Myter om dronning Dagmar
Der findes ikke mange fakta om dronning Dagmar, men mange myter. Alt tyder på, at Dagmar i de få år, hun
opholdt sig i Danmark, blev en meget afholdt dronning, men reelt optræder hun ikke i nogen skriftlige kilder i
samtiden.
Mange af disse myter om dronning Dagmar
stammer fra de fem folkeviser, som
omtaler hendes liv:

Dagmar var smuk, klog og god.

Dagmar var en dronning, der altid
tænkte på andres vel, og var derfor
elsket af det danske folk.

Hendes kiste blev trukket fra
Ribe til Ringsted af fire hvide
heste og af danske bønder.




Kong Valdemar skamrider sin hest fra Skanderborg til Ribe for at nå frem til dronning Dagmar,
inden hun dør. Hun er død, da han når frem, men
vågner op igen. Hun afkrævede kongen to løfter
på sit dødsleje:
• Han skulle frigive alle fanger.
 • Han skulle gifte sig med Liden Kirsten og ikke
med prinsesse Berengaria (Bengerd) fra Portugal – hun var så ”bedsk en blomme”.
Endvidere angrede hun de farvede bånd, som hun
havde sat på dragten om søndagen.
Valdemar tændte lys i kirken, frigav fanger, men
giftede sig to år senere med Berengaria (Bengerd).
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Hun havde to ønsker som
morgengave efter sit bryllup med kong Valdemar:

• Kongen skulle løslade
alle fanger, også biskop Valdemar som
sad fanget på Kalundborg Slot på 14. år
– Han løslades i 1206
(Biskop Valdemar var
kong Valdemars morbror)
• Bønderne skulle ikke
betale skat til kongen

Dagmarkorset, det byzantinske kors, som blev fundet
i Sct. Bendts Kirke i Ringsted, havde tilhørt hende.

Opgaver:

1. K
 ig på forsiden af opgavesættet, hvor dronning Dagmar er malet af Jette Jørgensen. Bygger billedet mest på
fakta eller myter om dronning Dagmar? Begrund dit svar.

2. 	Hvem havde ifølge folkevisen ”Bøhmerlandsdronning” givet
dronning Dagmar ideerne til hendes specielle morgengaveønsker?
3. 	Da junker Strange, på vegne af kong Valdemar, beder om prinsessen Dagmars hånd, rådfører hendes far sig
med hendes mor. Derefter kalder han prinsessen til, så hun kan spille terning med junker Strange. Hvordan
passer den beskrivelse med fakta? Begrund dit svar.

4. U
 ndersøg, hvorfor biskop Valdemar sad fanget i Kalundborg Slot på 14. år, da dronning Dagmar efter myten
får ham løsladt. Hvor klog er den beslutning for kong Valdemar?
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