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En sensommerdag i 1387 greb Margrete 1. magten. Ugen 
forinden var hendes søn, teenagekongen Oluf, pludselig 
død, og Norden stod uden regent. Men ikke længe. Som 
datter af Valdemar Atterdag kendte Margrete magtspillets 
regler, og ved snarrådig snilde blev hun indsat som rigets 
overhoved. Efterfølgende satte hun sine krigslystne 
konkurrenter skakmat og forenede Norden. Margrete var nu 
middelalderens mægtigste majestæt. Andre dronninger som 
Thyra, Dorothea eller Sophie Amalie har måttet stå i skyggen 
af deres mænd. Ikke desto mindre er det ikke blot lykkedes 
dem at opfostre magtbegærlige sønner, men også at præge 
nationens sindelag.

Følg med, når museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen 
røber, hvordan landets dronninger fra den ene Margrete til 
den anden har været med til at forme Danmark.
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Dronningen 
bliver konge
Omtrent en kilometer uden for den nordlige byport 
lå tingstedet. Det var markeret af en bronzealder-
høj, som endnu i dag dominerer landskabet på den 
gamle historiske scene. Hvem ville ikke gerne have 
overværet begivenhederne på det skånske landsting 
den augustdag i 1387, hvor middelalderens politiske 
stormester satte brikkerne til næste parti?

En kreds af mægtige nordiske mænd var forsam-
let i Lund: Vinald Henriksson (-1402), den norske 
ærkebiskop fra Trondhjem, Peder Jensen Lodehat 
(-1416), biskoppen af Aarhus, drosten Henning Po-
debusk (1320-1387/88), den indflydelsesrige danske 
førsteminister, og 11 andre aristokrater. De var sam-
let om en kvinde og om de nordiske rigers fremtid. 
Og det var ikke tilfældigt, at de mødtes i Skåne, der 
dengang var en del af Danmark: Som sæde for den 
danske ærkebiskop var Lund en af de vigtigste og 
mest centrale byer i det danske rige. 

En uge tidligere havde de mistet deres konge, 
den unge Oluf (1370-1387). Blot 17 år gammel var han 
død efter kort tids sygdom, mens han opholdt sig 
på slottet Falsterbo i det sydvestlige Skåne. Hans 
mor, Margrete (1353-1412), der opholdt sig i samme 
landsdel, begav sig straks til Falsterbo. Hun ville 
organisere, at Olufs balsamerede lig blev fragtet til 
Sorø, hvor det skulle begraves i samme kirke som 
hans morfar, Valdemar Atterdag (ca. 1321-1375). Men 

114999_Dronningen griber magten_.indd   2114999_Dronningen griber magten_.indd   2 08/03/2022   09.3008/03/2022   09.30



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

2

Dronningen 
bliver konge
Omtrent en kilometer uden for den nordlige byport 
lå tingstedet. Det var markeret af en bronzealder-
høj, som endnu i dag dominerer landskabet på den 
gamle historiske scene. Hvem ville ikke gerne have 
overværet begivenhederne på det skånske landsting 
den augustdag i 1387, hvor middelalderens politiske 
stormester satte brikkerne til næste parti?

En kreds af mægtige nordiske mænd var forsam-
let i Lund: Vinald Henriksson (-1402), den norske 
ærkebiskop fra Trondhjem, Peder Jensen Lodehat 
(-1416), biskoppen af Aarhus, drosten Henning Po-
debusk (1320-1387/88), den indflydelsesrige danske 
førsteminister, og 11 andre aristokrater. De var sam-
let om en kvinde og om de nordiske rigers fremtid. 
Og det var ikke tilfældigt, at de mødtes i Skåne, der 
dengang var en del af Danmark: Som sæde for den 
danske ærkebiskop var Lund en af de vigtigste og 
mest centrale byer i det danske rige. 

En uge tidligere havde de mistet deres konge, 
den unge Oluf (1370-1387). Blot 17 år gammel var han 
død efter kort tids sygdom, mens han opholdt sig 
på slottet Falsterbo i det sydvestlige Skåne. Hans 
mor, Margrete (1353-1412), der opholdt sig i samme 
landsdel, begav sig straks til Falsterbo. Hun ville 
organisere, at Olufs balsamerede lig blev fragtet til 
Sorø, hvor det skulle begraves i samme kirke som 
hans morfar, Valdemar Atterdag (ca. 1321-1375). Men 

114999_Dronningen griber magten_.indd   2114999_Dronningen griber magten_.indd   2 08/03/2022   09.3008/03/2022   09.30

3

inden da, mens hans lig endnu lå til skue i byens 
kirke, var hans hjerte og indvolde blevet skåret ud. 
Dem bragte Margrete med til Lund, hvor hun under 
en storslået ceremoni begravede dem i domkirken. 
Deri lå en kraftfuld symbolik, der klart manifeste-
rede, at den unge konge nu var død. Efter opholdet 
i Lund fulgte hun Olufs lig over Øresund til dets 
sidste hvile.

Rigerne stod nu uden regent. Det skulle der 
snarest muligt findes en løsning på, inden den 
magt, Margrete møjsommeligt havde samlet om sin 
nu afdøde søn, atter gik i opløsning. Men der var 
ingen oplagt kandidat til kongeværdigheden, og det 
var derfor en vanskelig opgave, som forsamlingen 
på landstinget ved Lund havde foran sig. Deres 
interesse samlede sig om Olufs mor, deres nådige 
frue, den 34-årige Margrete. Hun havde mistet sin 
bror, Christoffer (1341-1363), sin far, kong Valdemar 

I løbet af middelalderen 
havde domkirken i 
Lund dannet baggrund 
for en række store 
begivenheder, hvoraf 
kun få kunne matche 
det, der foregik de 
dramatiske augustdage 
i 1387. Margrete brugte 
nemlig både domkirken 
og landstinget som 
scene for sit politiske 
mestertræk – grebet 
om magten i eget navn.
|| Per Pixel Petersson/
imagebank.sweden.se
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Atterdag af Danmark, sin mand, kong Håkon af 
Norge (1340-1380), og endelig også sin eneste søn, 
kong Oluf. Nu stod hun alene tilbage, og som noget 
hidtil uhørt skulle spillet gå videre uden en konge. 
Det træk, som Margrete foretog denne dag, har fået 
en senere tids historiker til at betegne hende som 
”en fuldmoden politisk mester i aktion”.

I et brev dateret den 10. august 1387 forklarede 
de forsamlede mænd, at Margrete var kong Val-
demars datter og kong Olufs mor. Der var bred 
enighed om, at de ikke kunne vælge en ny konge 
uden at have Margrete med på råd – ikke mindst 
på grund af den velvilje og gunst, som de på mange 
punkter havde fundet hos hende. Omvendt måtte 
hun heller ikke introducere en ny tronkandidat i 
landet uden deres accept. Alliancen var oplagt. ”Vi 
og vore venner vil følge hende i godt og ondt”, fortsat-
te stormændene i brevet, og til gengæld lovede hun 
fortsat at lade dem nyde deres gamle rettigheder og 
privilegier. Med god vilje og efter grundige overve-
jelser havde de valgt, udpeget og hyldet Margrete 
til deres frue, husbond og hele Danmarks fuld-
mægtige formynder, som de ville tjene som trofaste 
dannemænd.

Det iøjnefaldende resultat af mødet blev, at de 
forsamlede mænd hyldede Margrete, ”Norges og 
Sveriges dronning, til fuldmægtig frue og husbond 
og hele Danmarks riges formynder”. Det var en helt 
ny titel, der blev opfundet til lejligheden. Godt nok 
havde Margrete i nogen tid været landets egentlige 
hersker, men hun havde regeret som formynder i 
kraft af sin søns position som tronfølger og kon-
ge. Denne dag ved Lund blev Margrete Danmarks 
regent i eget navn. Lidt forsimplet kan man sige, at 
dronningen blev konge.

Aftalen skulle gælde indtil den dag, hvor Mar-
grete og stormændene blev enige om ”at vælge og få 
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en konge både med hendes og vort råd”. Endnu en 
gang blev det slået fast, at de ikke måtte ophøre med 
at tjene hende, ”før hun med sin vilje viser os bort 
fra sig til den konge, som både hun og vi med både 
hendes og vort råd vælger”. De mange garantier vi-
ser, at Margrete ville sikre sig forsamlingens udelte 
loyalitet. For selv om hun stod i en stærk position, 
var indsættelsen som formel regent en så dristig 
rokade, at den krævede skudsikker rygdækning. Det 
fik hun også i dokumentets sidste del, hvor det blev 
fastslået, at de forsamlede mænd havde klappet 
aftalen af med landets andre førende grupper af 
verdslige og gejstlige aristokrater ”uden kneb og 
list”.

Historikere har gennem tiden overbudt hin-
anden i deres beskrivelser af den afgørende dag i 
Lund: ”revolution”, ”snedigt statskup”, ”epokegø-
rende” er bare nogle af ordene. Der er hele tre ting, 
der fastslår, at dette regentvalg adskilte sig fra den 
normale procedure: For det første blev valget ikke 
foretaget af rigsrådet, men af de bredere befolk-
ningslag anført af de forsamlede mænd i Lund. For 
det andet forbigik man den nærmeste mandlige 
arving til den danske kongetitel, nemlig Margretes 
nevø, hertug Albrecht af Mecklenburg (-1388). For 
det tredje, og hidtil helt uhørte, var det en kvinde, 
der blev valgt til regent.

Margrete forstod om nogen at spille senmiddel-
alderens politiske spil mellem formelle regler og 
kreative brud på disse. Og der er næppe megen tvivl 
om, at hun denne dag vandt magten ”på grund af 
den store visdom, som Gud har givet hende”, som 
den skånske årbog kommenterede. 

Men selv om Margrete havde vundet en sejr, 
kunne hun ikke læne sig tilbage og nyde den. Hun 
skulle rykke videre for at fastholde den gode stilling, 
hun nu stod i, og få resten af landets indbyggere til 
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at acceptere hendes nye position. Med dronninge-
brikkens behændighed satte hun kursen mod de tre 
øvrige danske landsting. Den slags personlige rejser 
mellem landsdelene var en typisk middelalderlig 
form for magtudøvelse og magtdemonstration, der 
samtidig sikrede en anerkendelse af fyrstemagten. 
Det direkte, personlige møde mellem hersker og be-
folkning var afgørende i en tid med svage kommu-
nikationsveje. Det er uvist, hvem Margrete præcis 
mødte, når hun nåede frem til tingene. Men ud over 
områdets riddere og stormænd har der sandsynlig-
vis også været repræsentanter for landsdelens bøn-
der og borgere til stede. Fra Lund rejste hun over 
Øresund til Sjælland, hvor hun den 21. august 1387 
blev hyldet på landstinget i Ringsted. Vi ved ikke, 
hvornår hyldesten fandt sted på det jyske landsting 
i Viborg, men den 26. oktober samme år blev hun 
hyldet i Skt. Knuds Kirke i Odense og derefter under 
åben himmel på det fynske landsting, der lå uden 
for kirken. 

Dermed var Margrete anerkendt som den 
formelle regent over hele Danmark, og hun bar nu 
titlen ”Margrete af Guds nåde dronning af Norge og 
Sverige og ret arving og fyrste til Danmarks rige”.

Norsk teenagedronning
Blandt de forsamlede på det skånske landsting var 
den nyvalgte norske ærkebiskop, Vinald Henriksson 
fra Trondhjem. Efter mødet fulgte han Margrete til 
Vordingborg, hvorefter han rejste tilbage til Norge 
for at indkalde det norske rigsråd. Efter Margrete 
havde sikret sig magten i Danmark, rejste hun også 
til Norge, og på et møde i Oslo vedtog nordmændene 
at gøre det samme som danskerne. Den 2. februar 
1388 blev dermed endnu en sejrsdag for dronning 
Margrete, da hun da blev hyldet som Norges fuld-
mægtige frue og rette husbond. Der var dog én vigtig 

I slutningen af 
1700-tallet viste 
dette kobberstik en 
kreativ visualisering 
af Kalmarunionen: 
Margrete 1. sidder 
omgivet af tre 
kvinder, der hver især 
repræsenterer et af 
de nordiske riger. Én 
er klædt i de svenske 
kroner, én sidder 
på skjoldet med den 
norske øksebærende 
løve, og én støtter 
armen på et skjold med 
de tre danske løver. 
Ordet ”Calmar”, der er 
hugget i en sten nederst 
i billedet, efterlader 
ingen tvivl om, hvad 
stikket drejer sig om.
|| Schleuen/Det Kgl. 
Bibliotek
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forskel i forhold til Danmark: I Norge blev hun ikke 
valgt midlertidigt, altså indtil man kunne enes om 
en anden regent, men for livstid. Det hang sammen 
med, at Norge var et arverige og ikke et valgrige som 
Danmark – og for øvrigt også Sverige. I valgriger 
blev kongen valgt af rigsrådet, der bestod af biskop-
perne og en kreds af mægtige adelsmænd.

Margretes stilling havde alle dage været en an-
den i Norge end i Danmark. Hun var dansk kongedat-
ter, født i 1353 som datter af Valdemar Atterdag 
og dronning Helvig (ca. 1320-ca. 1374), og det var 
tydeligvis faderens stil og talent for det politiske 
spil, hun senere førte videre. Men i 1387 var Margre-
te norsk dronning – eller rettere enkedronning. Blot 
seks år gammel var hun nemlig blevet forlovet med 
den norske kong Håkon, der i en kort periode også 
var valgt til svensk konge. Da hun var 10 år gammel, 
blev de to gift, men en fuldbyrdelse af ægteskabet 
var der efter alt at dømme ikke tale om. Prinsesser 
blev ofte giftet bort i en endog meget ung alder for 
at markere en alliance mellem to kongehuse som en 
slags levende fredsaftale. Man var mindre tilbøjelig 
til at erklære krig mod en fremmed konge, hvis han 
var gift med ens datter.

Nogen tid efter brylluppet i København rejste 
Margrete til Norge, hvor hun blev indlogeret på 
borgen Akershus ved den østnorske hovedby, Oslo. 
Hendes opdragelse blev varetaget af en fremtræden-
de adelsdame, der så vidt vides lod Margrete vokse 
op sammen med sin egen datter.

I et brev, der er dateret den 18. oktober, får efter-
tiden det første indtryk af Margretes personlighed. 
Brevet er uden år, men blandt historikere er der 
enighed om, at det er fra 1369 eller 1370, hvor den 
unge dronning endnu var teenager. Brevet er fra 
Margrete til Håkon og indeholder en klagesang over 
forsyningssituationen på Akershus. Hun forklare-
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de sin ”allernådigste herre” – ja, sådan tiltalte hun 
sin ægtemand – at hun og hendes tjenere led stor 
mangel på mad og drikke. De fik ikke det, de havde 
behov for, og hun bad derfor kongen finde en udvej, 
så hun ikke skulle skilles fra sine tjenere på grund 
af sult. Frygtede hun måske ligefrem, at de skulle 
dø? Margretes eget bud på en løsning var, at kongen 
skrev til en tysk købmand, at han skulle låne hende 
det, hun havde brug for, til gengæld for at Håkon 
garanterede for betalingen. Desuden gik hun i for-
bøn og undskyldte på vegne af en mand, der ikke var 
kommet til kongen som befalet, og bad om benåd-
ning for to landsforviste undersåtter. 

De emner, der blev taget op i brevet, var typiske 
dronningesager. Margrete brugte sin nærhed til 
kongen til at få indflydelse, og hun holdt sig ikke til-
bage fra at gå ind i potentielt problematiske forhold.

Brevet er det eneste bevarede fra denne peri-
ode, så indholdet kan kun tages som et eksempel 
på sager, som den unge Margrete kunne finde på 
at blande sig i. Der blev formentlig skrevet en del 
flere breve om lignende emner. Det er interessant, 
at Margretes liv som dronning tydeligvis ikke var 
et liv i overflod – det tyder på, at der kunne være 
helt andre betingelser for nordiske dronninger i 
1300-tallet, end der var i senere tider, hvor dronnin-
gerne hverken manglede silke i sengen, delikatesser 
på bordet eller ædelstene på fingrene. 

Kampen om morfars krone
I julen 1370 fødte Margrete sin første og eneste søn, 
Oluf. Allerede fra fødslen var han arving til den 
norske trone, og da Margretes eneste bror, Christof-
fer, var død syv år tidligere, var Oluf også blandt de 
oplagte kandidater til at blive valgt til den danske 
trone, når hans morfar, Valdemar Atterdag, døde. 
Det gjorde han den 24. oktober 1375. Nu tog Margre-
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te de første skridt på vejen mod magtens tinde for 
sig selv og sin søn.

Der var dog også en anden ansøger til jobbet 
som dansk regent. Margretes ældre søster, den nu 
døde Ingeborg (1347-ca. 1370) havde nemlig været 
gift med hertug Henrik af Mecklenburg (1337-1383). 
Det var hertugens ambition, at deres søn, Albrecht, 
skulle overtage magten efter sin morfar. Det meste 
af tiden sad mecklenburgerne også på magten i 
Sverige, som de dog løbende måtte kæmpe en sej 
kamp for at beholde. Umiddelbart efter Valdemar 
Atterdags død kaldte den ca. 10-årige Albrecht 
sig danskernes konge, og han blev støttet af den 
tysk-romerske kejser Karl 4. (1316-1378).

Det skulle vise sig, at mecklenburgerne stod 
over for en overlegen modstander. Margrete havde 
nemlig også en ambition om, at hendes søn skulle 
overtage kronen fra sin morfar, og ved Valdemar 
Atterdags død på Gurre Slot i Nordsjælland var hun 
enten allerede til stede eller kom det ret hurtigt. 
Her brugte hun den lidt for flotte titel ”af Guds nåde 
Danmarks, Sveriges og Norges dronning”. Hun var 
ganske vist dronning af Norge og til nøds af Sverige, 
da Håkon havde været konge dér i en periode. Dron-
ning af Danmark var og blev hun dog aldrig, selv om 
hun var på vej til at blive en af de mest magtfulde 
politikere i dansk middelalder overhovedet. Til at 
begynde med måtte hun nøjes med en arv efter sin 
far, der bestod af Kalundborg, Holbæk og nogle 
områder i Halland.

Margrete indså allerede i sine unge år, at et 
afklaret forhold til de tyske hansestæder var en for-
udsætning for at vinde magten i Danmark. Det skul-
le vise sig at blive en af hendes store styrker: Det 
var nemlig vigtigt at tilfredsstille hansestæderne, 
Nordtysklands forenede handelsbyer, og i særdeles-
hed Lübeck, der stod i spidsen for byforbundet. Det 

Den monumentale 
Margrete 1. er 
hovedpersonen i Agnes 
Slott-Møllers (1862-
1937) historiemaleri fra 
midten af 1880’erne. 
Det er hende, der har 
det bedste udblik, og 
foran sig på bordet har 
hun de tre kroner, der 
symboliserer magten 
over de tre nordiske 
riger. Bag hende 
står fostersønnen, 
den knejsende Erik 
af Pommern (ca. 
1382-1459), som hun 
adopterede, da hendes 
søn og arving, Oluf, 
pludselig døde som 
teenager. Erik viste sig 
mildest talt at være en 
dårlig arvtager efter 
den stærke dronning. 
|| Kunstmuseum 
Brandts
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havde hendes far og hans nære rådgiver, drosten 
Henning Podebusk – der jo i 1387 var med til at hylde 
Margrete i Lund – gjort ved freden i Stralsund i 1370. 
Da fik hansestæderne to tredjedele af indtægterne 
fra Skåne og fordelagtige handelsbetingelser i den 
vigtige sildehandel på Skånemarkedet. I kampen 
om magten efter Valdemar Atterdags død var 
Margrete med til at formulere et forslag til et forlig 
mellem sin mand, kong Håkon, og hansestæderne, 
hvori hun lovede at stadfæste deres vidtgående 
privilegier. Man mente ganske vist, at det var ”store 
sager at overlade til fruen”, men Margrete havde 
samtidig held med efterhånden at vinde stemnin-
gen for Oluf som kommende konge af Danmark.

