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Margrete 1. af Danmark og Norge er draget til Kalmar 
i Sverige for at krone sin fostersøn, Erik af Pommern, 
til konge og samle Nordens riger og folk. Der afholdes 
fester og ridderturneringer, men folk er utilfredse, 
og bag Margretes ryg kalder de hende hånligt ”Kong 
Bukseløs”.

Margrete beder i kirken i Kalmar. Den Hellige 
Birgittas datterdatter, Ingegerd, som er nonne i 
Birgittinerordenen, forsøger at berolige hende og 
holde hende fast i beslutningen om at få alle til at 
underskrive unionsbrevet, så Nordens folk kan blive 
samlet. 

Da Margrete er alene, dukker en sort ridder op. Han 
påstår, at det aldrig vil lykkes Margrete at få samlet de 
stridende folk. Ridderen knipser, og i et drømmesyn 
ser Margrete, hvad hun kan få, hvis hun dropper 
Kalmarunionen: yndige børn og en trofast, stærk 
mand. Margrete vakler og føler sig fristet til at leve et 
liv som alle andre. Ridderen lover, at han vil sørge for, 
at drømmebilledet bliver til virkelighed, hvis Margrete 
opgiver sine planer.

Da Margrete igen er alene i kirken, bliver et af 
kalkmalerierne levende, og en lille, grøn djævel, ved 
navn Tutivillus, hopper ud af væggen. Inden hun når 
at reagere, bringer den lille djævel hende tilbage i 
tiden: Margrete er igen 10 år og flygter fra sin far, 
Kong Valdemar Atterdag, der har arrangeret hendes 
ægteskab med Norges Konge Haakon. Hun befinder sig 
nu i en magisk skov sammen med Tutivillus, eller Tuti, 
som djævelen insisterer på at blive kaldt. 

”Jeg er også stukket af,” fortæller Tuti. ”Fra min onde 
Herre, der gør grusomme ting!” Tuti synes, at de skal 
slå pjalterne sammen og følges, men Margrete stoler 
ikke på den grønne djævel, som har nogle underlige 
evner: f.eks. at få præstens tunge til at slå knuder, når 
han prædiker, eller sørge for, at skrivermunkene skriver 
forkert i bibelen.

Pludselig hører Tuti nogen nærme sig og hiver 
Margrete med i skjul. De overværer et sælsomt 
kærlighedsmøde mellem Nymfen Stilla og 
Salamanderen Ignis, der mødes i hemmelighed. Den 
ene er et vandvæsen og den anden et ildvæsen, så 
de kan ikke komme tæt på hinanden. Stilla er datter 
af Varuna, nymfernes herskerinde, og Ignis er søn af 
Devas Agni, salamandernes hersker. De to ledere afskyr 
hinanden. Tuti kommer til at nyse, og det forelskede 
par løber væk.

Med ét kommer gnomerne frem. De små jordvæsener 
synes, at Margrete er en underlig én men inviterer 
hende med til deres tilholdssted. Til gengæld beder de 
Tuti om at forsvinde. Margrete beslutter sig for at blive 
hos gnomerne, men Tuti kommer listende og beder 
hende følge med, så hun kan høre, hvad gnomerne 
i virkeligheden er ude på. Det viser sig, at gnomerne 
skal bringe et offer til den onde Belzebub, men i stedet 
for at ofre en af deres egne, vil de ofre Margrete. Den 
eneste, der protesterer, er gnomen Gnæk. Da Margrete 
og Tuti stikker af, smider de nogle af Margretes 
guldmønter for fødderne af gnomerne, som slås om 
kostbarhederne. 

Nymfernes herskerinde, Varuna, beordrer Stilla til at 
blive hjemme da hun kommer listende hjem efter 
stævnemødet med Ignis. Varuna drager med nogle 
krigeriske nymfer afsted for at møde salamandernes 
leder, Devas Agni. 

Salamandernes fest slutter brat, da Varuna og hendes 
følge ankommer. Varuna advarer Devas Agni: Hvis ikke 
hans søn holder sig væk fra Stilla, betyder det krig 
mellem de to folk. Devas Agni siger hånligt, at Ignis 
aldrig kunne finde på at have noget at gøre med en 
nymfe og sender bud efter sin søn. Men Ignis er stukket 
af. Devas Agni beordrer sine folk afsted for at lede 
efter ham. Varuna skynder sig hjem, men for sent: Stilla 
er også forsvundet.

