Dronning Dagmars efterfølger
Dronning Berengaria – kaldet Bengerd

Kong Valdemar Sejr giftede sig i 1205 med Margaretha
Dragomir af Böhmen, senere kendt som dronning Dagmar. Dagmar havde ry for at være en mild og vennesæl
dronning. Dronning Dagmar døde til danskernes store sorg
i 1212. På sit dødsleje forsøgte dronning Dagmar ifølge folkevisen ”Dronning Dagmars død” at afkræve kongen et
løfte om, at han ikke vil gifte sig med prinsesse Berengaria
af Portugal.
Meget tyder på, at kongen allerede dengang kendte til
prinsesse Berengaria og havde et godt øje til hende. Men
ingen ved, hvor, hvornår og hvordan de havde lært hinanden at kende. Der er flere mulige forklaringer på deres
bekendtskab. En af dem er, at kong Valdemars søster Ingeborg, gift med Philip August af Frankrig, havde haft en
finger med i spillet. Måske havde Valdemar, endnu som
ung hertug af Slesvig, været en af anførerne i en dansk
styrke i et korstog som anløb Portugals kyster i 1189, og
ved den lejlighed kan han have været i forbindelse med
det portugisiske hof. Men der er flere forskellige teorier her
om. Fakta er, at prinsesse Berengaria tog til Danmark og
giftede sig med den tyve år ældre kong Valdemar i 1214.
Berengaria var det yngste barn af kong Sancho I af Portugal og hans dronning Dulce, som han havde ægtet i 1174.
Dulce var datter af Raimundo Berenguer, grev af Barcelona. Sancho og Dulce fik otte børn sammen. Berengaria er
med al sandsynlighed født i 1190 eller i et af de første år i 90’erne. Hendes moder, dronning Dulce, døde i 1198, og
faderen, Sancho I, døde i 1211. Hun var altså forældreløs, da hun tog til Danmark.
Danskerne sørgede endnu over den godhjertede dronning Dagmar, så det ikke var nemt for den nye dronning at
blive accepteret hos hendes mands undersåtter. Desuden var Berengaria nærmest Dagmars modpol: Hun havde
ben i næsen og var tilmed en ret ærgerrig pige. Danskerne kaldte hende ’en besk blomme’ og gav hende skyld for
de skattebyrder som gjorde deres liv surt. De kaldte hende Bengerd.
Kong Valdemar og Bengerd fik tre sønner, Erik, Abel og Christoffer, inden hun døde i barselsseng i 1221, vistnok i sit
31. år. Hendes tre sønner blev alle efter hinanden konger i Danmark; Abel ved at slå Erik ihjel.
Det var i dronning Bengerds tid, i 1219, at Valdemar Sejr tog på erobringstogt til Estland, hvor Dannebrog ifølge det
gamle sagn faldt ned fra himmelen.

Ulla Sjørup

Kong Valdemar overlevede begge sine hustruer og blev begravet midt imellem dem i
Skt. Bendts kirke i Ringsted.

Da kong Frederik VII, som var meget arkæologisk interesseret, fik åbnet dronning Berengarias grav i 1855, fandt
man hendes skelet, noget silketøj og hendes fletning. Anatomiprofessoren Ib Pedersen, som var med til udgravningen, blev så begejstret over dronningens smukke hovedskal med helt fejlfrie tandrækker, at han fik kongens
tilladelse til at tage en gipsafstøbning af den. Afstøbningen kan ses i Sct. Bendts kirkes venstre sideskib.

Opgaver:
1.	Hvordan beskrives dronning Berengaria i folkeviserne? Hvordan beskrives dronning Dagmars forhold til hende?

2. Hvorfor forsøger dronning Dagmar på sit dødsleje at forhindre Valdemar i at gifte sig med Berengaria?

3.	Hvorfor gifter kong Valdemar sig alligevel med prinsesse Berengaria? Kan der være andre årsager end kærlighed? Hvorfor giftede Berengaria sig med Valdemar?
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