På sit dødsleje så Valdemar Atterdag forment-
lig Oluf som sin efterfølger. Men den unge prins’ 
stærke udgangspunkt begyndte snart at smuldre, 
og det gik hurtigt. Mecklenburgerne rykkede ind 
på en række vigtige slotte og stod snart fordelagtigt 
i forhold til at få Albrecht ind på den danske trone. 
Landets stormænd fordelte sig på tre positioner: 
én, der støttede mecklenburgerne, én, der støttede 
Oluf, og endelig én, der var afventende.

Margrete arbejdede energisk på at skabe allian-
cer i ind- og udland til fordel for Oluf, og bl.a. vandt 
hun de magtfulde biskoppers støtte med en stor 
pose penge. Flere udenlandske magter, herunder 
hansestæderne, begyndte også at støtte op, fordi de 
frygtede, at mecklenburgerne var ved at blive for 
mægtige. I foråret lykkedes det endelig: I Slagelse 
den 3. maj 1376 blev Oluf valgt til konge af Danmark 
med en formynderregering bestående af hans 
forældre og rigsrådet. I løbet af sommeren ankom 
repræsentanter for de tyske byer til Danmark, og 
den 14. august blev freden i Stralsund endeligt 
bekræftet. Det var afgørende for de tyske hansestæ-
der, da aftalen betød, at de kunne handle videre, og 
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at deres købmænd fortsat kunne indtage en privile-
geret stilling i danske byer.

Under mors vinger
Det var i tiden som formynder for Oluf, at Margrete 
udviklede sig til en ”politisk mester”. Hun havde 
ganske vist fået sin søn valgt til konge af Danmark, 
men det var på et spinkelt grundlag. En krønike-
skriver beretter, at der skulle gå et helt årti med 
forhandlinger og usikkerhed, før Margrete ved 
årsskiftet 1385/86 havde lige så meget magt over det 
danske rige, som hendes far havde haft ved sin død.

I det årti svingede magten hele tiden frem og 
tilbage. Det ses fx i 1377, hvor det lykkedes Margrete 
at samle hele Danmarks politiske elite om en aftale 
om landefred. Der gik dog ikke længe, før et par 
stormænd gik stik mod aftalen og erklærede, at de 
ville støtte Albrecht af Mecklenburg i hans kamp for 
at vinde den danske trone. Sådanne stormandsfrak-
tioner og alliancer mellem grupper i ind- og udland 
blev løbende udviklet og afviklet, og sørøveri langs 
kysterne bidrog til yderligere kaos og opløsning.

Året 1380 blev skelsættende, da Margretes mand, 
kong Håkon, døde 40 år gammel. Samme år, på Skt. 
Olufs dag den 29. juli, blev den niårige Oluf hyldet 
som norsk konge af ærkebiskoppen i Nidarosdom-
kirken i Trondhjem. I de efterfølgende år rejste Oluf 
rundt i såvel Norge som Danmark for at markere og 
styrke sin magt, men der er ingen tvivl om, at det 
var Margrete, der trak i trådene for den unge regent.

Fem år efter kroningen blev Olufs og Margretes 
magt for alvor slået fast, da de fik de store indtægter 
fra Skåne tilbage fra hansestæderne; det var penge, 
som de i 15 år havde overdraget til byerne som aftalt 
i Stralsundtraktaten. Det tyske byforbund ville 
naturligvis gerne have beholdt disse indbringende 
indtægter, men på grund af intern splittelse lykke-
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des det Margrete at presse dem til at slippe Skåne, 
og de ekstra indtægter brugte hun til at stramme 
grebet om magten i Norden. Samme år blev Oluf 
myndig, og han kunne derfor rejse rundt på de dan-
ske landsting og lade sig hylde. Fra da af optrådte 
Oluf som eneudsteder af dokumenter – formynder-
regeringen var ved at have udspillet sin rolle.

Der var dog stadig opgaver, der skulle løses, hvis 
Olufs kongemagt skulle stå stærkt. En af dem var at 
sikre forholdet til de holstenske grever i syd, som 
havde magten i Sønderjylland. I 1386 indgik Mar-
grete og Oluf en freds- og forsvarsaftale om hertug-
dømmet Sønderjylland med de holstenske grever. 
Strategien var klar. Som en kronikør i 1450 udtrykte 
det: ”På denne tid ville dronning Margrete, som var 
en listig kvinde, ikke antænde flere bål på samme 
tid”. Med denne aftale havde hun ryggen fri til at 
sikre magten i Danmark og holde øje med Sverige, 
hvor svenske stormænd og deres konge, Albrecht 
af Mecklenburg (ca. 1338-1412) – en farbror til den 
danske tronkandidat af samme navn – nu kæmpede 
om magten. I sommeren 1387 var Margrete, Oluf og 
en række danske stormænd forsamlet i Skåne, hvor 
de skulle forhandle med Albrecht og svenskerne. 
Men så ramte katastrofen: Den 3. august døde Oluf 
uventet på Falsterbo Slot.

Margrete griber magten
Under højtidelige ceremonier i Lund Domkirke og 
på det skånske landsting blev Margrete 1. valgt og 
hyldet til fuldmægtig frue og ret husbond over Dan-
mark. Selv om hun gennem et årti havde været lan-
dets egentlige hersker, greb hun nu for første gang 
magten i eget navn. Det var aldrig sket før, og det 
kom ikke til at ske igen, at en kvindelig monark re-
gerede Danmark – ikke før demokratiet havde tømt 
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myndig, og han kunne derfor rejse rundt på de dan-
ske landsting og lade sig hylde. Fra da af optrådte 
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regeringen var ved at have udspillet sin rolle.
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Olufs kongemagt skulle stå stærkt. En af dem var at 
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havde magten i Sønderjylland. I 1386 indgik Mar-
grete og Oluf en freds- og forsvarsaftale om hertug-
dømmet Sønderjylland med de holstenske grever. 
Strategien var klar. Som en kronikør i 1450 udtrykte 
det: ”På denne tid ville dronning Margrete, som var 
en listig kvinde, ikke antænde flere bål på samme 
tid”. Med denne aftale havde hun ryggen fri til at 
sikre magten i Danmark og holde øje med Sverige, 
hvor svenske stormænd og deres konge, Albrecht 
af Mecklenburg (ca. 1338-1412) – en farbror til den 
danske tronkandidat af samme navn – nu kæmpede 
om magten. I sommeren 1387 var Margrete, Oluf og 
en række danske stormænd forsamlet i Skåne, hvor 
de skulle forhandle med Albrecht og svenskerne. 
Men så ramte katastrofen: Den 3. august døde Oluf 
uventet på Falsterbo Slot.

Margrete griber magten
Under højtidelige ceremonier i Lund Domkirke og 
på det skånske landsting blev Margrete 1. valgt og 
hyldet til fuldmægtig frue og ret husbond over Dan-
mark. Selv om hun gennem et årti havde været lan-
dets egentlige hersker, greb hun nu for første gang 
magten i eget navn. Det var aldrig sket før, og det 
kom ikke til at ske igen, at en kvindelig monark re-
gerede Danmark – ikke før demokratiet havde tømt 
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monarkiet for politisk magt. Hun blev på alle måder 
en ener og en undtagelse i danmarkshistorien.

At Margrete kunne sikre sig magten i eget navn, 
var et varsel om det format, hun skulle vise i resten 
af sin levetid. Efter at hun også var blevet hyldet 
i det øvrige Danmark, gjaldt det Norge, hvor det 
dog var betinget, at hun skulle indsætte en arving 
i aftalen. Det blev den unge Bugislav af Pommern, 
der var Margretes søsters dattersøn. Dermed blev 
den dreng, som Margrete senere gav det svenske 
kongenavn Erik, introduceret i Nordens historie. Vi 
vender tilbage til Erik af Pommern.

Efter succesen i Norge rettede hun blikket mod 
Sverige, hvor Albrecht af Mecklenburg jo var konge, 
men som hun også mente at have krav på. I hendes 
optik havde Oluf nemlig også været sand arving til 
Sverige, og hun gjorde derfor fælles front med den 
kreds af svenske stormænd, som siden 1387 havde 
arbejdet på at skaffe sig af med Albrecht. Dråben, 
der havde fået bægeret til at flyde over for stor-
mændene, var den ekstraskat, som Albrecht havde 
presset ned over hovedet på dem trods det, at de 
normalt var fritaget for at betale skat. På et møde i 
foråret 1388 anerkendte disse svenske stormænd 
Margrete som fuldmægtig frue og ret husbond, og 
de lovede hende, at de ikke ville slutte fred med Al-
brecht uden hendes samtykke. Deres støtte fik både 
betydning indenrigs, hvor de ville hjælpe Margrete 
med at indtage de af kronens slotte, som var faldet i 
hænderne på Albrecht og hans tilhængere, og uden-
rigs, hvor de gav hende fuldmagt til at forhandle 
med hansestæderne om deres privilegier i Sverige. 
Senere på foråret sluttede flere svenske stormænd 
sig til Margretes parti.

Resten skulle afgøres militært. Ved nytårstid 
1389 kom Albrecht til Sverige med en hær, som han 
havde samlet og udrustet i Mecklenburg. Over for 
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den stod Margretes dansk-norske hær, der blev 
støttet af den svenske opposition. Det afgørende 
slag stod ved Åsle i det indre Sverige. Det blev et 
smerteligt nederlag for mecklenburgerne, og både 
Albrecht, hans søn Erik og flere af deres nærmeste 
tilhængere blev fanget og smidt i fængsel. Margre-
te selv var ikke til stede, men det vakte uden tvivl 
hendes udelte glæde, da de knækkede modstandere 
blev ført frem for hende på Bohus Slot ved nutidens 
Göteborg. Albrecht var sat skakmat.

Hendes nevø, den yngre hertug Albrecht af 
Mecklenburg, der havde kandideret til den danske 
trone, var død året forinden. Margrete beherskede 
nu den politiske scene i Norden. Kun Kalmar og 
Stockholm var endnu ikke på hendes hænder. 

Allerede i løbet af 1390 fik Margrete kontrol med 
Kalmar, men den stærke fæstning Stockholm var 
nærmest uindtagelig, og mecklenburgernes støtter 
havde ikke tænkt sig at opgive den svenske hoved-
by. Margrete forsøgte at vinde byen ved at sætte 
hertug Albrechts frihed i spil: Hun ville slippe ham 
ud, hvis de enten betalte en høj løsesum på 50.000 
mark eller overgav Stockholm til hende. Hun fik 
ingen af delene, og i stedet fulgte flere års forhand-
linger og kampe. Først i 1395 kom en aftale i stand, 
der sikrede dronningen Stockholm til gengæld for 
løsladelsen af Albrecht, der derudover blev pålagt at 
opgive alle krav på den svenske kongemagt. Den 26. 
september blev Albrecht løsladt, og den 23. juli året 
efter blev Erik af Pommern valgt til svensk konge. 
Planen var fuldbragt. 

Skakmat
Margrete var nu den reelle hersker over de tre 
nordiske riger. Hendes fostersøn, teenageren Erik 
af Pommern, var dog stadig den formelle arvtager 
til det hele, og Margretes styrke afhang i høj grad 
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af, hvor stabil hun gjorde Eriks kongemagt. Den 
økonomiske situation var god. Hun havde brugt de 
genvundne indtægter fra Skåne til at tilbagebetale 
lån, og det betød, at hun fik stadig større magt over 
slottene og de ressourcer, de leverede. Betydelige 
skatter og afgifter gik nu direkte til Margretes cen-
trale finansforvaltning.

Den stærke politiske og økonomiske magt brug-
te Margrete til at gennemføre endnu en spektaku-
lær politisk manøvre. I sommeren 1397 mødtes hun 
og Erik med stormænd fra alle de tre nordiske riger 
i Kalmar, og efter langvarige forhandlinger endte 
mødet med, at den 15-årige Erik af Pommern blev 
kronet til konge af Danmark, Sverige og Norge. Det 
var endnu et klogt træk: Ved at sikre overdragelsen 
af den formelle magt til sin egen kandidat kunne 
Margrete selv beholde den reelle magt. Selve kro-
ningen fandt sted i byens kirke, og selv om den ikke 
er beskrevet i samtidige kilder, må der have været 
tale om en overdådig ceremoni. 

Fire uger efter selve kroningen blev kronings-
brevet udstedt med bestemmelser om en stærk 
central kongemagt for alle tre riger. Brevet var et 
stort pergament med segl fra 67 af Nordens førende 
stormænd dinglende fra underkanten. Seglene var 
ordnet efter rang og ikke nationalitet – et udtryk for, 
at de primært skulle være Eriks undersåtter, der-
næst danskere, svenskere og nordmænd. De lovede 
alle at tjene Erik som deres rette konge og bestyre 
slottene og deres len, som Margrete og Erik anviste 
dem. Også Gud nævnes for at markere kongemag-
tens guddommelige oprindelse.

Fra samme tid findes det såkaldte unionsbrev, 
der udstak linjerne for en mindre stærk kongemagt, 
der skulle vælges og baseres på rigsrådene i de tre 
riger. Det var kun på papir og stemplet med segl af 
17 af de tilstedeværende stormænd. Kroningsbre-
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vet og unionsbrevet udtrykte to meget forskellige 
programmer for regeringsudøvelsen og den fælles 
nordiske kongemagt. Kroningsbrevet og den stærke 
kongemagt sejrede som Nordens forfatning i de 
følgende år. Unionen mellem ”disse tre riger” var 
en realitet, skabt på baggrund af årtiers kampe og 
forhandlinger og afsluttet af mesteren selv. Vi kal-
der den Kalmarunionen, og i den ramme udøvede 
Margrete en hidtil uset stærk nordisk kongemagt i 
Eriks navn.

Som en kuriositet dukkede der i år 1400 en 
person op i Den Tyske Ordens område i det nuvæ-
rende Polen, der udgav sig for at være Oluf. Der var 
gået 13 år siden hans død. Det satte spørgsmålstegn 
ved hele Margretes og Eriks position, så da hun fik 
ham udleveret i sommeren 1402, skyndte hun sig at 
brænde ham som kætter.

En slagkraftig strateg
Der tegner sig en række mønstre i Margretes politi-
ske metoder, når man ser på hendes vej til magten. 
Blandt de væsentlige træk var hendes brug af segl, 
vægtning af personlig tilstedeværelse, evne til at 
omgå bindende løfter, forhaling af aftaler og frem-
ragende forhandlingsevner.

Der er særligt én kilde, der giver et direkte 
indblik i tankerne bag Margretes politiske spil. 
Det drejer sig om en instruktion fra 1405, som hun 
udarbejdede til Erik af Pommern, da han året efter 
skulle rejse til Norge for at møde sin kommende 
dronning, prinsesse Filippa af England (1394-1430). 
Margrete indledte instruktionen med, at han skulle 
tøjle sit heftige temperament og jævnligt sørge for 
at rapportere hjem. Man mærker hendes kølige, kal-
kulerende gemyt over for Eriks hidsighed og hendes 
ønske om at følge med i, hvad han foretog sig, så hun 

Erik af Pommerns 
imponerende 
kroningsdokument 
med dets 67 hængende 
segl blev udstedt 
den 13. juli 1397, 
knap en måned efter 
kroningen. Et segl 
havde stor betydning i 
middelalderen og blev 
brugt af både adel, 
købmænd og bønder 
som en underskrift. 
|| Rigsarkivet/Tom 
Jersø/BY-SA
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kunne træffe sine forholdsregler. Margrete vidste, 
at viden er magt.

En del af punkterne var rettet mod, hvordan Erik 
skulle forholde sig til landets forskellige samfunds-
grupper: Han skulle lade sig hylde af almuen og 
forholde sig fredeligt, hvor end han kom frem. Rigs-
råderne skulle han smigre ved at spørge til råds.

Margretes fokus på dokumenter og segl kommer 
også til udtryk flere gange i instruktionen. Hvis 
nordmændene fx ville have udleveret rigsseglet, 
skulle han holde dem hen, og Erik måtte heller ikke 
sætte sit segl under dokumenter, der gav undersåt-
terne nye rettigheder. Særligt på de økonomiske 
områder var instruksen, at han ikke skulle gøre no-
get, men vente, til Margrete selv var til stede. Også 
hvis han blev bedt om at udstede domsbreve i tid-
ligere afsluttede retssager, skulle han sige, at sagen 
ville blive afgjort, så snart hans mor ankom. Erik 
var nok konge, men det var Margrete, der bestemte. 

Instruktionen er fuld af den slags udspekuleret 
list, der har fået historikere til at karakterisere 
Margrete som sin fars lærling, der var dreven i det 
diplomatiske rævespils finesser og fingerspitz-
gefühl – ikke ulig moderne magtpolitik.

Erik af Pommerns tid som Margretes lærling 
stoppede brat i 1412. Dette år var hun kommet 
meget langt i sin erhvervelse af Sønderjylland, og 
hun nåede en milepæl den 24. oktober, hvor hun 
modtog hyldesten fra borgerne i områdets største 
og vigtigste by, Flensborg. Kort derefter døde hun, 
formentlig af pest, på et skib, der lå opankret ude på 
fjorden. En lybsk krønike opsummerer: 

”Denne ærlige dronning havde nu regeret tre kon-
geriger i 30 år, for hun havde det gode omdømme, at 
hun styrede sine riger i fred og med visdom”. 
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Desværre nåede Erik aldrig sin fostermor til sokke-
holderne som politiker. Efter et halvt århundrede 
med uro, oprør og et kortvarigt karriereskifte til 
sørøver havde Erik og hans hidsige temperament 
sat alt det, Margrete efterlod ham, over styr. 

Margretes lig blev ført til Sorø, hvor både Val-
demar Atterdag og Oluf lå begravet. Den følgende 
sommer tog hendes ven og allierede biskop Peder 
Jensen Lodehat hendes lig med videre til domkir-
ken i Roskilde. I forståelse med Erik af Pommern 
var det blevet besluttet, at hun skulle begraves 
der. Selve begravelsen den 4. juli 1413 var led i en 
tre dage lang højtidelighed med fyrstelige gæster 
fra Pommern og Sachsen, ærkebispen af Lund og 
yderligere 15 bisper. Kong Erik og dronning Filippa 
forærede kostbare gaver til kirkens altre: ”En mere 
pragtfuld begravelse med rigere gaver til kirken […] 
er ikke set nogetsteds i Europa”, berettede en kroni-
kør fra Lübeck. 

