forspændt med fire heste. Vogntoget 

standsede, og Berenguela var slet ikke sikker på, at hun kunne se alle vognene. 

Måske var der flere, men kun den forreste vogn passerede broen.  

Det var tydeligt, at kuskene på vognen havde til hensigt at føre den helt ind til 

midten af slotsgården, men pladsen var efterhånden blevet optaget af præster og 

ryttere af forskellig slags. Kuskene var imidlertid fast besluttet på at føre deres 

vogn helt frem til trappen - med det resultat, at heste og mennesker i sidste øjeblik 

måtte kaste sig til siden ind blandt andre dyr og andre mennesker for at give plads. 

Hestevrinsken og smertensråb svarede kuskenes anstrengelser. 
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Endelig holdt vognen stille ved foden af trappen; en af kuskene sprang ned 

og åbnede vogndøren, og med den ene fod fik han skubbet et trappetrin frem fra 

undersiden af vognen. 

Nogle øjeblikkes venten og ud steg en ganske ung kvinde, som et langt 

øjeblik blev stående ubevægelig på trinet, før hun trådte ned og gik hen mod 

trappen.  

Stilheden indtog igen slotsgården. Alle betragtede den unge kvinde, og øverst 

på trappen kunne hendes skridt på gårdens sten tydeligt høres.  

Berenguela så nysgerrigt på kvinden, der skulle giftes med Afonso og blive 

hendes svigerinde. Juveler strålede fra hendes hår, hals og klæder, så det var 

umuligt at skelne hendes ansigtstræk tydeligt. Hendes fremtoning mindede om 

malerierne af helgenerne, der alle var omkranset af det himmelske lys. 

Kongerne gik nogle trin ned ad trappen, forbi kirkelederne, som derved blev 

tvunget til at træde endnu nogle trin ned. Berenguela greb sig i at være spændt på, 

om de mon ville skynde sig at indtage de nu tomme pladser øverst på trappen. 

Men ingen af dem rørte sig. 

Midt på trappen mødte Kong Alfonso af Kastilien sin datter. Hun nejede 

forsigtigt, og hendes far rakte hende sin hånd og drejede både hende og sig selv 

mod kongen af Portugal, som hilste ved igen at bøje hovedet. Så bevægede de sig 

alle tre op ad trappen. Kongebørnene hilste, og kirkelederne bøjede deres hoveder 

og gjorde korsets tegn. 

Afonso slap sit greb om Berenguelas arm, skubbede hende til side og trådte 

frem. Den unge kvinde løftede sit hoved og så på sin kommende ægtemand. 

Hendes øjne var hverken brune eller sorte. De var blå!  

Berenguela glemte alt andet. Blå øjne. Hvad ville Sancha og Theresa sige om 

blå øjne? Urracas øjne var præcis den samme farve som Kristus’ kappe på den 

store altertavle i domkirken. Det kunne umuligt være dårligt. 

Kongerne vendte sig om og gik ind i slottet, efterfulgt af Urraca og Afonso. 

Hun vågnede af sine tanker, da Ferrando tog hende i armen og trak hende med sig 

ind foran kardinalen og biskoppen.  

Den store sal blev langsomt fyldt med mennesker, der stillede sig op langs de 

tre af væggene i rummet. Ferrando havde stadig et fast greb om Berenguelas arm 
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og førte hende så tæt på den fjerde væg, som de kunne komme. Lige overfor dem 

stillede kardinalen og biskoppen sig. Kardinalen tog et skridt fremad, men en 

håndbevægelse fra den kastilianske konge standsede ham. Han stod sammen med 

Berenguelas far, Afonso og sin datter op mod den fjerde væg.  

Udenfor solstrålernes rækkevidde kunne man se kongedatterens ansigt. Hun 

så ældre ud end Afonso, men det var hun vist ikke. Berenguela havde hørt nogen 

fortælle, at Urraca var fyldt seksten år. Afonso gik i sit nittende leveår. Igen blev 

hun slået af de blå øjne. Måske snarere grå. I hvert fald så det på afstand ud, som 

om der var en grå skygge i den blå farve. Urraca var ikke særlig køn; hendes næse 

var for stor og munden for lille. Men hun behøvede heller ikke være køn. Hendes 

far var kong Alfonso af Kastilien 

Hun lignede slet ikke sin far, som var gnistrende sorthåret, selv om han ikke 

længere var ung. Hans mørke øjne bevægede sig rundt i salen, og Berenguela 

tænkte et øjeblik over, at hun gerne ville tale med ham. Havde nogen mon 

nogensinde vovet at fortælle ham, at han havde samme øjenfarve som djævlen?  

Langsomt fyldtes salen. Hun og Ferrando stod, så de kunne se alle, der kom 

ind af de store døre, der i dagens anledning var slået helt op. Rytterne fyldte langt 

mindre uden heste og faner, så der var plads til dem alle i den store sal. Maurerne 

og jøderne havde samlet sig i to mindre grupper. 

Endelig! Alle, der skulle være i salen, var på plads. Kong Sancho trådte et 

skridt frem og holdt sin velkomsttale. Hans børn vidste, at han havde brugt flere 

dage på at øve sig i at fremsige talen, havde føjet nye ord til og slettet andre. Han 

talte langsomt og højt og så ud, som om ordene naturligt faldt ham ind, mens han 

fremsagde dem. 

Berenguela lyttede ikke. Hun betragtede sin kommende svigerinde. Urracas 

øjne fejede rundt i salen, og på et tidspunkt under talen gled blikket ind over 

Berenguela, forbi, men så igen tilbage. Urraca smilede. Så fortsatte blikket, så 

hurtigt, at Berenguela ikke fik samlet sig til at smile tilbage, før det var for sent.    

Så talte kong Alfonso. En præst oversatte hans ord fra spansk til portugisisk, 

så alle forstod ham. Forventelige ord som tak, glæde, fællesskab ….. 

Hvad tænkte maurerne og jøderne mon?  Tak, glæde, fællesskab ……?  

Maurerne, der var klædt i deres harnisk. 




