
Hvad er en dronning?

Vidste du, at Margrete 1. slet ikke var dronning af Danmark (men ”kun” 
af Norge og Sverige)? Titlen krævede nemlig, at hun blev gift med en 
dansk konge. I Danmark måtte hun nøjes med at være kongedatter, 
kongemoder og ”fuldmægtig frue og ret husbond”. 

Dronningen griber magten sammenligner danmarkshistoriens 
mest magtfulde kvinde med de ”ægte” danske dronninger; kvinder, 
som hver især greb – eller tabte – magten i egen tid. Historien om 
dronningerollen er interessant, fordi den viser, at de ikke kun 
var 15-årige fødemaskiner og royale curlingmødre, men i stedet 
strategiske og slagkraftige skakspillere, der har sat deres tydelige 
præg på omverdenen. 

Følg ikke konge-, men dronningerækken fra den ene Margrete til den 
anden, når bogen udkommer på sidstnævntes fødselsdag. Tillykke! 
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Forfatteren siger: 

“Det, at dronningen grundlæggende var en funktion i kraft af sin mand og 
sin søn, har skygget for også at se dem som handlekraftige og selvstændige 
aktører. Det samme har idealiserede, disneyagtige beskrivelser af 
prinsesser og dronninger som gode, kristne og blide religiøse forbilleder.
    Margrete 1. har fascineret eftertiden, især i de seneste årtier, hvor fokus 
på kvinderne i historien af gode grunde er øget. Det har gjort hende til en 
af vores mest populære regenter, og inden for de seneste år er hun blevet 
portrætteret i flere romaner og endda en prisbelønnet storfilm.”

Om forfatteren
Mikkel Leth Jespersen (født 1977) er historiker og ph.d. Han er 
afdelingsleder i Historie Haderslev, som rummer tre museer 
og et byarkiv. 

Om serien
Dronningen griber magten er 55. bog i forlagets serie 100 
danmarkshistorier. Bøgerne udkommer hver måned i otte år 
og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter kronikker i Avisen 
Danmark og materiale på danmarkshistorien.dk.
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