Ti år senere rejste Erik af Pommern et 
smukt gravmæle over hende. Det blev ødelagt i 
1600-1700-tallet, og i dag har vi kun fragmenter 
af de figurgrupper og relieffer, som indgik. Den 
legemsstore statue af dronningen overlevede dog i 
nogenlunde hel stand, og de forholdsvis få historie-
malerier, statuer og langt senere portrætter, vi har 
af Margrete 1., baserer sig næsten alle på gravmæ-
lets fremstilling af hende. Der er formentlig tale om 
et idealiseret billede af en dronning i tiden og ikke 
en naturalistisk gengivelse af Margrete, som hun så 
ud.

Selv om portrætligheden er tvivlsom, er det altså 
det eneste, vi har at gå ud fra, hvis vi skal se hende 
som mere end en skakbrik.
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Det enestående og det almene
Margrete 1. var på mange måder en atypisk dron-
ning – altså af Norge og Sverige, for dronning af 
Danmark var og blev hun som bekendt aldrig. Det 
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”. Til at begynde med spillede hun efter 
de gængse regler for dronningemagt, som hun ud-
øvede som formynder for sønnen Oluf. Men derfra 
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Dronning Margrethe 
modtager kong 
Albrechts krone som 
anskuelsestavle, 
der beskedent 
gengiver Gerrit van 
Honthorsts (1592-
1656) farvestrålende 
renæssancemaleri fra 
ca. 1640, der hænger på 
Kronborg. Med tavlen 
kunne skolebørn se 
Margretes totale sejr 
over den besværlige 
svenske konge med de 
tyske rødder.
|| Petersen/
Skolehistorie.au.dk
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nes aktiviteter satte aftryk i middelalderens gene-
relt sparsomme kildemateriale.

Det, der var virkelig usædvanligt ved Margretes 
magtovertagelse i 1387, var, at hun efter Olufs død 
greb magten i eget navn. I europæisk sammenhæng 
er det sjældent, dog ikke unikt, men i dansk historie 
er det enestående. Og ikke nok med det: Margrete 
fortsatte hele vejen igennem med at udvide sin 
magt, og hun endte som en af de mest magtfulde 
politikere i Nordens historie. Og det i en tid, hvor 
kvinder generelt var udelukket fra alle formelle 
politiske hverv.

Blandt de mest markante nordeuropæiske ek-
sempler på dronninger, der udøvede magten i eget 
navn, er de to store renæssanceregenter Elizabeth 
af England (1533-1603), der regerede fra 1558 til sin 
død i 1603, og Kristina af Sverige (1626-1689), der 
regerede fra 1632 til 1644 under formynderstyre og 
derefter i egen ret indtil sin abdikation i 1654.

Dronningernes muligheder for indflydelse har 
i meget høj grad har været afhængige af både den 
konkrete situation, de stod i, og den enkelte dron-
nings evner og personlighed. Når Margrete 1. kunne 
komme så langt, skyldes det altså både gunstige 
konkrete omstændigheder og hendes helt særlige 
evne til at tænke mange træk frem i senmiddelalde-
rens magtpolitik. Således er Margrete 1.s historie et 
strålende eksempel på, hvordan dronninger til alle 
tider har måttet agere inden for skiftende rammer 
– en tanke, som vi vil bære med, når vi ser nærmere 
på de dronninger, der kom både før og efter Margre-
te 1.

Udgangspunktet for Margrete 1.s konkrete 
situation var forholdet til kong Håkon. Den grund-
præmis har været ens for næsten alle dronninger 
gennem tiderne: En dronning var først og frem-
mest kongens hustru. De var underlagt kongernes 

114999_Dronningen griber magten_.indd   24114999_Dronningen griber magten_.indd   24 08/03/2022   09.3008/03/2022   09.30



Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

24

nes aktiviteter satte aftryk i middelalderens gene-
relt sparsomme kildemateriale.

Det, der var virkelig usædvanligt ved Margretes 
magtovertagelse i 1387, var, at hun efter Olufs død 
greb magten i eget navn. I europæisk sammenhæng 
er det sjældent, dog ikke unikt, men i dansk historie 
er det enestående. Og ikke nok med det: Margrete 
fortsatte hele vejen igennem med at udvide sin 
magt, og hun endte som en af de mest magtfulde 
politikere i Nordens historie. Og det i en tid, hvor 
kvinder generelt var udelukket fra alle formelle 
politiske hverv.

Blandt de mest markante nordeuropæiske ek-
sempler på dronninger, der udøvede magten i eget 
navn, er de to store renæssanceregenter Elizabeth 
af England (1533-1603), der regerede fra 1558 til sin 
død i 1603, og Kristina af Sverige (1626-1689), der 
regerede fra 1632 til 1644 under formynderstyre og 
derefter i egen ret indtil sin abdikation i 1654.

Dronningernes muligheder for indflydelse har 
i meget høj grad har været afhængige af både den 
konkrete situation, de stod i, og den enkelte dron-
nings evner og personlighed. Når Margrete 1. kunne 
komme så langt, skyldes det altså både gunstige 
konkrete omstændigheder og hendes helt særlige 
evne til at tænke mange træk frem i senmiddelalde-
rens magtpolitik. Således er Margrete 1.s historie et 
strålende eksempel på, hvordan dronninger til alle 
tider har måttet agere inden for skiftende rammer 
– en tanke, som vi vil bære med, når vi ser nærmere 
på de dronninger, der kom både før og efter Margre-
te 1.

Udgangspunktet for Margrete 1.s konkrete 
situation var forholdet til kong Håkon. Den grund-
præmis har været ens for næsten alle dronninger 
gennem tiderne: En dronning var først og frem-
mest kongens hustru. De var underlagt kongernes 

114999_Dronningen griber magten_.indd   24114999_Dronningen griber magten_.indd   24 08/03/2022   09.3008/03/2022   09.30

25

politiske position og personlighed, og det indbyrdes 
forhold mellem kongen og dronningen havde stor 
betydning for, hvilke muligheder for indflydelse de 
fik. Det er klart, at forholdet til kongen varierede fra 
dronning til dronning, men uanset det havde dron-
ningen en funktion som kongemoder. Hun skulle 
levere en arving, der kunne føre dynastiet videre. 
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 beskrivel-
ser af prinsesser og dronninger som gode, kristne 
og blide religiøse forbilleder.

Margrete 1. er det fremmeste nordiske eksempel 
på, at billedet af passive og afmægtige dronnin-
ger uden handlingsrum og indflydelse har meget 
lidt hold i virkeligheden. Men hun er langtfra den 
eneste. Der findes en række eksempler på, at det 
politiske spil mindede om skak, hvor kongen stod 
låst og med ringe rækkevidde, mens dronningen 
havde vidtrækkende muligheder, som gav hende 
en frygtet slagkraft på hele brættet. Ligesom i skak 
var kongens overlevelse også grundlæggende mere 
definerende for spillet end dronningens. Men i 
modsætning til skak var spillet ikke ude for dron-
ningerne, når kongerne døde. Så trådte de i stedet 
over i en enkestand, der ofte gav dem andre mulig-
heder for indflydelse end dem, de havde haft, mens 
deres mænd var i live – og kongerne døde ofte først, 
fordi de som regel var betydeligt ældre end deres 
hustruer. Den nye stilling gav dronningerne mere 
selvstændighed, typisk med en forholdsvis god 
økonomi, der ligeledes betød nye muligheder. De 
kunne dog kun få politisk indflydelse i det omfang, 
den nye konge, der som regel var deres søn, tillod 
det. Enkedronningen er en særlig karakter i dansk 
og europæisk historie.
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Margrete 1. var danmarkshistoriens mest magt-
fulde kvinde. Dette har fascineret eftertiden, især i 
de seneste årtier, hvor fokus på kvinderne i histo-
rien af gode grunde er øget. Det har gjort Margrete 
1. 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. 

En kvinde, der spillede spillet og indtog bræt-
tet som led i en lang række af dronninger, der på 
forskellige måder har præget danmarkshistorien. 
Velkommen til dronninggambit!

Dronningebrikken 
er skakspillets mest 
slagkraftige brik. Det 
vidste man allerede i 
middelalderen, hvor 
skakspillet var udbredt 
i Danmark. Men selv om 
de danske dronninger 
ikke formelt havde 
samme styrke som i 
skak, kunne de alligevel 
være mægtige brikker 
i deres eget spil og i 
bestemte situationer 
og sammenhænge 
slå til med en styrke, 
der fejede de andre 
brikker af brættet. 
Denne 7,4 centimeter 
høje dronningebrik i 
hvalrostand stammer 
fra middelalderen 
og dukkede op ved 
opmudring af Randers 
Fjord i 1800-tallet. 
|| John Lee/
Nationalmuseet
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Dron-
ningen
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Rigets  
forsvarer
Drotning. Sådan kaldte man de første dronnin-
ger. Det er hunkønsformen af ”drot”, der betyder 
hersker, og altså det, der i dansk sammenhæng blev 
til konge. De første dronninger kendes fra vikin-
getidens runesten, og den vigtigste af dem alle er 
900-tallets Thyra (-ca. 950). Hun er nævnt på begge 
Jellingesten, og den lille af de to berømte runesten 
er ligefrem dedikeret kun til hende: ”Gorm konge 
gjorde disse kumler efter Thyra sin kone, Danmarks 
pryd”. Her omtales Thyra således i den klassiske 
dronningerolle som kongens hustru. På den store 
Jellingesten deler hun dedikationen med sin mand: 
”Harald konge bød gøre disse kumler efter Gorm 
sin far og Thyra sin mor”. Her omtales hun i dron-
ningens anden fundamentale rolle, nemlig som 
kongemoder. Bortset fra nogle enkelte undtagelser 
er dronningen den siddende konges hustru og den 
følgende konges mor.

Ikke så langt fra Jelling står tre andre, mindre 
kendte runesten ved kirkerne i Bække, Læborg og 
Horne. De omtaler også Thyra, og derudover næv-
ner alle tre manden Ravnunge-Tue, der på en eller 
anden måde var i Thyras tjeneste, da han i Læborg 
”huggede disse runer efter Thyra sin dronning”. 
Teksten på de to andre sten fortæller os, at han var 
med til at ”gøre”, dvs. bygge hendes høj. En dronning 
i vikingetiden kunne således være en mægtig frue, 
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der kunne have stormænd under sig, som kunne 
fikse runesten og gravhøje.

I krønikeskriveren Saxos (ca. 1160-1208) store 
danmarkshistorie fra 1200-tallet havde Thyra en 
nøglerolle, da forsvarsværket Dannevirke skulle 
bygges. I krøniken, der er skrevet ca. 250 år efter 
Thyras død, fortæller Saxo, at Thyra ønskede at 
beskytte sit fædreland mod angreb fra udenlandske 
fjender, ”og hun tog fat på at afgrænse det med en 
vold og en grav fra Slien til Vesterhavet, og ovenpå 
denne grundvold byggede hun et umådeligt svært 
forsvarsværk af jord”. Samme sted fortæller Saxo, at 
hun også hjalp indbyggerne i Skåne mod svensker-
ne. Om Thyra faktisk gjorde disse ting, er mindre 
sikkert – umiddelbart kan det lyde overdrevet. Og 
så alligevel. Hvis vi ikke havde haft kilder, der utve-
tydigt belyste Margrete 1.s historie, ville den også 
lyde overdrevet. Men det er den jo ikke.

Kilderne til Saxos historier om Thyra er deri-
mod ukendte. De understøttes hverken af bevarede 

Dronning Filippas 
forsvar af København 
over for hansestæderne 
i 1428, skildret af 
Crispijn de Passe (1595-
1668) omkring 1640. 
Det var, når kongen 
var fraværende, at 
dronningerne trådte 
til som de facto- 
rigsforstandere.
|| Statens Museum for 
Kunst/open.smk.dk/ 
public domain
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skriftlige vidnesbyrd fra samtiden eller arkæologi-
ske levn. Ikke desto mindre viser historien, at man 
i 1200-tallet sagtens kunne forestille sig en stærk 
og handlekraftig dronning. I 1800-tallets dansk-ty-
ske grænsestrid blev Thyra og hendes vold taget 
op igen, og der blev digtet videre på hendes rolle 
som Danmarks forsvarer mod den aggressive nabo 
i syd. De senere beskrivelser af Thyra er formentlig 
det mest vidtgående eksempel på, at en historisk 
dronning blev brugt i en efterfølgende tids politiske 
kamp.

Skræller vi de senere lag af, fortæller historien 
om Thyra noget grundlæggende om dronningers po-
sition som kongehustru og funktion som kongemo-
der, og der er antydninger af, at hun som dronning 
kunne spille en selvstændig, aktiv rolle. At det var 
muligt, ser vi hos senere dronninger, hvor kilderne 
flyder rigeligere. En dansk middelalderdronning, 
der for alvor udfoldede rollen som kongemoder, var 
Agnes (1257-1304), Erik Klippings enke. Efter drabet 
på hendes mand i Finderup Lade i 1286 trådte hun 
ind på scenen som forkæmper for sin umyndige søn 
Erik Menved (1274-1319). Kongedrabet havde med 
al tydelighed vist, at der var en opposition til den 
regerende linje, men i samarbejde med den afdøde 
konges adelige rådgivere og hofembedsmænd lykke-
des det Agnes at sikre tronen for sin søn.

Blandt de forholdsvis få danske dronninger, der 
ikke blev kongemoder, er Filippa, der som fortalt 
blev gift med Erik af Pommern i 1406, blot 12 år 
gammel. Til gengæld fik hun i 1420 overdraget store 
svenske områder, og derefter indtog hun en central 
position i regeringen af Sverige. Filippa viste sit 
royale værd ad flere omgange. I perioden fra 1423 
til 1425 satte husbonden Erik hende i spidsen for 
også den danske regering, mens han selv tog på 
pilgrimsrejse til Jerusalem. I 1428 organiserede hun 
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Københavns forsvar mod flådeangreb fra hansestæ-
derne. Historikere har hæftet sig ved, at Filippa var 
betydeligt bedre til at regere, end hendes mand var. 
Hun var en fuldgod vikar.

Middelalderens dronninger havde en forholdsvis 
selvstændig position. I et samfund, hvor magtud-
øvelsen var personlig, direkte og tilstedeværende, 
var der gode muligheder for at øve indflydelse, selv 
om den formelle magt oftest lå hos kongen person-
ligt. Han havde brug for repræsentanter og kunne 
ikke altid være til stede, hvor og når det var belejligt. 
Det gav dronninger med personlige ambitioner – 
som Margrete – gode muligheder for indflydelse. 
Det ændrede sig senere med indførelsen af flere 
embedsmænd og opbygningen af de tidlige statslige 
strukturer, men i senmiddelalderen ses det tydeligt, 
at middelalderens personlige herskabsforhold var 
integreret i embeder og institutioner. Det forstod 
dronningerne til fulde, og fra midten af 1400-tallet 
træder to af danmarkshistoriens mest magtfulde og 
aktive danske dronninger frem.

To andre mægtige fruer
Selv om Margrete 1. indtog en helt særlig og magt-
fuld position, blev hun efterfulgt af andre mægtige 
fruer: Dorothea af Brandenburg (ca. 1430-1495) 
og Christine af Sachsen (1461-1521). Ja, i den lan-
ge periode fra 1445 til 1515 havde Norden kun to 
dronninger. De var meget forskellige, men delte 
en ambition om at indgå i det politiske magtspil. 
Kongerne skiftede, og styrkeforholdene forandrede 
sig, men langt hen ad vejen foregik spillet efter de 
samme regler over hele perioden. Begge dronninger 
kunne disponere over betydelige indtægter, hvilket 
gav dem handlefrihed. For første gang tillader kilde-
materialet en mere nuanceret skildring af danske 
dronningers personlighed og politiske rolle.
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Dorothea var fyrstedatter fra Brandenburg og 
blot 13 år gammel, da det i 1444 blev aftalt, at hun 
skulle gifte sig med den danske konge Christoffer af 
Bayern (1416-1448), den barnløse Erik af Pommerns 
nevø. Brylluppet stod den 12. september 1445, og 
to dage senere blev Dorothea kronet af ærkebispen 
i Lund – ikke blot som dronning, men som ærke-
dronning af de tre nordiske riger. Hendes tid som 
Christoffers dronning blev kort, men hun nåede at 
rejse rundt i Sverige og lade sig hylde af det svenske 
aristokrati. Som det også fremgik under Margrete 
1., var den personlige tilstedeværelse i territoriet en 
af middelalderens vigtigste måder at hævde og vise 
magt på, som også dronninger benyttede.

Den 5. januar 1448 døde Christoffer af feber på 
fæstningen Kärnan i Helsingborg. Han og Dorothea 
havde endnu ikke fået børn, hvilket formentlig var 
medvirkende til, at Dorothea kunne blive gift med 
Christoffers efterfølger, Christian af Oldenburg 
(1426-1481), uden at nogen satte sig imod. Måske var 
hun ligefrem med til at vælge ham. Det var nemlig 
en stor fordel for de tre nordiske riger, at Dorothea 
giftede sig med den nye konge. Ellers skulle de for-
sørge hende som enkedronning i resten af hendes 
liv, og da hun endnu ikke var fyldt 20 år, kunne det 
være blevet en yderst kostbar affære. Dorothea hol-
der stadig positionen som den eneste dronning, der 
er blevet gift med to danske konger i træk.

Dorothea blev en værdifuld rådgiver for sin 
nye mand, og i de første år af hans regeringstid 
ses dronningen enten ved siden af eller lige bag 
ham. En senere biografist har kaldt hende ”skygge-
dronningen”, om end skyggekongen måske er mere 
betegnende: Kongen udstedte eksplicit breve i 
dronningens nærværelse, og i 1453 aflagde det 
norske rigsråd særskilt troskabsed til deres ”nådige 
frue”, dronning Dorothea. De lovede altså, at hvis 
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kongen skulle gå hen og dø, ville hun fortsat kunne 
regne med dem. Man mærker en moden magtpoliti-
ker, der forstår at bruge tidens politiske redskaber. 
Dorothea og Christian udviklede et parløb, hvor han 
var den eftergivende og milde part, mens hun var 
den skarpe og nøjeregnende.

Dorotheas ældste søn, Hans (1455-1513), voksede 
op som tronfølger. Han blev i 1478 gift med Christi-
ne, der var datter af kurfyrsteparret af Sachsen, og i 
1483 kunne Hans og Christine sætte sig på tronerne 
i Danmark og Norge. Svenskerne nægtede dog at 
hylde det nye regentpar, og først i 1497, efter endelø-
se og resultatløse forhandlinger, lykkedes det Hans 
at indtage Sverige med militærmagt. I 1499 blev 
parret også kronet til konge og dronning af Sverige i 
domkirken i Uppsala, og Kalmarunionen mellem de 
tre nordiske riger var for en stund genoprettet.

I sommeren 1501 udbrød der oprør i Sverige, 
mens kongeparret var i Stockholm. Hans rejste 
hjem til Danmark efter forstærkninger, mens han 
efterlod sin stærkeste brik, dronning Christine, 
for at holde den vigtige svenske hovedby, der snart 
kom under belejring. Hans nåede aldrig Christine 
til undsætning, og det endte med, at hun året efter 
måtte opgive Stockholm og overgive sig i svensk 
fangenskab. Først i de sidste måneder af 1503 blev 
hun frigivet, hvorefter hun vendte hjem til Fyn, hvor 
hun boede på sit såkaldte livgeding frem til sin død i 
1521. Men hun var på ingen måde slået.

