Fakta om dronning Dagmar,
dronning af Danmark 1205-1212
Vi ved ikke meget om dronning Dagmar, men følgende er fakta:

Dagmar blev født i slutningen af
1100-tallet, omkring 1186.
Sandsynligvis på kongeborgen
Vysehrad i Prag.




Hendes far hed Premysl Ottokar I,
konge af Böhmen, og hendes mor
hed Adela af Meissen.

Prinsesse Dragomira sejlede fra
Meissen i 1205 til Ribe.

I 1205 blev prinsesse Margaretha Dragomir gift med Kong Valdemar Sejr
af Danmark. Han var da 35 år.

Brylluppet foregik i Ribe på
Riberhus Slot.
Hun blev døbt Margaretha
Dragomira (”den fredselskende”).

Dagmar voksede op sammen
med sin bror og fire søstre.

Hun blev skilsmissebarn. Hendes far
forlangte skilsmisse
fra hendes mor efter
20 års ægteskab, så
han kunne få en ny
kone. Adela og de
seks børn rejste hjem
til Meissen.

I 1205 sendte kong Valdemar gesanter til
Böhmen for at anholde om prinsesse
Margaretha Dragomiras hånd på vegne af
Kong Valdemar Sejr af Danmark. Valdemar
var konge af Danmark fra 1202-1241.

Ulla Sjørup

Prinsesse Margaretha Dragomira fik det danske navn Dagmar (”dagens mø”)

I 1209 fødte dronning
Dagmar sønnen Valdemar, senere kong Valdemar den Unge.

D. 24. maj 1212 døde
hun på Riberhus Slot,
måske i barselsseng.

Hun blev begravet
i Sct. Bendts Kirke
i Ringsted.

 Kong Valdemar giftede sig i 1214 med Prinsesse
Berengaria (datter af kong Sancho I af Portugal
og dronning Dulce) og fik tre sønner med hende,
Erik, Abel og Christoffer, som alle tre blev konger,
og en datter Sophie, som døde i en ung alder.

Opgaver:

1. Tegn et stamtræ med mindst tre led, hvor dronning Dagmar indgår. Udsmyk arket, så
tekst og stamtræ bliver et hele.
2. Hvor gammel var Dagmar, da hun blev hentet op til sit og Valdemars bryllup i Ribe?
3. Indtegn på vedlagte europakort den kommende dronning Dagmars sejlrute til Ribe.

4. Tegn et skib, som er beregnet til transport fra 1200-tallet. Sammenlign størrelsen
med et tilsvarende skib i dag.
5. Hvor gammel er dronning Dagmar, da hun dør?
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