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Historikerne har haft meget at sige om middelalderens konger. Hvem har ikke hørt om Harald Blåtand,
Valdemar Atterdag og Christian 2.? Kongerne og deres store bedrifter er fast pensum og en integreret del af

vores fælles historiebevidsthed. Men hvad med dronningerne? Margrethe 1. kender vel alle, men hvad med de
andre dronninger? En af grundene til, at dronningerne står i skyggen af deres gemaler, er reel nok:

Dronningen havde som regel ikke lige så meget magt som kongen. De har være nemme for historikerne at
overse. Men en anden grund er, at historieskrivningen traditionelt har været mandsdomineret.

Denne bog kaster lys over Nordens glemte middelalderdronninger. De fleste af bogens artikler omhandler en
enkelt dronning og har biografisk karakter. Andre artikler har et bredere sigte. Alle bidrager de til en større
forståelse af dronningens magt i Nordens middelalder. Bogen er et festskrift til Anders Bøgh, hvis disputats

om Margrethe 1. (2003) har stimuleret interessen for dronningemagt i middelalderen.
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har ikke hørt om Harald Blåtand, Valdemar Atterdag og Christian 2.?
Kongerne og deres store bedrifter er fast pensum og en integreret del
af vores fælles historiebevidsthed. Men hvad med dronningerne?
Margrethe 1. kender vel alle, men hvad med de andre dronninger?
En af grundene til, at dronningerne står i skyggen af deres gemaler,
er reel nok: Dronningen havde som regel ikke lige så meget magt
som kongen. De har være nemme for historikerne at overse. Men en

anden grund er, at historieskrivningen traditionelt har været
mandsdomineret.

Denne bog kaster lys over Nordens glemte middelalderdronninger.
De fleste af bogens artikler omhandler en enkelt dronning og har

biografisk karakter. Andre artikler har et bredere sigte. Alle bidrager
de til en større forståelse af dronningens magt i Nordens middelalder.
Bogen er et festskrift til Anders Bøgh, hvis disputats om Margrethe

1. (2003) har stimuleret interessen for dronningemagt i
middelalderen.
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