Et godt parti?
Hvis man ikke har beskæftiget sig med middelalde-
rens og renæssancens dronninger, har man næppe 
hørt ordet livgeding før. Det betyder enkepensions-
gods, men vi skal kort dvæle ved det, da begrebet 
er helt afgørende for dronningernes position på 
brættet. 
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I middelalderen blev kongens jordbesiddelser 
i de nordiske lande delt op i store landområder 
kaldet len, som vi kender det fra Margrete 1.s tid. De 
fleste len blev administreret fra et slot, hvorfra en 
lensmand opkrævede afgifter i penge og naturalier 
fra bønderne i det omkringliggende område. Hvis 
kongen manglede penge, kunne han optage et lån 
mod at overlade et eller flere len i pant til långive-
ren, der til gengæld fik indtægterne fra pantelenet 
og råderet over slottet, indtil kongen kunne betale 
pengene tilbage. Jo flere len kongen havde givet 
bort i pant, desto ringere var hans finanser, og desto 
færre muligheder havde han for at komme tilbage i 
spillet.

Et livgeding bestod typisk af et par slotte med 
tilhørende len, som dronningen skulle have overladt 
som sit enkepensionsgods i tilfælde af kongens død. 
Lenene skulle give så store indtægter, at en enke-
dronning og hendes hof kunne leve standsmæssigt. 
Livgedinget var altså enkedronningens kilde til 
ressourcer, en slags pension. Hver gang landet fik 
ny konge, begyndte et nyt spil, og enkedronningens 
muligheder for at deltage afhang af, om hendes 
livgeding kastede ressourcer af sig.

Ved dronning Dorotheas ægteskab med Christof-
fer af Bayern blev de to sjællandske len Haralds-
borg med Roskilde by og Skjoldenæs udpeget som 
hendes livgeding, og ved hans død i 1448 fik hun 
dem udleveret. Hun var også blevet lovet et stort 
livgeding i Sverige, men det forpurrede de svenske 
stormænd. Efter Christian 1.s død i 1481 modtog 
hun yderligere Kalundborg Len og Samsø. Da 
dronningen havde en selvstændig økonomi, lånte 
hun ofte penge til kongen, og som pant for disse 
lån overdrog han hende flere len. Omkring 1459 fik 
hun således Ravnsborg på Lolland, og i 1471 fulgte 
Ålholm. Dermed havde hun hele Lolland under sig. 

Det er sjældent, 
at dronningerne 
optræder på kongernes 
historiemalerier, men 
i 1780 gjorde Nicolai 
Abildgaard (1743-
1809) en undtagelse. 
Her malede han 
Christian 1., som han 
forestillede sig, at 
det så ud, da kongen i 
1474 ophøjede Holsten 
til hertugdømme. 
Dronning Dorothea 
står til højre i billedet. 
Billedet kendes i 
to versioner, én på 
Christiansborg og én 
på Statens Museum for 
Kunst.
|| The Picture Art 
Collection/Alamy 
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Frem mod midten af 1480’erne kunne hun lægge 
Stegehus på Møn og Nykøbing by med Falster og 
Abrahamstrup Len til, og inden sin død i 1495 var 
dronning Dorothea således blevet overdraget et 
større territorium. Det var landets største samlede 
forlening, som gav hende store indtægter og dermed 
gode muligheder for at deltage i tidens politiske liv.

Det var nemlig ikke kun i de år, hvor Christi-
an levede, at Dorothea deltog i politik. Mens hun 
havde været en integreret del af sin mands rege-
ringsudøvelse, trådte hun efter hans død bort fra 
kongemagten og udgjorde en selvstændig enkedron-
ningemagt. Dorothea endte i konflikt med kong 
Hans, fordi hun ikke syntes, at sønnen støttede op 
om hendes krav på det svenske livgeding. Omvendt 
syntes kong Hans, at hun var for aggressiv i sine 
initiativer i forhold til svenskerne, hvilket kunne 
skade hans chancer for at genvinde magten i det 
tredje nordiske rige. Det førte til et noget komplice-
ret mor-søn-forhold mellem Dorothea og Hans, som 
endte i åbenlys konflikt, hvor de støttede hver deres 
adelige klienter i deres indbyrdes fejder.

Dronning Christines livgeding omtales første 
gang i den skriftlige aftale, der blev lavet inden æg-
teskabet – en slags ægtepagt. De to, der skulle giftes, 
havde ikke mødt hinanden før, og ægteskabet var 
først og fremmest en alliance og en aftale mellem de 
to fyrstefamilier, som på længere sigt skulle videre-
føre dynastierne. Aftalen mellem Christines far 
og hendes kommende ægtemand, Hans, indeholdt 
bestemmelser om en medgift på 20.000 gylden, 
der skulle følge Christine, ligesom den indeholdt 
et arveafkald fra Christine på hendes fædrene arv. 
I praksis var medgiften altså en slags arveforskud. 
Beløbet svarede til 3-4 årsindtægter fra Øresunds-
tolden, der var en af kongemagtens vigtigste 
indtægtskilder.
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Dernæst kom man til livgedinget, som skulle be-
stå af nogle len og slotte, der tilsammen gav et årligt 
afkast på 4.000 gylden. Det skulle tilfalde Christine, 
hvis Hans døde først, så hun kunne opretholde sin 
fyrstelige livsførelse. Derudover skulle Hans give 
Christine en morgengave, når de havde tilbragt 
deres første nat sammen. Morgengaven skulle være 
flere slotte og len, der skulle lægges til det i forvejen 
aftalte livgeding. Omfanget af morgengaven blev 
ikke fastlagt, men formuleringen satte barren højt: 
Det skulle nemlig afhænge af Hans’ ære og landets 
traditioner.

Vi ved ikke, hvilke konkrete len og slotte der 
skulle udgøre dronningens livgeding. Men da 
Christine blev løsladt fra sit svenske fangenskab 
i 1503, slog hun sig ned på Næsbyhoved Slot ved 
Odense, som hun efter alt at dømme havde fået 
overdraget nogle år forinden – i 1499. Det fremgår 
også, at hun inden længe rådede over Tranekær 
Len på Langeland, og at hun fik store indtægter i 
kontanter fra toldstederne ved Assens, Kolding og 
Ribe. Da kong Hans stadig levede ved overdragelsen, 
kunne områderne ikke være et klassisk livgeding, 
men Christine oplyste senere, at der var tale om ret-
tigheder, som hun fik overdraget i pant for lån, hun 
havde ydet til kongens krigsførelse i Sverige. Hvor 
Christine havde disse penge fra, ved vi ikke, men 
hendes historie hænger fint sammen. Efter Hans 
døde i 1513, beklagede hun sig da også over, at hun 
ikke fik udlagt et livgeding. De områder, hun for-
melt fik overdraget, disponerede hun nemlig over 
i forvejen. Fra etableringen på Fyn havde Christine 
og Hans ikke blot separat økonomi, men de levede 
også hver for sig. Christine havde formentlig ikke 
været tilfreds med den indsats, Hans havde ydet for 
at få hende ud af det svenske fangenskab, og alt pe-
ger på, at dronning Christine og kong Hans de facto 
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var blevet skilt. Christine var nu primært dronning 
over sine egne områder. Ligesom Dorothea endte 
Christine i et åbenlyst modsætningsforhold til kong 
Hans. Hun allierede sig med den fynske højadel 
mod kongen og biskoppen over Fyn. En belejring af 
bispeborgen Ørkel ved Svendborg og drabet på en 
af dronningens lensmænd viser, at der var tale om 
en alvorlig konflikt. Senmiddelalderens dronninge-
magt var mere brutal end blot spin og kvindelist.

Fra reformationen i 1500-tallet og frem til den 
tidlige enevælde fik de danske enkedronninger 
livgeding på Lolland-Falster med sæde på Nykøbing 
Slot. I årene 1559-1568 havde Danmark to enke-

Siden middelalderen 
har dronninger været 
uløseligt forbundet 
med slotte som her 
på en detalje fra 
kalkmaleriet Skt. 
Jørgen og dragen i 
Aarhus Domkirke. 
Hvis dronningen 
oplevede at blive enke, 
fik hun overladt et par 
slotte med tilhørende 
landområder, såkaldte 
len, til sit og sine 
hoftjeneres underhold. 
Dette var hendes 
livgeding, og her 
hentede hun indtægter, 
som hun kunne bruge 
til at udøve magt.
|| Mikkel Leth 
Jespersen
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dronninger, der skulle forsørges samtidig: Sophie 
af Pommern (1498-1568), der blev enke i 1533, og 
Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-1571), der blev 
enke i 1559. Da Sophie af Pommern allerede havde 
Lolland-Falster, fik Dorothea et dansk livgeding 
med centrum på Koldinghus og et slesvig-holstensk 
livgeding omkring Sønderborg. Fra 1766-1770 var 
der igen to samtidige enkedronninger, der skulle 
forsørges. Det gjaldt dronning Sophie Magdalene 
(1700-1770) og Juliane Marie (1729-1796), der levede 
på deres respektive nordsjællandske slotte, Hirsch-
holm og Fredensborg.
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fødte hun tre levedygtige børn. Udgangspunktet for 
at blive en stærk dronning var altså til stede, og så 
alligevel ikke. Da den 13-årige Elisabeth i 1514 blev 
gift med den nykronede danske konge, den 33-årige 
Christian 2. (1481-1559), skete det per stedfortræder. 
Forinden havde hun kun set sin kommende mand 
på et maleri. Hun mødte først sin mand, da hun an-
kom til Danmark året efter, og her kunne hun kon-
statere, at han ikke blot levede i et åbenlyst forhold 
med sin elskerinde Dyveke (ca. 1490-1517), men også 
havde elskerindens mor, Sigbrit (-1532), som sin 
nærmeste rådgiver. Den unge dronning kom således 
ind i en pænt akavet sammenhæng.

Elisabeth var et trofæ for det danske kongehus, 
og kort tid efter sin ankomst blev hun sendt på rejse 
rundt i landet. Alle skulle se den lille, fornemme 
dronning, der var kommet til Danmark hele vejen 
fra Nederlandene. Situationen blev mere normal 
efter Dyvekes pludselige død i 1517, dog med den 
ikke uvæsentlige detalje, at Sigbrit blev indsat som 
dronningens hofmesterinde. Hun fik dermed an-
svar for de 16 fruer og jomfruer ved Elisabeths hof. 
Resten af Christian 2.s regeringstid var præget af 
krig og konflikt, og Elisabeth var optaget af fødsler 
og småbørn. Allerede i 1523 blev parret afsat som 
konge og dronning af Danmark, da Christian 2. gen-
nemførte Det Stockholmske Blodbad og lagde sig ud 
med den danske højadel. Elisabeth var endnu kun 
22 år. Hun nåede således kun at være dronning i otte 
år og levede tilmed kun tre år mere, da hun døde i 
Nederlandene i 1526. Trods Christian 2.s personlige 
og politiske udskejelser var Elisabeth loyal over for 
sin mand, og der findes ingen ytringer, der rummer 
bebrejdelser eller utilfredshed.

Elisabeth endte som en eksotisk parentes i den 
danske dronningerække, dels ved sin korte tid på 
tronen, dels ved at det ikke blev hendes børn, der 

De danske dronninger 
kom fra udenlandske 
fyrstefamilier, og 
deres mødre, søstre 
og fjernere kvindelige 
slægtninge var 
fyrstinder i andre 
europæiske stater. 
Blandt dem var den 
danske dronning 
Elisabeth af Habsburgs 
niece, hertuginde 
Anna (1528-1590), der 
på maleriet fra 1552 
overvejer næste træk 
i skakspillet mod sin 
mand, hertug Albrecht 
5. af Bayern (1528-
1579). I fyrstindernes 
virkelige politiske spil 
var brikkerne skiftet 
ud med hoftjenere, 
beredne svende og 
levende bønder.
|| Aclosund Historic/
Alamy
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kom til at føre kongeslægten videre. Men hun kunne 
hverken nå at gøre til eller fra i den sammenhæng – 
hendes mand, Christian 2., fyldte simpelthen hele 
billedet ud. 

Det samme kan siges om dronning Anna Cath
rine af Brandenburg. I 1597 blev hun gift med 
Christian 4. (15771648). Initiativet til forbindelsen 
kom efter alt at dømme fra Anna Cathrines mor, der 
flittigt promoverede sin datter ved at sende gaver 
til Christians mor. I 1595 lagde Christian 4. selv 
vejen omkring Magdeburg, hvor Anna Cathrines 
far var administrator, og mon ikke ægteskabet blev 
drøftet og måske endda aftalt der. Christian 4. og 
Anna Cathrine blev gift og forældre til bl.a. kong 
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Frederik 3. (1609-1670). Hun døde i 1612 efter 15 år 
(og seks børn) som dansk dronning. Den tavshed, 
der var og er om Anna Cathrine, står i skærende 
kontrast til hendes larmende, farverige og i alle 
detaljer beskrevne ægtemand. Det var første gang 
siden 1430, at en fungerende dansk dronning døde 
før sin mand. Den bevarede ligprædiken over Anna 
Cathrine fortæller bl.a. om en dronning, der brugte 
energi på at lære det danske sprog.

Elisabeth og Anna Cathrine havde det til fælles, 
at de kun var dronninger i kort tid, og at de var gift 
med netop de to mænd, der kæmper med hinanden 
om førstepladsen i danske kongers egenrådighed 
og magtbegær. Endelig nåede ingen af dem at blive 
enkedronning, hvilket ellers var en position, der 
gav adskillige danske dronninger mulighed for at 
markere sig.

Enkedronninger
Det var i sin tid som enke, at Margrete 1. spillede sin 
største rolle. De to andre store senmiddelalderdron-
ninger, Dorothea af Brandenburg og Christine af 
Sachsen, var også særdeles aktive i deres enkestand.

Det samme gjaldt flere senere danske dronnin-
ger, som først for alvor rykkede frem på brættet, 
efter de var blevet enker. Der var dog stor forskel 
på enkedronningernes personligheder og handle-
muligheder. Det viser tre eksempler: Først So-
phie af Pommern, som var Frederik 1.s (1471-1533) 
dronning, men som spillede en forholdsvis tilbage-
trukket rolle. Dernæst dronningerækkens anden 
Dorothea (1511-1571), der var Christian 3.s (1503-
1559) dronning fra det lille nordtyske hertugdømme 
Sachsen-Lauenburg. Hun forsøgte ihærdigt, men 
forgæves at gøre sig gældende over for sin søn kong 
Frederik 2. (1534-1588). 
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Endelig var der dronningerækkens anden So-
phie (1557-1631), der kom fra Mecklenburg, og som 
blev gift med Frederik 2. Sophie nåede at være en-
kedronning i hele 43 år fra 1588 til 1631. Og hun kom 
til at spille en betydelig politisk rolle i Danmark og 
Slesvig-Holsten, først som formynder for sin søn 
Christian 4., siden som hans største kreditor.

Sophies indtræden på den danske scene i 1571 
var præget af overskud. Det mecklenburgske her-
tugpar, Ulrik og Elisabeth, kom til Danmark med 
en pommersk prinsesse, som skulle præsenteres 
for den endnu ugifte Frederik 2. Kongens øjne 
faldt dog i stedet på hertugparrets egen datter, den 
14-årige Sophie. Allerede året efter blev de gift, og 
Sophie kronet til dronning. Ægteskabet var efter 
alt at dømme lykkeligt, og inden Frederik 2. døde af 
umådeholdende druk, havde Sophie født otte, heraf 
syv levedygtige, børn.

Sophies far, hertug Ulrik (1527-1603), var en 
vigtig støtte og rådgiver for sin datter i de første 
år af hendes tid som enkedronning – det blev hun 
allerede som 31-årig. I Danmark blev der indsat en 
adelig formynderregering bestående af højtstående 
rigsråder, men i hertugdømmerne besluttede ade-
len sig for at vælge Sophie som formynderregent. 
Ligesom Dorothea af Brandenburg i 1480’erne hav-
de kæmpet for en del af Slesvig-Holsten til fordel for 
sin yngste søn, Frederik (1.), kæmpede Sophie for en 
deling til fordel for sine yngre sønner. Det ønskede 
adelen dog ikke, og den fik erklæret Christian 4. 
myndig, så han i 1593 kunne overtage magten i her-
tugdømmerne. Nederlaget var ydmygende. Sophies 
stærke position i hertugdømmerne blev kort, men 
så længe den varede, var der tale om reelle formelle 
magtbeføjelser.

Derefter blev hun meget mod sin vilje tvunget til 
at trække sig tilbage til sit livgeding på Lolland-Fal-
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ster, hvor hun nu engagerede sig på en række 
forskellige områder. Inden sin død i 1588 havde 
Frederik 2. taget initiativ til, at der skulle opføres et 
nyt slot i Nykøbing Falster. Da området kom under 
Sophie, overtog hun projektet, så slottet stod fær
digt i 1594. Det store, prægtige renæssanceslot blev 
centrum for hendes hof og administration. Hun 
igangsatte en betydelig effektivisering af landbruget 
med nedlæggelse af bondegårde til fordel for hoved
gårdsdrift. Livgedinget blev hendes lille fyrstedøm
me, hvor hun engagerede sig i sine undersåtters ve 
og vel og skærmede dem mod ydre fjender og de 
lokale fogeder.

Selv om Sophie var blevet sat uden for indflydel
se i rigspolitikken og hertugdømmerne, arbejdede 
hun stadig for, at hendes børn blev standsmæssigt 
gift. De fire døtre blev alle godt gift, og det samme 
gjaldt Christian 4., der var den eneste af sønnerne, 
som skulle giftes.

Endelig fik hun en stor rolle at spille i forhold til 
Christian 4., idet hun var en af hans største kredi
torer. Ved Sophies død i 1631 skyldte kongen hende 
knap 1 million ud af den arv på i alt 5½ millioner 
rigsdaler, hun efterlod. Christian 4. arvede sine 
egne gældsbreve og lagde beslag på nogle af de 
andre arvingers arveparter. Enkedronning Sophie 
døde som en af Europas rigeste enkeltpersoner.

Efter enevældens indførelse fik enkedronnin
gen en forfatningsbestemt rolle. Hvis den siddende 
konge døde, inden tronfølgeren var myndig, dvs. 
inden at være fyldt det 14. år, og kongen ikke havde 
fastlagt bestemmelser om regeringen efter sin 
død, skulle der indsættes en formynderregering. 
Denne regering skulle bestå af enkedronningen og 
syv kongelige rådgivere. Bestemmelsen fandt ikke 
direkte anvendelse, men udgjorde vel en slags ideo
logisk grundlag under enkedronning Juliane Maries 
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regering efter Struensees fald i 1772 og frem til 1784, 
hvor Frederik 6. (1768-1839) blev myndig og overtog 
magten.