Et andet sted i skoven hører Margrete sylfidesang og 
beslutter sig for at opsøge de smukke luftånder. Men 
Tuti nægter at tage med og forsvinder rædselsslagen 
ind i skoven. Stilla og Ignis støder igen på Margrete, 
da de også er på vej for at søge tilflugt hos sylfiderne. 
Det lykkes dem at finde sylfidernes tilholdssted, og de 
gæstfrie luftvæsener modtager dem med åbne arme. 
Margrete bliver hurtigt venner med Nubes, som er 
søster til Vayu. 

Et mørkt sted i skoven venter Tuti nervøst, og han bliver 
skrækslagen, da selveste Belzebub dukker op. Belzebub 
er vred, for det var aftalen, at Tuti skulle skaffe ham det 
underlige væsen, der kalder sig Margrete. Tuti prøver 
bævende at forklare sin herre, at Margrete bare er en 
ufarlig lille pige, men Belzebub ved bedre. Sammen 
med sin djævleflok er han sikker på, at han nok skal få 
uskadeliggjort hende.
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Hos sylfiderne dukker gnomen Gnæk, op. Hun har 
forladt sit folk for at finde Margrete og advare 
hende om, at hun er i stor fare og derfor bør vende 
tilbage til sin egen verden i en fart. Sylfiderne 
overfuser Gnæk, da de ingen tiltro har til de grådige 
gnomer. Gnæk svarer, at hun opfatter sylfider som 
ondskabsfulde, sladrende ånder. Margrete får dem 
til at indse, at ingen af dem kan undvære hinanden. 
Uden jord, ild, vand og luft ville verden ikke 
eksistere.

På Belzebubs ordre er Tuti på vej rundt i skoven for 
at meddele, at hvis Belzebub ikke får Margrete, 
vil han mangedoble antallet af ofre. Salamandere, 
nymfer, gnomer og sylfider mødes, og de fleste af 
dem ånder lettet op, for nu kan Belzebub bare få 
pigen uden ekstra ofringer. Men Vayu nægter at 
udlevere Margrete. Alle skændes, indtil Margrete 
træder frem og siger, at hun går frivilligt, hvis en 
repræsentant for hver gruppe går med. Nubes, 
Gnæk, Stilla og Ignis melder sig, og de fem drager 
afsted for at bekæmpe Belzebub. Da Gnæk spørger, 
hvordan Margrete har tænkt sig, at de skal besejre 
ham, svarer hun, at de vil klare det, hvis bare de 
holder sammen.

Belzebub er henrykt, da Margrete dukker op. Han 
griner hånligt ved synet af et lille, ubetydeligt 
menneske! Men snart opdager han, hvilke kræfter 
hun besidder. Med opbakning fra sine venner samler 
hun de fire energier: luften fra sylfiderne, ilden 
fra salamanderne, jorden fra gnomerne og vandet 
fra nymferne. Ved hjælp af stråler fra energierne 
tvinger Margrete Belzebub i knæ, men pludselig 
lykkes det ham at få fat i hende. Da det ser værst 
ud, træder Tuti til, griber Margretes kors og holder 

det op imod Belzebub, som vrider sig i smerte. 
Han kan ikke tåle det kraftige lys fra Den Hellige 
Birgittas kors og forsvinder med sine djævle men 
sværger, at han vil vende tilbage.

Gnomer, nymfer, sylfider og salamandere samles 
og indgår en fredsaftale. De fire grupper er dybt 
taknemmelige. De roser Tuti for heltedåden og vil 
kåre Margrete til Skovens Dronning, men hun takker 
nej. Hun ved, at de nu kan klare sig uden hende, og 
at hun skal tilbage til sin egen verden og tage sin 
skæbne på sig.

Tilbage i kirken i Kalmar vågner den voksne 
Margrete som af en drøm. Ude fra gaden hører hun 
folk skændes. Købmænd, kirkens folk, adelsmænd, 
kapere og andet godtfolk kan stadig ikke enes om 
noget som helst. 

Pludselig står Den Sorte Ridder igen foran hende og 
spørger, om hun er parat til at drage med ham, men 
nu genkender Margrete ham. Det er Belzebub, der 
altid vil være til stede, hvor ufred og kaos hersker. 
Margrete griber sit kors og holder det imod ham. 
Da han rasende forsøger at forbande hende, slår 
hans tunge knuder og han forsvinder bandende og 
svovlende. Tuti har igen hjulpet hende.

Ingegerd og Erik af Pommern kommer løbende og 
spørger. om der er sket Margrete noget. Hun lægger 
hånden på sin fostersøns skulder og spørger, om han 
er parat til at blive kronet som konge af Norden. 
Drengen nikker, og inden Margrete forlader 
kirkerummet, ser hun op mod kalkmaleriet og 
hvisker et ”tak.” Fra væggen svarer Tutivillus: ”Det 
er det, man har venner til!” 
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