Dronningehoffet
Alle dronninger var omgivet af et hof, der varetog 
deres praktiske og sociale behov. Det var udgangs-
punktet for dronningens sociale aktiviteter, prakti-
ske hverdag og politiske engagement. De personer, 
der udgjorde dronningehoffet, var dronningens 
nærmeste sociale kontakter, og det var ved sit hof, 
at dronningen mødtes med rigets sociale eliter.

Dronningehoffet kunne enten være en afdeling 
af kongehoffet eller et selvstændigt hof. I dronning 
Christines hofholdningsregnskaber kan man se 
skiftet fra fælles til separat hof i forbindelse med, 
at hun omkring 1500 fik egne len og slotte, hvor 
hun kunne opholde sig. I den forbindelse er det 
værd at bemærke, at hofferne var omrejsende helt 
frem til 1600-tallet, hvor de blev fastetablerede i 
København, der efterhånden havde udviklet sig til 
hovedstad. 

Renæssancehoffets rejse rundt i landet var dels 
en markering af kongemagten, dels var det den 
måde, man udnyttede rigets ressourcer på. Hoffet 
rejste mellem slottene, der på skift skulle holdes 
forsynet med mad og drikke til hoftjenerne og foder 
til hestene. Når man havde fortæret rub og stub, 
rejste hoffet videre til næste slot. Således måtte 
dronning Christine også rejse fra Næsbyhoved ved 
Odense til Langeland for at udnytte ressourcerne 
under Tranekær Len.

Det var en større affære, når dronningehoffet 
rejste rundt. Ud over dronningen selv og de nære 
familiemedlemmer, hun havde hos sig, bestod 
hoffet af en række forskellige personalegrupper. De 
fleste dronninger havde en hofmesterinde, der stod 
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for at lede hoffet sammen med dronningen. Bort-
set fra årene med Sigbrit på posten som dronning 
Elisabeths hofmesterinde var der som regel tale om 
en kvinde fra adelens højere lag. Hofmesterinden 
skulle bl.a. holde styr på adelsjomfruerne i fruer-
stuen, som ikke havde specifikke opgaver, men som 
udgjorde dronningens sociale miljø. Således ind-
kaldte Frederik 2. i 1572 en hel flok adelsjomfruer, 
der skulle have plads i Sophies fruerstue, når hun 
inden længe blev hans dronning. Her ses hoffets 
funktion som mødested for rigets sociale elite, og 
der blev knyttet mange ægteskabsforbindelser 
mellem adelsjomfruerne i fruerstuen og mandlige 
hoftjenere.

Dronningerne havde nemlig også adelsmænd i 
deres tjeneste. Nogle af dem kom allerede til hoffet 
som såkaldte smådrenge og kunne så avancere 
til hofsinder. Det er nærliggende, at de havde en 
repræsentativ funktion, der formentlig også havde 
et element af livvagt over sig – adelsmænd var jo kri-
gere, trænet i våbenbrug. Men nogen nærmere job-
beskrivelse havde de ikke. Hvis en hofsinde gjorde 
det godt, kunne han blive forfremmet til lensmand 
på et af dronningens slotte – en funktion, der ikke 
blot var forbundet med øget prestige og selvstæn-
dighed, men som også betød højere løn. En del af 
lønnen for tjeneste ved hoffet var fornemt klæde til 
den uniformering, der udviklede sig ved hofferne 
fra slutningen af senmiddelalderen.

Flere af dronningerne var særdeles aktive i 
forhold til at arrangere ægteskaber mellem deres 
hoftjenere. I dronning Christines hofholdnings-
regnskaber kan man se, at hun arrangerede det ene 
bryllup efter det andet. Det var klart noget, der tjen-
te dronningen til ære som en mægtig og nådig frue, 
men Christine var ikke blot Kirsten Giftekniv af 
romantiske årsager. Hun brugte også ægteskaberne 
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for at lede hoffet sammen med dronningen. Bort-
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til at knytte og styrke forbindelserne i sit sociale 
netværk. Dorothea af Sachsen-Lauenburg holdt 
også bryllupper for adelige hoftjenere, ligesom hun 
understøttede sine laverestående tjenere, når de 
skulle giftes.

Dronningehoffet havde også en administrativ 
afdeling, der stod under ledelse af dronningens 
kansler. I senmiddelalderen var kansleren en gejst-
ligt uddannet person, der benyttede sine sproglige 
og skriftlige evner til at kommunikere og admini-
strere på vegne af dronningen. Embedet kunne føre 
videre til høje poster inden for kirken. Det bedste 
eksempel i den forbindelse er Dorothea af Branden-
burgs kansler, Birger Gunnersen (ca. 1445-1519), 
der i 1497 blev ærkebiskop i Lund. Under sig havde 
kanslerne dronningernes kapellaner, der ligeledes 
var gejstlige personer, der brugte deres uddannelse 
administrativt. Efter reformationen blev admini-
strationen overtaget af borgerlige sekretærer, og 
dronningernes fromhedsliv blev overtaget af en 
luthersk hofprædikant.

Endelig var der et væld af tjenere, der tog sig 
af de praktiske gøremål under ledelse af hofmar-
skalen. Dronningehofferne var ligesom alle andre 
afhængige af heste, og derfor spillede stalden en 
betydelig rolle. Den var under ledelse af staldme-
steren, der havde staldsvende og stalddrenge til 
rådighed. I køkkenet knoklede kok og køkkenper-
sonale for at lave mad til de mange mennesker; der 
var afdelinger for bagning, stegning og brygning, 
og drikkevarerne blev hentet af kældersvende-
ne. På Koldinghus havde dronning Dorothea af 
Sachsen -Lauenburg tillige et par med dværgvækst 
i sit ensemble, da de var på højeste mode ved 
renæssancehofferne.

Selv om dronningerne endnu frem til 1600-tallet 
rejste rundt mellem forskellige slotte, gik udvik-
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lingen i retning af et større og mere stedfast hof. 
Det var dronning Christine, der begyndte, da hun 
flyttede sin primære bolig fra slottet Næsbyhoved til 
Odense. Hun byggede en gård i byen, og da Næs-
byhoved lå så nær ved, kunne hun få leverancer af 
fødevarer og brænde bragt til sig. Dermed udviklede 
Odense sig til en dronningeresidensby, og byens 
handelsliv havde glæde af dronningehoffets for-
brug, ligesom byens kirker, klostre og fattige nød 
godt af Christines opmærksomhed.

Kolding havde en lignende periode som resi-
densby under dronning Dorothea fra 1559 til 1570. 
Kolding havde i forvejen den store, fine fyrstebolig i 
Koldinghus, og året efter kongens død indledte hun 
opførelsen af et hospital for fattige og gamle i byen. 
I 1566 finansierede dronningen en grundmuret sko-
lebygning i et hjørne af kirkegården, og da dronnin-
gen flyttede sin og hoffets residens til Sønderborg 
i 1570, var hun i færd med at opføre en mølle ved 
slottets ladegård. Det blev godt et årti med enke-
dronningehof i Kolding. 

Der var efterhånden sket meget, siden Margrete 
1. rejste rundt fra slot til slot i en evig markering af 
herskab og med blik for de steder, hvor der var res-
sourcer til at forsyne hende selv og hendes følge.

Dronning på tur
Fra fødslen tilhørte dronningerne den internationa-
le overklasse, og det var ikke uvant for dem at rejse. 
Måske var de blevet opdraget hos deres bedstefor-
ældre i et andet land, og når de blev gift, rejste de 
bort fra deres hjemland for at bosætte sig et frem-
med sted. De befandt sig konstant på rejser mellem 
deres forskellige slotte, primært i Danmark, men 
også i de andre nordiske riger og hertugdømmerne.

Margrete 1. var på konstant rundtur i sine riger, 
og i efteråret 1385 foretog hun en længere udlands-

Det var med stort 
følge, når dronninger 
rejste ud i verden. 
I 1733 var dronning 
Sophie Magdalene med 
sin mand, Christian 
6. (1699-1746), på 
hyldningsrejse til 
Trondhjem. Efter 
hjemkomsten blev 
turen gennem de 
norske fjelde foreviget i 
billeder og ord i et stort 
pragtværk, hvor bl.a. 
denne nervepirrende 
nedkørsel kan ses.
|| Politiken/Det Kgl. 
Bibliotek
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rejse. Den gik først igennem bispebyen Münster 
i Westfalen og derfra videre til Dortmund mod 
det endelige mål i Aachen, hvor Karl den Store lå 
begravet. I 700-800-tallet havde Aachen været den 
vigtige frankerkejsers hovedby, og han var begravet 
i kirken, der også havde rummet hans skatkammer. 
Det var tidens vigtigste valfartskirke, og det blev 
da også noteret, at dronningen medbragte gaver til 
byen. Margrete var uden tvivl på pilgrimsrejse, som 
var et af to formål, der kunne få dronningerne til at 
rejse udenlands. Det andet var besøg hos familie, og 
til tider kunne de to endda kombineres. 

Der var både politiske fordele og ulemper ved 
dronningernes udlandsrejser. På den ene side 
kunne de give international prestige og være en 
mulighed for at skabe netværk til magthavere i 
andre lande. På den anden side kunne fravær fra 
den hjemlige scene være med til at destabilisere en 
magtposition. Endelig var det ikke ufarligt at rejse 
af sted. Det erfarede dronning Bodil (-1103), da hun 
sammen med sin mand, kong Erik Ejegod (ca. 1056-
1103), rejste på pilgrimsrejse til Det Hellige Land i 
1102-1103. Erik nåede ikke længere end til Cypern, 
hvor han blev syg, døde og blev begravet. Bodil 
nåede helt til Palæstina, men da slap kræfterne op 
– hun døde og blev også begravet langt hjemmefra, 
formentlig på Oliebjerget.

Dorothea af Brandenburgs to rejser til Rom var 
klart de senmiddelalderlige dronningerejser, der 
fik størst betydning på lang sigt. I 1474 havde kong 
Christian 1. foretaget netop sådan en rejse, og da 
han vendte hjem, drog hans hustru af sted. Det var 
på denne rejse, Dorothea fik paveligt stiftelsesbrev 
på Københavns Universitet. I 1488 var hun af sted 
igen, hvor hun ud over at besøge kirker og klostre 
som på en klassisk pilgrimsfærd også fik pavelige 
breve på sine besiddelser.
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Dronning Christine rejste også udenlands, men 
nåede ikke nær så langt væk som Dorothea. Hun 
kom tilbage til Danmark i slutningen af 1503 – efter 
det svenske fangenskab – men hvilede ikke længe, 
før hun midt i marts 1504 satte kurs mod Branden-
burg, hvor datteren Elisabeth var blevet gift under 
hendes fravær. Rejsen skulle vise sig at blive en 
kombination af et familietræf og en pilgrimsfærd. 
Ruten gik gennem Mecklenburg og ind i Branden-
burg, hvor Christine gjorde holdt ved valfartsstedet 
Wilsnack. Derfra drog hun videre til Tangermün-
de, hvor hun mødtes med Elisabeth. Mor og datter 
tilbragte påsken sammen, inden Christine satte 
kursen hjemover. I byen Parchim i Mecklenburg 
mødtes hun med sin søster, og den 28. april var 
Christine tilbage til i Odense.

Efter reformationen forsvandt valfarten som ele-
ment i dronningernes rejser. Nu gjaldt det primært 
familiebesøg i dynastiets tjeneste. I 1548 skulle 
Christian 3.s og Dorotheas ældste datter giftes med 
en af Tysklands mægtigste hertuger, kurfyrsten af 
Sachsen. I modsætning til Christines mere personli-
ge rejse repræsenterede Dorothea ikke blot sig selv, 
men også riget og kongen, der på grund af sygdom 
måtte blive hjemme. Det betød, at hun måtte rejse 
med det fulde udtræk af adelsmænd og hoftjenere 
i uniform. Ud over dronningens hofmester blev der 
indkaldt seks rigsråder, der alle skulle møde med 
syv-otte følgesvende. To af kongens yngre og ugifte 
halvsøskende skulle også med. Afrejsen fra Kolding 
foregik under stor festivitas, og det må have været 
lidt af en karavane, der i de følgende uger rejste 
gennem Nordtyskland. Selve brylluppet stod den 12. 
oktober, og efter den storslåede fest vendte selska-
bet hjem. Kongens afbud og dronningens deltagelse 
viser, hvorledes deres gode forhold gav muligheder, 
som man ikke havde i et konfliktfyldt ægteskab. 
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Christian 3. kunne med ro i sindet sende Dorothea 
af sted som sin og rigets repræsentant.

Der var også dronninger, der rejste sammen med 
deres mænd. Således var Sophie Magdalene med 
Christian 6. på en lang rejse til Norge i 1733, hvor 
formålet var at blive hyldet i det nordlige af deres to 
riger, og turen varede i alt fire måneder og 11 dage. 
Også dronning Anna Cathrine havde fulgt sin mand, 
Christian 4., på rejser. Det var således en måde, 
hvorpå den ellers så tilbageholdne dronning kunne 
deltage i rigets repræsentation.

Dynastiets marketingchef
Den danske konge skulle være konge- og dronninge-
søn. Hvis sådan en ikke var til rådighed, kunne man 
bruge en søn af et andet fyrstepar, der kunne føre 
deres slægt tilbage til det danske kongehus. Men 
når en konge først havde sat sig på tronen, havde 
han sin magt i kraft af sig selv og den formelle posi-
tion, som kongeværdigheden gav ham. Dronningen 
var også blevet gift med tronfølgeren i kraft af sin 
fyrstelige slægtsbaggrund og de forbindelser, det 
gav hende til døde og levende fyrstelige personer. I 
modsætning til den ændring, der skete for hendes 
mand, når han satte sig på tronen, så ændrede dette 
sig ikke, når hun blev dronning. Dronningernes 
position var fortsat baseret på en relation: Dronnin-
gen var kongens hustru, og hvis hendes mand var 
død, så var hun som regel den nye konges mor. Med 
Margrete 1. som den eneste undtagelse fra reglen.

Derfor var dynastiet og dets relationer vigtigere 
for dronningerne end for kongerne, og fra dronning 
Christine og frem ses det, hvorledes de brugte store 
ressourcer på at iscenesætte dynastiet og deres egen 
position i det. Mens kong Hans endnu levede, var 
Christines interesse for at iscenesætte sit forhold 
til sin de facto fraskilte mand begrænset, men det 
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ændrede sig efter hans død i 1513. Hun indrettede 
Gråbrødre Klosterkirke i Odense til en fyrstelig 
gravkirke på højt europæisk niveau, og her blev 
kong Hans og parrets søn Frans, der var død som 
ung i 1511, begravet under et mægtigt gravmæle, 
hvor også Christine selv blev afbildet. Både konge 
og dronning er forsynet med scepter. I hvælvene 
over dem hænger parrets fædrene og mødrene 
våbenskjold, og rundt i kanten ses yderligere et rigt 
program af kongefamiliens våbenskjold, ligesom 
familien blev fremhævet på et prægtigt gyldent 
alter, hvor syv udskårne medlemmer af kongefa-
milien prydede alterfoden. Gravmælet, alteret og 
kongefamiliens jordiske rester blev i begyndelsen 
af 1800-tallet overført til Odense Domkirke, da den 
forfaldne Gråbrødre Kirke blev revet ned.

På Sønderborg Slot står Dronning Dorotheas 
Kapel næsten intakt i dag, og meningen med det var 
langt hen ad vejen det samme som med Christines 
i Odense. I midten af 1500-tallet havde Dorothea og 
Christian 3. gennemført en stor ombygning af den 
middelalderlige borg til et tidssvarende renæssan-
ceslot. Efter Christians død i 1559 fortsatte Doro-
thea med at indrette et kapel på slottet. Der blev 
bestilt kirkeinventar fra de fornemmeste værkste-
der i Europa, og på nordvæggen blev der ophængt 
to store malede anetavler. Den ene var for Dorothea 
selv, den anden for Christian 3. De viste parrenes 16 
aner og går således tilbage til tipoldeforældrene.

Dronning Sophie opsatte også en anetavle for 
sine egne 32 aner i kirken i Nykøbing Falster. En 
tavle for hendes mand, Frederik 2., blev det dog ikke 
til. Det var ikke, fordi hun manglede penge, så und-
ladelsen hang formentlig sammen med, at Sophie 
ville demonstrere sin egen fyrstelige position og 
betone sin baggrund i Mecklenburg, hvor hun havde 
haft sin far og støtte.
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I modsætning til kongerækken viser anetavler, 
at far og mor er lige vigtige, når det kommer til 
demonstration af rent fyrsteligt blod. Derfor var 
anetavlerne en oplagt måde for dronningerne at 
stille deres legitimitet til skue på.

Her benyttede dronningerne sig af enkens for-
del: Den, der lever længst, har magten over, hvordan 
historien siden fortælles.

De kongelige affærer
Iscenesættelsen af dynastiet hang sammen med, at 
dronninger af fyrsteslægt konstant var i konkurren-
ce med kvinder fra adelig og borgerlig baggrund. I 
den tidlige middelalder kunne konger have åbenlyse 
friller, der også kunne levere tronarvinger, men i 
senmiddelalderen var det blevet et dronningeprivi-
legium. Det var dog generelt accepteret, at konger 
havde elskerinder, så længe det foregik uden at 
skabe rod i arvefølgen.

Selv om det ikke påvirkede arvefølgen, kunne 
kongens affærer skabe turbulens. Det blev såle-
des brugt mod kong Hans, at han havde et forhold 
til adelskvinden Edele Mikkelsdatter Jernskæg 
(ca. -1512). I en svensk krønike omtales forholdet i 
forbindelse med kong Hans’ rejse til Sverige i 1501, 
og året efter skrev det svenske rigsråd til hertugen 
af Mecklenburg: Da kongen rejste ud af riget, lod 
han sin ”ædle højbårne fyrstinde” blive tilbage i stor 
nød, og med sig tog han ”en løs person”, som han 
tidligere havde haft med ind i landet. De svenske 
rigsråder havde følt med dronning Christine, der 
skulle udsættes for sådan hån og skam.

Kong Hans sørgede derefter for, at Edele blev 
gift med en af hans nære adelige medarbejdere, 
som blev begunstiget med slotte og len til gengæld 
for at acceptere kongens forhold til Edele. Hendes 
bror fik plads som kongens sekretær. Forholdet 
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fortsatte frem til hendes død omkring 1512, og selv 
om hendes ægtemand formelt tog æren for de børn, 
hun fødte i perioden, er der god grund til at så 
tvivl om faderskabet. Forholdet skabte distance til 
Christine, men gav ikke grundlæggende problemer 
i kongefamilien, som længe havde haft den legitime 
dronningesøn og tronfølger Christian (2.) stående 
klar i kulissen. Svenskernes moraliseren over Hans 
og Edele handlede således primært om deres fjend-
skab med kongen og ikke om, at Hans gjorde noget, 
der var uacceptabelt som konge. 

Det var Christian (2.) derimod godt i gang med at 
gøre i samme periode. Mens han var sin fars repræ-
sentant i Norge fra 1506, mødte han Dyveke, der var 
datter af borgerenken Sigbrit Willoms. De mødtes 
efter sigende til et bal på Bergens rådhus, hvor den 
store norske bys spidser var samlet. Natten tilbragte 
de i ”fælles seng”, og Christian opførte angiveligt et 

Afstamning havde 
enorm betydning for 
dronningerne, både 
når det gjaldt egne aner 
og anerne til børnenes 
ægteskabskandidater. 
I Nykøbing Falster 
Kirke opsatte dronning 
Sophie denne vældige 
anetavle, så alle 
besøgende kunne 
beundre hendes 
fyrstelige slægt. 
|| Kim Borregaard 
Eriksen/Nykøbing 
Falster Klosterkirke
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hus ved Oslo, hvor han installerede mor og datter. 
Da han overtog magten i 1513, bragte han dem med 
til København, hvor han og Dyveke levede i et åben-
lyst kærlighedsforhold. Sigbrits brødre fik embede 
som henholdsvis apoteker og lensmand i Bergen, 
og hun blev selv en af kongens nærmeste rådgivere. 
Christian, Sigbrit og Dyveke udgjorde på mange 
måder et godt trekløver.

Det kunne dog ikke komme på tale, at Christian 
skulle giftes med en borgerdatter. Hun havde ikke 
en dråbe fyrsteblod i årerne, og så kunne hendes fa-
milie heller ikke stille med den medgift, den presti-
ge og de internationale forbindelser, en fyrstedatter 
kunne levere. Alt dette kunne det parti, der var un-
der opsejling, til gengæld levere i overmål: Elisabeth 
af Habsburg, der som nævnt var lidt af et trofæ for 
det danske kongehus. Kongens fortsatte samliv med 
Dyveke efter vielsen med Elisabeth skabte nu alvor-
lige problemer. Elisabeths farfar, kejser Maximilian, 
insisterede på at få Dyveke fjernet. De internationa-
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le forbindelser, som ægteskabsalliancen skulle have 
styrket, blev nu svækket. 

Internt i Danmark baksede regeringen yderlige-
re med, at Christian 2. endnu ikke havde leveret en 
arving – det havde hans far for længst gjort, da han 
tog sig en elskerinde. Habsburgerne ville heller ikke 
acceptere en ordning, hvor Dyveke blev gift profor-
ma, som Edele var blevet det. Hun skulle helt ud af 
landet, ”ellers ville den gamle kærlighed let leve op 
igen”, skrev habsburgerne, og så ville situationen 
være endnu værre end før.

I 1517 døde Dyveke pludseligt og uden syn-
lig årsag. Det løste flere problemer for mange af 
konfliktens parter, og det er en nærliggende tanke, 
at nogen skaffede Dyveke af vejen med vilje. Den 
tanke fik Christian 2. også, og han beskyldte først 
én adelsmand for drab og dernæst en anden. Den 
anden var lensmanden på Københavns Slot, Torben 
Oxe (-1517), som han først stillede for rigsrådet. Her 
blev Torben Oxe frifundet. Så nedsatte kongen i 
stedet en bondedomstol, der kendte den anklagede 
skyldig, hvorefter Torben Oxe blev halshugget på 
Gråbrødre Torv. Sagen med Dyveke var afsluttet, 
men Christian 2.s hårde fremfærd bidrog utvivl-
somt til at slå nogle af de sprækker i forholdet mel-
lem konge og adel, der få år senere skulle ende med 
at koste kongen tronen.

Først under Frederik 2. skulle en kærlighedshi-
storie igen ryste kongefamilien. Det drejede sig om 
Frederik 2.s forelskelse i den forældreløse adels-
frøken Anne Hardenberg (-1589). Hun var niece af 
Frederik 2.s hofmester, og fra 1557 var hun en af de 
piger, der indgik i hans mors, dronning Dorotheas, 
hof. 

Det første vidnesbyrd om den unge tronfølgers 
interesse for Anne stammer fra året efter, hvor Fre-
derik efter alt at dømme har forsøgt at få sin mor til 

Den unge Dyvekes 
skæbne har ikke 
været nem. Hun blev 
fanget mellem kongens 
kærlighed, sin snu mor 
og afskyen fra tidens 
politiske spillere, 
der aktivt forsøgte at 
skaffe hende af vejen. 
Rygterne om hendes 
pludselige død er 
mange, og et lød, at 
hun spiste forgiftede 
kirsebær. Christian 
2. underskriver her 
dødsstraffen over 
Torben Oxe. Eilif 
Peterssens maleri fra 
1875-1876 af episoden 
hænger i Oslo. 
|| Album/Ritzau 
Scanpix
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at forhindre Annes trolovelse med en anden. I 1569 
skrev han til sin faster i Mecklenburg, at han havde 
besluttet sig for at gifte sig med en dansk adelskvin-
de – efter alt at dømme Anne Hardenberg. Fasteren 
skyndte sig at sende brevet videre til Frederiks sø-
ster i Sachsen, som havde nære forbindelser til det 
danske hof. Hun skrev straks til den danske rigshof-
mester, at det påtænkte ægteskab hverken ville give 
det danske kongehus ære eller lykke. Kongen skulle 
gifte sig fyrsteligt og kunne derfor ikke regne med 
hendes opbakning i denne sag. I 1571 var Frederik 
stadig indstillet på giftermålet og i øvrigt temmelig 
ligeglad med sin søsters holdning i sagen. Først 
efter sin mors død i efteråret gik Frederik med til 
at knytte ”ægteskabelige bånd til et fyrsteligt hus af 
jævnbyrdig oprindelse, stand og fødsel”.

Der var ikke andre danske renæssancekonger 
end Frederik 2., der på denne måde truede den dan-
ske kongeslægts fyrstelige eksklusivitet. Det gjorde 
ikke engang Christian 4., der både fik børn med sin 
dronning, Anna Cathrine, adelskvinden Kirsten 
Munk (1598-1658) og tre borgerlige kvinder: den kø-
benhavnske borgmesterdatter Kirsten Madsdatter 
(-1613), bremerholmskriverens datter Karen An-
dersdatter (-1673) og Vibeke Kruse (-1648). Forholdet 
til Kirsten Madsdatter resulterede i en søn, mens 
dronningen endnu levede – kongen fik angiveligt to 
børn født med en dags mellemrum – men det betød 
ikke noget i dynastisk sammenhæng. Det gjorde det 
heller ikke, at alle hans uægte børn blev velforsørge-
de og fik fine titler og høje embeder.

Den 17-årige Kirsten Munk og kongen mødte hin-
anden i 1615. Han var da 38 år. Hun var datter af den 
rige og indflydelsesrige adelsenke og godssamler 
Ellen Marsvin (1572-1649), og i marts 1615 bad kon-
gen Ellen Marsvin om lov til at gifte sig med Kirsten 
Munk. Hans søstre, der alle var gift med nordeuro-
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pæiske fyrster, rådede ham til at gifte sig fyrsteligt 
i stedet, og heller ikke rigsrådet var begejstret for 
udsigten til et ægteskab mellem en af deres egne og 
kongen. Det var jo aldrig set før, og hvad kunne det 
ikke udvikle sig til? Splittelse eller en opdeling af 
adelen? Uagtet hvad andre mente, fortsatte Chri-
stian 4. sit forehavende, og den 23. august udsted-
te han en offentlig erklæring. Med et temmelig 
specielt udtryk ville han tage Kirsten Munk til sin 
”ægte staldbroder […] med hvilken jeg vil leve og dø, 
så ingen os skal adskille, uden den altsommægtigste 
Gud”. Han lovede at forsørge hende, så længe hun 
levede. 

Nytårsdag 1615 blev de gift, og Kirsten Munk blev 
således kongens ægte hustru, uden at hun fik titel af 
dronning – og måtte nøjes med den nyopfundne titel 
grevinde af Slesvig og Holsten. Fra 1618 til 1629 fødte 
hun ti børn, hvorefter deres samliv endte i et dra-
matisk trekantsdrama, da Kirsten Munk indledte en 
affære med en tysk rhingreve. En formel skilsmisse 
blev det ikke til, men Kirsten Munk blev sendt i 
husarrest på sin mors herregård Boller ved Hor-
sens. Nok kunne kongen have alle de elskerinder, 
han lystede, men for damerne var spillereglerne 
anderledes. Affæren kunne have kostet hende livet, 
men heldigvis for Kirsten Munk havde hun stærke 
familieforbindelser blandt adelen, som kongen 
sandsynligvis ikke ville lægge sig ud med.

Efter bruddet med Kirsten Munk indledte Chri-
stian 4. et frugtbart samliv med hendes tidligere 
hofdame Vibeke Kruse, der varede resten af hans 
liv. Christian 4. endte således med børn i tre kate-
gorier: Anna Cathrines ægte fyrstebørn, Kirsten 
Munks særlige adelsbørn og så børnene med de 
borgerlige elskerinder, som alle fik efternavnet Gyl-
denløve. Grundlaget under systemet var, at kongens 
ældste søn med Anna Cathrine, tronfølgeren prins 
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Christian, var udvalgt til at tage over efter ham. 
Derfor reagerede kongen ironisk nok også heftigt, 
da han hørte om en lidt for tæt forbindelse mellem 
sønnen og højadelsdamen Anne Lykke (1595-1641). 
Hvis den udviklede sig, ville forbindelsen være 
en trussel mod den fyrstelige eksklusivitet. Prins 
Christian blev derfor gift med en rigtig prinses-
se, Magdalena Sibylla af Sachsen (1617-1668), ved 
en bryllupsfest kaldet ”Det Store Bilager”, som er 
blandt de største hoffester i danmarkshistorien.

 
Hoffets herskerinde
I løbet af renæssancen havde kongemagten ændret 
sig markant. Kongens regeringsudøvelse var gået 
fra at være personlig og umiddelbar til at foregå 
gennem et stadig større statsapparat af hoftjenere 
og administrative embedsmænd. Både hoffet og 
administrationen var blevet stedfast i København, 
og Christian 4.s mange byggerier med Rosenborg, 
Børsen og Rundetårn som de mest markante havde 
cementeret byens status som hovedstad. Da Frede-
rik 3. blev konge i 1648, gik omtalen af København 
fra ”vor købstad” til ”vor residensstad”.

Siden den undseelige Anna Cathrines død i 1612 
havde Danmark ikke haft en dronning, og hoffet 
ikke en herskerinde. Det fik man efter Christian 
4.s død i 1648. Hun hed Sophie Amalie (1628-1685), 
og siden 1643 havde hun været gift med Christi-
an 4.s næstældste søn, Frederik, fyrstebiskop af 
Bremen-Verden. I 1645 havde parret måtte flygte fra 
bispedømmet på grund af Christian 4.s nederlag i 
Torstenssonfejden og derefter slå sig ned i Flens-
borg. Der blev de forældre til deres første to børn. 
Sophie Amalie og Frederik kunne således levere 
arvinger, og med den barnløse udvalgte prins Chri-
stians død i 1647 rykkede Frederik (3.) ind på første-
pladsen som tronfølger. Året efter blev parret konge 
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og dronning af Danmark og skiftede de beskedne 
forhold i Flensborg ud med de fornemme kongelige 
slotte i København.

Sophie Amalie var en rigtig fyrstedatter fra 
hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg. Derfor 
havde amtmandsboligen i Flensborg heller ikke 
levet op til hendes fyrstelige selvforståelse. Det blev 
der lavet om på i København. Først skulle hun dog 
markere, at landet nu havde fået en ny dronning, 
og at hun var rigets nye førstedame, der nok vidste, 
hvor skabet skulle stå. Det krævede klare mar-
keringer over for Christian 4.s og Kirsten Munks 
døtre og deres magtfulde ægtefæller. Allerede i 
forbindelse med Christian 4.s begravelse havde de 
fremturet med at skulle ledsages på samme niveau 
som dronningen og Magdalena Sibylla, enken efter 
den udvalgte prins. Udfordringerne kom primært 
fra Leonora Christina (1621-1698) og Corfitz Ulfeldt 
(1606-1664), der benyttede kroningen til at ydmyge 
det nye kongepar.

Det var en fatal fejl. Sophie Amalie glemte det 
ikke, og hun blev senere en hovedkraft bag opgøret 
med det magtfuldkomne Ulfeldtpar. Da de fik fra-
taget Hørsholm Len, gik det direkte til dronningen. 
Netop dette len blev en kastebold, der markerede 
det skiftende magtforhold mellem dronningen og 
Ulfeldtparret. Ved freden efter Karl Gustav-krigene 
blev lenet frataget dronningen, og da Ulfeldt senere 
faldt i svensk unåde, gav den svenske konge lenet 
tilbage til Sophie Amalie. Dronningen endte med 
at vinde det samlede opgør: I 1663 blev Leonora 
Christina fanget og fængslet i Blåtårn på Køben-
havns Slot, hvor hun sad indtil Sophie Amalies død 
i 1685.

En anden, der fik konsekvenserne af Sophie 
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godsejere. I et brev til sin elskerinde havde Kaj Lyk-
ke skrevet, at Sophie Amalie lå i med sine lakajer. 
Elskerinden gemte brevet, som i 1661 blev sendt 
videre til kongen. Det endte med, at Kaj Lykke blev 
dømt til døden for majestætsfornærmelse. Han til-
bragte 24 år i landflygtighed og kom først hjem efter 
Sophie Amalies død.

Det var ikke kun Ulfeldtparret og Kaj Lykke, der 
ved selvsyn kunne konstatere, at Danmark havde 
fået en magtfuld og selvbevidst dronning. Ud over 
at hun kunne ride på voldene under belejringen af 
København fra 1658 til 1660 og gå på jagt, gav Sophie 
Amalie det danske hof den kvindelige dimension i 
magtens iscenesættelse, som havde manglet siden 
begyndelsen af 1600-tallet. Det handlede ikke 
mindst om kunstneriske discipliner som skuespil 
og balletter. Bortset fra en enkelt undtagelse ved 
Det Store Bilager i 1634 havde balletterne ikke 
tidligere fundet vej til det danske hof. Ude i Europa 
var de ellers blevet højeste mode som et særligt 
feminint domæne i modsætning til fx mændenes 
ridderturneringer. Sophie Amalies deltagelse i 
teaterstykker og balletter var dermed et udtryk for, 
at det danske hof kom up to date.

Det var Sophie Amalies slotsbyggeri også. Selv 
om nogle af renæssancedronningerne havde bygget 
på deres slotte og indrettet nye rum, havde de ikke 
selv opført helt nye slotte. Det ændrede hun på i 
årene 1668 til 1673, hvor hun fik bygget ”det store 
lysthus i haven”, som efterfølgende blev kaldt So-
phie Amalienborg.

Der var tale om et raffineret lystslot i tidens 
førende italienske og franske stil. Den symmetriske 
bygning havde tre gemakker en suite på hver side af 
den store vestibule, betegnet ”gardersalen”. Dron-
ningens lejlighed bestod af spisegemak, audiens-
gemak og sovegemak bagest. Udenlandske special-
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håndværkere blev hentet ind, så stuk og malerier 
blev højeste mode og kvalitet. Indretningen ligeså. 
På taget var en stor tagterrasse med balustrade hele 
vejen rundt, en såkaldt belvedere med god udsigt 
over haven og til byen. Mens byggeriet var i gang, 
døde Frederik 3., og slottet gik således fra at være 
Sophie Amalies lystslot til at være hendes køben-
havnske enkesæde.

Ved en tragisk brandulykke den 19. april 1689, 
fire år efter Sophie Amalies død, gik slottet op i røg. 
Så når Sophie Amalienborg ofte glemmes i den dan-
ske arkitekturhistorie, kan det forklares med det 
banale forhold, at det er forsvundet. Hvad der ikke 
står til diskussion, er, at Sophie Amalie med dette 
deciderede dronningeslot fik opført et enestående 
bygningsværk i dansk barok, der beskrives som et 
nøgleværk i dansk arkitekturhistorie. Det samme 
gælder haven, der også blev anlagt med hjælp fra 
udenlandske havespecialister og blev et hovedværk 
i dansk havekunst. Forbilledet var Solkongens 
Versailles. Sophie Amalie sendte ikke bare signaler 
ud til sine egne undersåtter – budskabet havde også 
kurs mod det europæiske fyrstemiljø, der ikke skul-
le nære tvivl om den danske dronnings forrygende 
format og slagkraft. Det forsvundne slots navn 
lever dog endnu videre som en del af navnet på et af 
nutidens mest kendte slotte, der ligger på samme 
sted: kongehusets Amalienborg, som har navn efter 
hende.

En anden slotsbygger blandt de danske dron-
ninger var Sophie Magdalene. Ved Christian 6.s 
tronbestigelse i 1730 overdrog han Hirschholm Slot, 
som hidtil havde været parrets fælles residens, 
til sin dronning. Der forelå allerede planer for en 
gennemgribende ombygning af det gamle slot, der 
var blevet for småt og umoderne. Slotsbyggeriet 
blev finansieret af kongens kasse, men dronningen 
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deltog i udformningen, indretningen og udsmyk-
ningen. Især audiensgemakket stod frem, fordi hun 
finansierede pragtmøbler i sølv af egen lomme. I 
1744 var slottet færdigt efter adskillige byggefaser 
og to indvielser, og begge gange blev der holdt store 
fester og udarbejdet medaljer til deltagerne. 

Det fremgår af medaljerne, at det var dronnin-
gens slot, idet de bærer slottet på den ene side og 
Sophie Magdalenes portræt og titel på den anden. 
I samme periode havde kongen opført det første 
Christiansborg Slot, som ganske vist var større, men 
ikke så kunstfærdigt som Hirschholm. Sophie Mag-
dalenes slot er blevet kaldt ”Nordens Versailles”, og 
det var dronningens foretrukne residens frem til 
hendes død i 1770. I sit testamente ønskede hun, at 
man bevarede Hirschholm, for ”smukke bygninger  
gør dog et land ære”. Eftertiden viste dog ikke sam-
me interesse for Hirschholm – slottet forfaldt og 
blev revet ned i 1810.

Sophie Magdalenes svigerdatter Juliane Marie, 
som var kong Frederik 5.s anden hustru og dermed 
dronning fra 1752 til kongens død i 1766, var også 
interesseret i arkitektur. Efter sin mands død fik 
hun base på Fredensborg Slot, og i samarbejde med 

Medaljen med Sophie 
Magdalene på den ene 
side og Hirschholm Slot 
på den anden markerer 
tydeligt dronningens 
deltagelse i slottets 
opførelse. Hirschholm 
var tæt forbundet med 
Sophie Magdalene og 
kom ikke til at fungere 
som dronningeslot i 
større stil efter hendes 
død i 1770. Medaljen 
blev genskabt ud fra de 
gamle stempler i 1947. 
|| Museum 
Nordsjælland
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hofarkitekten iværksatte Juliane Marie i 1770’erne 
en modernisering af slottet, der efter sigende var 
på niveau med det, som Sophie Amalie præsterede i 
København. Juliane Marie omformede Fredensborg 
til det slot, vi kender i dag. Ændringerne af selve 
bygningen var beskedne, men det indvendige blev 
indrettet i den moderne franske Louis Seize-stil på 
højt internationalt niveau.

Det var dog hverken som slotsbygger eller ind-
retningsarkitekt, Juliane Marie slog sit navn fast 
i danmarkshistorien. Det var derimod som for-
kæmper for Christian 7.s (1749-1808) halvlillebror, 
hendes søn arveprins Frederik (1753-1805), og hans 
adkomst til tronen.

Royale curlingmødre
For middelalderdronninger som Margrete og 
Filippa var det et kæmpe problem, at der ikke var 
eller aldrig havde været en søn, der kunne overtage 
kongemagten. For den sidste enevoldsdronning, 
Caroline Amalie (1796-1881), som var gift med 
Christian 8. (1786-1848), var barnløsheden nok en 
personlig tragedie, men ikke på samme måde et 
politisk problem. Her var arvefølgen nemlig sikret i 
hendes mands første ægteskab. For en række andre 
dronninger og enkedronninger var problemet det 
stik modsatte. Der var for mange sønner, og de yng-
re sønner havde ofte ringe muligheder, når deres 
storebror havde sat sig på tronen. Det skabte dårlig 
stemning i søskendeflokken, og det var ikke altid 
den ældste, der var den mest kompetente. Både So-
phie Amalie og Juliane Marie skrev sig ind i en lang 
tradition af danske dronninger, der agerede royale 
curlingmødre for kongernes yngre brødre. At løfte 
sine sønner frem har alle dage været en af dronnin-
gens vigtigste opgaver.
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Den første af de danske dronninger, der aktivt 
forsøgte at bane vejen for en yngre søn, var Doro-
thea af Brandenburg. Det drejede sig om kong Hans’ 
lillebror, Frederik (1.). Kongen ville have ham ind i 
en gejstlig karriere, mens Dorothea ville have ham 
indsat som hertug over Slesvig-Holsten, som dron-
ning Dorothea regerede fra omkring 1479. Det endte 
med et kompromis, hvor Hans og Frederik delte 
slotte og len i hertugdømmerne mellem sig, men 
fortsatte en fælles regering af Slesvig-Holsten.

Dorothea af Sachsen-Lauenburg og Christian 
3. havde hele tre sønner. Den ældste, Frederik 2., 
blev konge, og så var der to yngre brødre, der skulle 
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forsørges: Magnus (1540-1583), den midterste, og 
Hans (1545-1622), den yngste, som fik tilnavnet 
Hans den Yngre. For at undgå yderligere delinger 
af hertugdømmerne købte man bispedømmet Øsel 
til Magnus – så var han ligesom af vejen. Så var der 
Hans den Yngre tilbage, som skulle have en del af 
hertugdømmerne. Der var store problemer i forhold 
til sønnernes stilling i begge områder, og Dorothea 
talte deres sager i forhold til Frederik 2. Mindst 
kunne hun stille op i forhold til den uregerlige Mag-
nus i det fjerne Øsel ovre i Estland, mere kunne hun 
gøre for yndlingssønnen Hans den Yngre, som kom 
til at overtage Sønderborg Slot, der var en del af 
hendes livgeding. I hvilken grad hun lykkedes med 
det, er svært at vurdere, men hun gjorde et behjer-
tet forsøg.

Det samme gælder hendes efterfølger, Sophie 
af Mecklenburg, der indtog en stærkere politisk 
position end Dorothea og havde flere penge. I 
begyndelsen af 1590’erne forsøgte hun ved hjælp af 
sin status som formynderregent i Slesvig-Holsten at 
berede nye delinger af hertugdømmerne til fordel 
for Christian 4.s yngre brødre. Det brød den sles-
vig-holstenske adel sig ikke om, så i 1593 erklærede 
de Christian 4. myndig og slog dermed Sophie af 
brættet.

I slotskirken på Sophie Amalienborg var der to 
fyrstestole, altså aflukkede rum, hvorfra medlem-
mer af kongefamilien kunne overvære gudstjene-
sten. Der var Dronningens Stol og Den Fyrstelige 
Stol. Sidstnævnte kaldte man dog blot Prins Jørgens 
Stol efter dronningens yndlingssøn, der formentlig 
var en hyppig gæst på slottet. Mens det var afgjort, 
at Christian 5. (1646-1699) skulle være konge, så var 
det mindre sikkert, hvad der skulle blive af lillebror 
Jørgen (1653-1708). Han fik Vordingborg Len, og 
Sophie Amalie var aktivt involveret i arbejdet med 

Den undseelige 
dronning Anna 
Cathrine nåede på 
dette billede at få 
slået sin rolle som 
curling-kongemoder 
fast. Det er malet af 
Jakob van Doordt 
i 1611, året inden 
hun døde. Drengen 
er hendes ældste 
søn, den udvalgte 
prins Christian. Alle 
troede, at han skulle 
blive Christian 4.s 
efterfølger, men han 
døde året inden sin far. 
Ligesom Anna Cathrine 
har flere dronninger 
igennem tiden øvet 
indflydelse på deres 
børns positioner i 
samfundet – nogle med 
større held end andre.
|| Kongernes Samling, 
Rosenborg
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at få prins Jørgen valgt til konge af Polen, hvilket 
dog faldt, fordi han bl.a. afviste at skifte religion. 
I stedet blev han i 1683 gift med prinsesse Anne i 
England (1665-1714). Sophie Amalie havde dog stadig 
sin opmærksomhed rettet mod Jørgen, og inden 
sin død i 1685 havde hun skrevet et testamente, 
hvori han blev tilgodeset på bekostning af kongen. 
Christian 5. måtte derefter gennem en ydmygende 
proces for at få testamentet omstødt. Efter Sophie 
Amalies død overtog Anne rollen som prins Jørgens 
fortaler, og da hun blev dronning af England i 1702, 
forsøgte hun forgæves at få ham forsynet med titel 
af konge. Heller ikke dengang fandtes der en fast 
titel og embedsbeskrivelse for en regerende dron-
nings ægtefælle.

Det er næppe for meget at påstå, at Juliane Marie 
er gået over i historien som den helt store curling-
mor for sin søn, arveprins Frederik. Da 22-årige Ju-
liane Marie blev gift med Frederik 5. i 1752, blev hun 
samtidig stedmor for hans fire børn, som han havde 
fået med dronning Louise (1724-1751). Blandt disse 
var sønnen Christian, der i 1766 overtog tronen efter 
sin far. Den sindssyge Christian 7.s første turbu-
lente år ved magten åbnede muligheder for Juliane 
Marie, der fra 1772 til 1784 blev en af landets reelle 
herskere. Hendes magtfulde position betød, at hun 
blev overøst med smiger og kaldt ”landets moder” 
og ”vor dannebod” med henvisning til vikingetidens 
Thyra. Juliane Marie håbede, at hendes egen søn 
kunne overtage magten, men den snuppede Christi-
an 7.s søn, Frederik (6.), selv, da han blev myndig. 

Gift til højre og venstre
Fra senmiddelalderen og frem var det ikke usæd-
vanligt, at de danske konger havde elskerinder, og 
Christian 4. havde sågar giftet sig med en adels-
kvinde. Men man havde endnu ikke oplevet, at en 
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konge udøvede bigami – altså at han havde to koner 
på én gang. Det var dog ikke utænkeligt for renæs-
sancens fyrster, da Philipp af Hessen (1504-1567) i 
1540 giftede sig med en saksisk adelskvinde, selv 
om hans hustru – en født saksisk prinsesse – endnu 
levede. Det skabte dog en del postyr, som nok kan 
have virket afskrækkende. Men det ændrede sig 
med enevælden.

Under enevælden blev sociale forbindelser, der 
tidligere havde været mere flydende, sat i system. 
Det gjorde Christian 5. også med forholdet til sin el-
skerinde, Sophie Amalie Moth (1654-1719), som blev 
offentligt og på flere måder officielt. Han blev gift 
med Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714) 
i 1667, og allerede tre år senere, hvor han besteg 
den danske trone, indledte han forholdet til Sophie 
Amalie Moth. Derefter udviklede det sig slag i slag. 
I 1672 fødte hun deres første barn, i 1676 fik hun 
Samsø, som hun året efter blev adlet som grevinde 
af, og i 1679 udstedte kongen et åbent brev, hvori 
han påtog sig faderskabet til hendes nu fem børn. 
Sophie Amalie Moth fik desuden udbetalt store pen-
gesummer og blev sågar sat på nytårsgratiale med 
samme beløb som dronningen. 

Det virkede ikke til, at Charlotte Amalie lod sig 
mærke med forholdet. Hun levede langt hen ad 
vejen sit eget liv og leverede den tronarving, der var 
behov for. Det træk var hendes privilegium, og det 
kunne kongens elskerinde ikke matche, uanset hvor 
åbenlyst forholdet blev. Det var så tæt på flerkoneri, 
man kunne komme, uden at der blev indgået ægte-
skab. Det var således rammende, da der i 1679 blev 
ironiseret over Sophie Amalie Moth som ”vicedron-
ning”. Efter Christian 4.s forbillede forsøgte Christi-
an 5. at skabe alliancer ved at gifte sine uægte døtre 
ind i mægtige adelsslægter. Det ville måske også 
være lykkedes, hvis ikke alle døtrene var døde unge.
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Det flerkoneri, som Christian 5. havde gjort 
ansatser til, udlevede hans søn Frederik 4. (1671-
1730) fuldt og helt. I 1695 blev han gift med Louise af 
Mecklenburg-Güstrow (1667-1721), som fire år sene-
re fødte tronfølgeren Christian (6.). I år 1700 blevet 
parret salvet som konge og dronning af Danmark. 
Efter de første harmoniske år tog kongen den ene 
elskerinde efter den anden. I modsætning til Char-
lotte Amalie havde dronning Louise store proble-
mer med kongens utroskab, som da også udartede 
sig til det ekstreme. 

Først var der Elisabeth Helene von Vieregg 
(1679-1704), datter af den preussiske gesandt ved det 
danske hof. I 1703 blev hun udnævnt til grevinde, 
fik overdraget kongeligt gods, og endelig blev hun 
gift med kongen ”til venstre hånd”, som det hed. 
Det var bigami, og det var ulovligt – hvis man da 
ikke lige var konge og dermed hævet over loven. Det 
kom dog ikke til at vare længe. Året efter døde hun 
i barselsseng, og barnet levede kun i otte måneder. 
Kongen tolkede de to dødsfald som Guds straf for sit 
ukristelige levned.

Det holdt ham dog ikke tilbage fra at indlede 
endnu en åbenlys affære, denne gang med adelsda-
men Charlotte Helene von Schindel (1690-1752), som 
han også gjorde til grevinde og skænkede gods og 
guld. Kongens tanker om vielse blev ikke til noget i 
denne omgang. Og det var heldigt, for hun indledte 
selv en affære med en adelsmand, som gjorde hende 
gravid. Da kongen fandt ud af det, fratog han hende 
grevskabet, gav hende en livslang pension og tvang 
hende til at ægte barnefaderen, så der ikke skulle 
opstå mistanke om, at der var tale om et kongebarn.

Titlen som Frederik 4.s helt store kærlighed 
tilfalder dog den danske adelsfrøken Anna Sophie 
Reventlow (1693-1743). Kongen opdagede hende til 
et hofbal på Koldinghus i 1711, og året efter lagde 
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han turen omkring Clausholm, hvor hendes mor bo-
ede. Hun havde gennemskuet kongen, og datteren 
var derfor ikke til stede. Kongen fortsatte til Skan-
derborg, hvor Anna Sophies slægtninge forvissede 
ham om, at følelserne var gengældt. Han vendte 
tilbage til Clausholm, og besøget endte med, at Anna 
Sophie blev smuglet ud i kongens vogn og kørt til 
Skanderborg. Her blev hun udnævnt til hertuginde 
af Slesvig og gift med kongen til venstre hånd. Hun 
flyttede efterfølgende ind på en gård tæt ved slottet i 
København, og da kongen tog imod den russiske zar 
i 1713, var det med Anna Sophie og ikke Louise ved 
sin side.

Dronning Louise var blevet tilsidesat, og selv 
om kongens åbenlyse og hensynsløse bigami ikke 
var enestående i Europa, så gik det stik imod tidens 
kristne moral og etik. Derfor kan det heller ikke 
undre nogen, at hun omtalte sin konkurrent som 
”die Hure”, luderen. I 1721 døde dronning Louise, og 
allerede dagen efter blev Frederik 4. og Anna Sophie 
omviet, så hun nu blev hans hustru til højre hånd 
og få måneder senere kronet til dronning af Dan-
mark. For første gang i historien fik man en dansk 
dronning, der ikke var af fyrsteslægt. For mange var 
dette skridt totalt uacceptabelt, og kongens to ugifte 
søskende protesterede ved umiddelbart derefter at 
forlade hoffet.

Den, der var mest arrig, var dog kronprinsen, 
den senere Christian 6., der ikke brød sig om den 
ydmygelse, hans mor var blevet udsat for. Samme 
år giftede han sig med Sophie Magdalene af Bran-
denburg-Kulmbach, og parret udgjorde en stærk 
pietistisk akse i moralsk opposition til kongeparret. 
Det kom aldrig til et decideret brud, men der var 
en dårlig stemning i kongefamilien, og Frederik 4. 
forsøgte at sikre Anna Sophie ved at få kronprinsen 
til at underskrive et testamente, der tilstod hende 
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forskellige rettigheder. Da kongen døde i 1730, blev 
Anna Sophie dog sat i husarrest på Clausholm og fik 
ikke lov til at deltage ved begravelsen. Man måtte 
endda lave en ny krone til den nye dronning, Sophie 
Magdalene, da hun nægtede at bære den, Anna 
Sophie Reventlow havde ”tilsmudset”.

Dermed var det slut med decideret bigami i det 
danske kongehus. Christian 6. havde fået nok af sin 
fars udskejelser og holdt sig formentlig til Sophie 
Magdalene. De to efterfølgende konger, Frederik 
5. og Christian 7., skejede til gengæld voldsomt ud, 
men deres kvindelige bekendtskaber ved siden af 
dronningen forblev elskerinder. Frederik 5.s to 
dronninger – på skift – Louise af England og Juliane 
Marie kom til at stå i et særligt positivt lys ved siden 
af den skrøbelige og seksuelt grænsesøgende konge. 
Den episke skandale under Christian 7. og hans 
dronning vender vi tilbage til.

I 1790 blev den regerende kronprins, Frederik 
(6.), gift med sin kusine Marie Sophie Frederikke 
af Hessen-Kassel (1767-1852). Parret fik otte børn, 
hvoraf kun to piger overlevede, og efter en fødsel 
i 1808 var det slut. Dronningen fik en lidelse, som 
satte en stopper for deres seksuelle samliv. Lige 
omkring denne tid lærte Frederik 6. Bente Rafsted 
(1790-1862) at kende. Hun kom fra de lavere, men 
ikke laveste, sociale lag, og hun blev den sidste 
officielle kongelige elskerinde i Danmark. Kongen 
anerkendte deres fælles børn, og hun fik rang af 
oberstinde under det officielle navn Frederikke 
Dannemand. De havde begge andre forhold under-
vejs, men blev sammen til kongens død i 1839, hvor-
efter kongehuset tog sig af hende frem til hendes 
død 23 år senere.

Enevældens sidste og demokratiets første konge, 
Frederik 7. (1808-1863), havde været fyrsteligt gift og 
skilt to gange, men da han blev konge i 1848, levede 
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han sammen med den borgerlige, forhenværende 
danserinde Louise Rasmussen (1815-1874). Selv om 
han ikke var gift i forvejen, måtte de i 1850 nøjes 
med et ægteskab til venstre hånd, så hun kunne 
blive hans hustru uden at blive dronning af Dan-
mark. Ved samme lejlighed blev hun rykket op i 
adelen som lensgrevinde af Danner og i eftertiden 
kendt som Grevinde Danner. Også her i demokrati-
ets tidlige år var vejen til dronning Danner alligevel 
for lang for en tidligere danserinde. Hun blev aldrig 
accepteret i de højere sociale lag og blev åbent udsat 
for had og foragt. Ikke desto mindre kom det ofte 
til offentligt udtryk, at hun var god for kongen. Det 
vidste han, og de blev sammen til hans død i 1863.

Dronningernes andre mænd – skandale!
Kongernes forhold til andre kvinder var tydeligvis 
mere reglen end undtagelsen. Over for dem står 
dronningerne, der altovervejende holdt sig til deres 
mand, kongen. Men der var alligevel dronninger, 
der kom tæt på eller gik over grænsen for det 
tilladte.

Hvis vi går helt tilbage til den tidlige middelal-
der, fortæller Saxo om dronning Lutgard (-1152), 
der var gift med kong Erik Lam (ca. 1110-1146), at 
hun ”mere udmærkede sig ved fornem slægt end 
ved kyskhed”. Hvad Saxo mente med det, vides ikke, 
men blot to år efter vielsen døde kongen, og hun 
giftede sig med en tysk greve. Som bekendt giftede 
Margrete 1. sig derimod ikke igen. Det var forment-
lig afgørende for, at hun kom til at spille den rolle, 
hun gjorde. En så åbenlys og fast alliance ville have 
lagt bånd på hendes muligheder. Livet som enke var 
en del af magtens pris. 

Når vi kommer op i 1400-tallet, omtaler en 
tvivlsom kilde en forbindelse mellem dronning 
Dorothea af Brandenburg og den angiveligt smukke 
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adelsmand Knud Henriksen Gyldenstjerne (-1467). 
Det er usikkert, hvad der mere præcist ligger i den-
ne dunkle oplysning, men man kan jo tænke sit.

Det er til gengæld sikkert, at Dorothea af Sach-
sen-Lauenburg knap var blevet enke efter Christian 
3., før hun indgav ansøgning om at måtte gifte sig 
med hans yngre halvbror hertug Hans den Ældre af 
Slesvig-Holsten (1521-1580). De to kendte hinanden 
godt og havde bl.a. været på rejse sammen til Sach-
sen i 1548. Hertugen havde hovedsæde i Haderslev 
og var således nærmeste fyrstenabo til dronningen, 
der havde sit primære enkesæde på Koldinghus. 
Der var i øvrigt heller ikke langt til hendes anden 
residens på Sønderborg Slot. Hertug Hans delte 
Dorotheas ønske, men teologerne mente, at deres 
svogerskab betød, at de var for tæt beslægtede 
til at måtte gifte sig. Så det blev et nej. De forsøg-
te igen senere, men et nej var et nej – selv for en 
enkedronning.

Som beskrevet havde de fyrstelige ægteskaber 
mest karakter af alliancer, hvilket betyder, at vi 

Ringen, hvor en 
hånd holder om en 
penis, var formentlig 
kong Frederik 3.s 
kommentar til 
dronning Sophie 
Amalie, da hendes 
angivelige affære med 
en kammertjener 
blev opdaget i 1664. 
Den forgyldte og 
ædelstensbesatte ring 
befinder sig sammen 
med kronjuvelerne på 
Rosenborg Slot.
|| Kongernes Samling, 
Rosenborg
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nok ikke skal lægge alt for mange forestillinger 
om kærlighed og fysisk tiltrækning i forbindelsen. 
Ægteskabsplanerne må derfor ses som led i en 
politisk strategi, der muligvis gik ud på at forbedre 
arvemulighederne for Dorotheas yndlingssøn, Hans 
den Yngre. Dorothea var i slutningen af 40’erne, så 
risikoen eller chancen – afhængigt af perspektivet 
– for børn var næppe stor. Uanset de teologiske ar-
gumenter kan afslaget dog også ses som uvilje mod 
den utraditionelle idé: En dronning skulle ikke have 
andre mænd end kongen.

Der gik da også omkring et århundrede, før der 
igen opstod rygter om forhold mellem en dronning 
og andre mænd. Det er igen Sophie Amalie, der 
skiller sig ud. Nævnt er Kaj Lykke-sagen, som havde 
sin oprindelse i et postulat fra 1656 om, at Sophie 
Amalie lå i med sine lakajer. Det behøver man ikke 
nødvendigvis at lægge så meget i. Det har været et 
oplagt og stærkt våben at trække, hvis man ville 
miskreditere en dronning. Men flere vidnesbyrd 
peger i retning af, at Sophie Amalie senere havde 
et forhold til sin kammertjener, den skrædder-
uddannede Jacob Petersen (1622-1704). Sagens 
nærmere indhold kendes dog ikke, da dronningen 
lod de relevante sider rive ud af retsprotokollen. 
Jacob Petersen selv flygtede ud af landet til dron-
ningens familie i Braunschweig og derfra videre til 
Nederlandene, hvor han blev adlet og døde som en 
rig mand. En diamantbesat guldfingerring med en 
kvindehånd, der griber om en fallos, og en medalje, 
der kraftigt insinuerer utroskab, er blevet foreslået 
som Frederik 3.s kommentarer til Sophie Amalies 
angivelige affære med Jacob Petersen. Den primære 
grund til, at Sophie Amalie skiller sig ud, er, at hun 
slap af sted med det.

Det var der en anden, der ikke gjorde. Caroline 
Mathilde (1751-1775) er gået over i danmarkshistori-
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en som dronningen, der mistede kronen, fordi hun 
lå i med kongens livlæge. I 1766 blev den engelske 
prinsesse Caroline Mathilde gift med sin fætter, 
den nybagte og stadig mere sindssyge danske 
konge Christian 7. Ægteskabet blev angiveligt først 
fuldbyrdet efter en umisforståelig formaning om, 
at kongen skulle levere en tronarving, og i 1767 blev 
dronningen gravid. Samme efterår turede kongen i 
det københavnske natteliv med den prostituerede 
Anne Cathrine Benthagen (1745-1805), også kendt 
som Støvlet-Cathrine. I slutningen af januar sikrede 
Caroline Mathilde arvefølgen, da hun fødte sønnen 
Frederik (6.).

1768 blev i øvrigt et begivenhedsrigt år, hvor 
dronningens hofmesterinde blev fjernet og erstattet 
af en ny, som Caroline Mathilde ikke brød sig om. 
Det var et led i de politiske intriger og kabaler, der 
prægede datidens hof. Til gengæld trådte der nu en 
ny person ind i kredsen omkring kongeparret, og 
han skulle opnå et nært forhold til dem begge. Det 
var kongens nye livlæge, Johann Friedrich Struen-
see (1737-1772), der var med på Christian 7.s lange 
udlandsrejse samme år og undervejs opbyggede 
et nært forhold til kongen. Dronningen var ikke 
med, og efter hjemkomsten var hun først negativt 
indstillet over for Struensee, men det ændrede sig, 
efter kongen bad ham tilse hende. Det resulterede i 
diagnosen ”ærgrelse, kedsomhed og stillesiddende 
levemåde”. Dronningen skulle spadsere og ride, 
hvilket bl.a. skete i selskab med Struensee. Ven-
skabet udviklede sig til fortrolighed og endelig til 
kærlighed. I begyndelsen af 1770 havde dronningen 
og Struensee indledt deres skæbnesvangre affære.

Struensee brugte kongens og dronningens 
fortrolighed til at overtage regeringsmagten i 
Danmark. Samtidig blev forholdet mellem ham og 
Caroline Mathilde stadig mere offentligt kendt. I 
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den nybagte og stadig mere sindssyge danske 
konge Christian 7. Ægteskabet blev angiveligt først 
fuldbyrdet efter en umisforståelig formaning om, 
at kongen skulle levere en tronarving, og i 1767 blev 
dronningen gravid. Samme efterår turede kongen i 
det københavnske natteliv med den prostituerede 
Anne Cathrine Benthagen (1745-1805), også kendt 
som Støvlet-Cathrine. I slutningen af januar sikrede 
Caroline Mathilde arvefølgen, da hun fødte sønnen 
Frederik (6.).

1768 blev i øvrigt et begivenhedsrigt år, hvor 
dronningens hofmesterinde blev fjernet og erstattet 
af en ny, som Caroline Mathilde ikke brød sig om. 
Det var et led i de politiske intriger og kabaler, der 
prægede datidens hof. Til gengæld trådte der nu en 
ny person ind i kredsen omkring kongeparret, og 
han skulle opnå et nært forhold til dem begge. Det 
var kongens nye livlæge, Johann Friedrich Struen-
see (1737-1772), der var med på Christian 7.s lange 
udlandsrejse samme år og undervejs opbyggede 
et nært forhold til kongen. Dronningen var ikke 
med, og efter hjemkomsten var hun først negativt 
indstillet over for Struensee, men det ændrede sig, 
efter kongen bad ham tilse hende. Det resulterede i 
diagnosen ”ærgrelse, kedsomhed og stillesiddende 
levemåde”. Dronningen skulle spadsere og ride, 
hvilket bl.a. skete i selskab med Struensee. Ven-
skabet udviklede sig til fortrolighed og endelig til 
kærlighed. I begyndelsen af 1770 havde dronningen 
og Struensee indledt deres skæbnesvangre affære.

Struensee brugte kongens og dronningens 
fortrolighed til at overtage regeringsmagten i 
Danmark. Samtidig blev forholdet mellem ham og 
Caroline Mathilde stadig mere offentligt kendt. I 
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Caroline Mathilde i 
barselsseng den 29. 
januar 1768, hvor hun 
fødte sin søn, den 
senere Frederik 6. 
Tronfølgerens fødsel 
var ikke nogen privat 
begivenhed, men noget, 
der havde afgørende 
betydning for staten, 
så dronningen 
måtte finde sig i stor 
opmærksomhed fra 
undersåtterne.
|| Det Kgl. Bibliotek

august 1771 fødte hun datteren Louise Augusta, som 
kongen anerkendte som sit barn, men som folke-
viddet døbte La Petite Struensee. Om natten den 17. 
januar 1772 blev der sat en stopper for miseren, da 
enkedronning Juliane Marie og en kreds omkring 
hende fik arresteret Struensee og hans nære medar-
bejder Enevold Brandt (1738-1772). De to blev senere 
et hoved kortere.

Allerede samme dag blev Caroline Mathilde 
indkvarteret på Kronborg, og der blev indledt en 
skilsmissesag, så hun ikke skulle have plads som 
enkedronning i en formynderregering i tilfælde af 
Christian 7.s død. Skilsmissedommen blev afsagt 
den 6. april, hvorefter hun blev forvist til Celle, der 
lå i hendes brors, kongen af Englands, tyske områ-
der omkring Hannover. Her døde hun få år senere, 
mens begge hendes børn blev i Danmark.
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Omkring arrestationen blev der skrevet digte om 
Caroline Mathildes fald, som fortæller noget vigtigt 
om tidens dronningerolle. Dronningen var landets 
moder, ophøjet og æret af undersåtterne. Hendes 
handlinger var derfor forbundet med betydelig 
skuffelse, som i andre digte gik over i hån og åbenlys 
hoveren over faldet.

Den hårde behandling af Struensee hang bl.a. 
sammen med, at han ikke blot havde indledt et 
forhold til en kvinde, men til den kvinde, der sam-
tidig var dronning og landets moder og dermed en 
institution i det enevældige system. Her fungerede 
dronningen som kongens hustru, der først og frem-
mest skulle levere ægte arvinger. Når denne grund-
læggende funktion blev truet, var det en alvorlig 
forbrydelse mod hele den enevældige forfatning. 
At Struensee også angreb dette system på en række 
andre felter, gjorde det ikke bedre.

Dronningernes 
historie bliver også 
fortalt på Bjørn 
Nørgaards gobeliner 
på Christiansborg 
Slot. De var en gave til 
dronning Margrethe 
2., som blev indviet 
på hendes 60-års 
fødselsdag i år 2000. 
En guide fortæller om 
den gobelin, der viser 
Margrete 1. som sin 
fars datter, sin søns 
mor og sin mands, kong 
Håkons, dronning – og 
som Kalmarunionens 
stifter. Gobelinerne 
er både traditionelle 
i deres form og 
portrættering af 
dronningerne. 
|| Jens Dige/Ritzau 
Scanpix
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Rokade
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Margrete 1. 
på mode
”Du var ikke stærk nok”, siger Oluf, mens flammer-
ne blusser bag ham. Flammerne fra det bål, han om 
et øjeblik skal brændes på.

”Jeg var alt for stærk”, svarer Margrete 1. sin søn. 
Sådan lyder nogle af slutreplikkerne i Charlotte 

Sielings (1960-) prisbelønnede film fra 2021, Mar-
grete den Første. Filmen opstiller et fascinerende 
scenarie: Hvad nu, hvis den falske kong Oluf, der 
blev brændt på bålet i 1402, ikke var falsk?

Vi skal forestille os, at Oluf ikke døde på Falster-
bo Slot i 1387, men blev udsat for et komplot, som 
han ganske vist overlevede, men som sendte ham i 
fangenskab frem til 1402. Dette år dukker han op på 
Kalmar Slot, hvor Margrete og stormænd fra de tre 
nordiske riger er ved at forhandle om en forlovelse 
mellem unionskongen Erik af Pommern og Filippa 
af England. Efterhånden lykkes det Oluf at overbe-
vise Margrete om, at han faktisk er hendes søn. Det 
skaber selvfølgelig problemer i forhold til fostersøn-
nen kong Erik, og unionen mellem de tre nordiske 
riger vakler. Det samme gør Margrete mellem sin 
biologiske søn, som er blevet taget fra hende 15 år 
tidligere, og hendes livs politiske projekt, unionen 
mellem Danmark, Sverige og Norge, som har skabt 
fred i Norden. Hun kan ikke få begge dele og ender 
med at acceptere, at Oluf bliver indfanget og brændt 
på bålet. 
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Margretes replik ved bålet fortæller, at dronnin-
gen faktisk var så stærk, at hun havde kræfter til at 
sende sin egen søn på bålet i en højere sags tjeneste: 
fredsprojektet mellem de tre nordiske riger.

Sielings storfilm er blandt de seneste danske 
eksempler på, at en dronning bliver brugt i kunsten. 
I kraft af de danske dronningers centrale position i 
samfundet har kunstnere brugt dem som virkelige 
historiske personer i fiktive universer. Det er dog 
nogle bestemte dronninger, der oftest træder frem i 
kunsten, hvilket betyder, at de bliver kendt uden for 
historikernes snævre kreds.

Den nye Margrete-film portrætterer den suve-
ræne magtpolitiker, strategen, der har de nordiske 
stormænd i sin hule hånd. Den indledes med Val-

Trine Dyrholm (1972-) 
giver den som Margrete 
1. i Charlotte Sielings 
spillefilm fra 2021. 
Filmen Margrete den 
Første er et af mange 
udtryk for, at den 
interesse, der længe 
har været for Margrete 
1. blandt historikere, 
nu har fundet vej til 
kunsten.
|| SF Studios 
Production ApS/Dušan 
Martinček
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demar Atterdags brutale nedslagtning af Gotlands 
bønder uden for Visbys bymur i 1361. Det havde 
været et ulige parti, hvor kongens heste havde været 
effektive, mens Visby tårne havde været hermetisk 
lukket for bønderne. Efter at have skyllet blodet 
af en ring, han har taget i krigsbytte, giver han 
den til sin datter Margrete. Scenen er fiktiv, men 
gennemspiller den pointe, som alle historikere, der 
har skrevet om Margrete 1., er enige om: Margrete 
havde arvet sin fars kynisme og politiske evner.

Olufs entré slår sprækker i forholdet mellem 
Margrete og Erik, og her bruges dronningens 
forhold til segl, som ofte er et andet gennemgående 
tema i analysen af Margrete 1.s politiske metoder. 
Mens Erik uden hendes vidende forhandler med en 
engelsk diplomat, dukker hun op og afbryder mø-
det. Margrete henvender sig til den ydmygede Erik 
og beder ham udlevere sit segl. Idet han giver hende 
seglet, har hun afværget, at han kan bruge det til at 
lave unoder.

Det, der for alvor bliver hendes svage punkt, er 
dog hendes moderlige kærlighed til Oluf. I strid med 
de historiske kendsgerninger har den fiktive Mar-
grete nemlig det problem, at hun ikke har set Oluf 
død. Det kombineres med et par andre postulater: 
Dels at hendes trofaste medhjælper, roskildebispen 
Peder Jensen Lodehat, har været manden bag kom-
plottet mod Oluf. Dels at svenskerne ikke ville være 
med i unionen, hvis Oluf stod i spidsen for den. 

I filmens fiktive univers betyder Margretes 
kærlighed til Oluf, at hun mister grebet om spillets 
gang, som overtages af stormændene i alliance med 
en ung, uselvstændig og impulsiv Erik af Pommern. 
Først da Margrete beslutter sig for at ofre Oluf på 
bålet, genvinder hun magten – mennesket taber til 
politikeren. Filmen kombinerer således den kon-
krete historie om Margrete 1. med den evige histo-
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rie om den sårbare moder. Det er dog et historisk 
faktum, at den nyopdukkede Oluf endte på bålet i 
1402, så den moderlige kærlighed må knægtes: Den 
politiske magt over Norden har en høj pris.

For at sikre en forankring i de historiske kends-
gerninger blev historiker Vivian Etting (1957-) 
knyttet til filmprojektet. Hun har beskæftiget sig 
med Margrete 1. gennem en hel karriere, og med 
forbehold for, at der er tale om fiktion, har hun ef-
terfølgende vurderet, at skildringen af personerne 
og deres indbyrdes forhold er autentisk.

Baggrunden for at lave en ambitiøs film med en 
af de helt store danske skuespillere, Trine Dyrholm, 
i rollen som Margrete 1. skal ses i sammenhæng 
med Anne Lise Marstrand-Jørgensens nye (1971-) 
Margrete I fra 2020 og en ny 2021-udgave af Ma-
ria Hellebergs (1956-) Rigets Frue. Margrete I fra 
2000. Interessen for historiske romaner og stærke 
kvinder er enorm. Og hvem passer bedre ind i den 
dagsorden end Margrete 1., der på den ene side satte 
alle mændene i sin samtid skakmat og på den anden 
side har efterladt et stort spillerum til fantasi og 
digt, da det bevarede kildemateriale fra hendes tid 
er forholdsvis sparsomt? Margrete 1. er kommet på 
mode i kunsten.

Og det er nyt. Til trods for sin enestående 
position i dansk og nordisk historie har den kunst-
neriske interesse for Margrete 1. været behersket. 
I renæssancen var det hendes sejr over Albrecht, 
der blev husket. Først i en kongerække fra 1589, 
hvor Albrecht som minimunk har tabt sin krone 
og med foldede hænder beder en Margrete i king
size om nåde. Dernæst nederlænderen Gerrit van 
Honthorsts maleri af dronning Margrete, der mod-
tager kong Albrechts krone. Det vurderes til at være 
fra omkring 1640, hvor den underlegne svenske 
position, der skildres, har været rar at kunne drøm-
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me sig tilbage til. Svenskerne havde i årene forinden 
erobret førerpositionen på de tyske slagmarker.

Der findes få billeder af Margrete 1. fra 1700-tal-
let og 1800-tallets første tre fjerdedele, og de er 
primært simple bogillustrationer uden selvstændig 
kunstnerisk værdi. Nævnes bør Erik Pauelsens 
(1749-1790) maleri fra 1784 af Margrete på tronen, 
der er en allegori over ”De tre nordiske rigers for-
ening ved Kalmar”.

Heller ikke i den store bølge af historiemalerier 
fra anden halvdel af 1800-tallet finder man stor 
interesse for Margrete 1. Undtagelsen er Agnes 
Slott-Møllers (1862-1937) to malerier fra slutningen 
af 1880’erne. På det ene ses Margrete 1. skuende ud 
ad et vindue med Erik af Pommern i baggrunden, 
mens det andet viser Margrete, der modtager den 
jyske adel. Begge malerier er malet i den for Agnes 
Slott-Møller karakteristiske stil med kraftige farver, 
monumentale personer og dyrkelse af det nationale. 

I 1896 lavede Anne Marie Carl Nielsen (1863-
1945) et udkast til en Margrete 1.-rytterstatue, som 
i første omgang ikke blev realiseret på grund af 
økonomiske problemer. Der skulle gå mere end 
100 år, før den blev støbt i bronze, tre meter høj, og 
opstillet på RO’s Torv i Roskilde.

Mere kraftfuld er Axel Poulsens (1887-1972) 
bronzeskulptur fra 1965 på det gamle landsting i Vi-
borg, der forestiller Eriks hyldning på stedet i 1397. 
Her står en lille page-agtig Erik af Pommern på en 
sten i forgrunden, og bag ham står hans fostermo-
der som en langt mere monumental skulptur.

At det var Margrete 1., der stod bag Erik og i det 
hele taget havde styringen i sin regeringstid, er helt 
i overensstemmelse med historikernes analyser 
og vurderinger. For mens kunstnerne indtil for 
nylig er gået forholdsvis let hen over Margrete 1., 
har historikere vist hende stor interesse som en af 
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den nordiske histories enestående politikere, der 
på trods af sit køn og en kaotisk politisk samtid fik 
samlet de tre nordiske riger. ”Denne dronnings sto-
re mesterstykke”, som Ludvig Holberg (1684-1754) 
kaldte unionen i 1730’erne, hvor han i øvrigt beskrev 
Margrete som klog og roser hende for hendes ”ha-
bileté [dygtighed] og statskunst”. Derfra går der en 
lige linje op til Vivian Etting, Michael Linton (1933-
1998) og Anders Bøgh (1945-), der har arbejdet med 
Margrete 1. de seneste ca. 40 år.

På gobelinerne
Én ting er historikerne, men hvad med kunsten og 
det billede af dronningerne, der vises til besøgende 
på slotte og museer? Vi begynder hos Bjørn Nør-
gaard (1947-), der på sine danmarkshistoriske gobe-
liner fra 1990’erne til riddersalen på Christiansborg 
har skildret adskillige danske dronninger.

Margrete 1. optræder på den gobelin, der viser 
senmiddelalderen. Baggrunden er bygget op som 
tre kirkehvælv; et stort øverst og to små i bunden. 
Figurerne er fremstillet som en art kalkmalerier. 
Den dominerende person i gobelinens hovedhvælv 
er Valdemar Atterdag, men Margrete 1. er til gen-
gæld gengivet to gange. Til højre for sin far sidder 
hun med Oluf kærligt på skødet, og bag dem står 
hendes ægtemand, kong Håkon. Margrete ses her 
som familiemenneske og som et led i den danske 
kongerække. I det lille, højre hvælv er Margrete 1. 
hovedpersonen, dér fremstillet som Madonna della 
Misericordia (den tilgivende jomfru), som lægger sin 
kappe beskyttende om tre gejstlige og tre verdslige 
figurer – repræsentanter for de nordiske riger. For-
an på hendes kjole ses unionsbrevet, og i bunden er 
Kalmar, hvor unionen blev indgået. Gobelinen giver 
således Margrete 1. den store plads, hun fortjener.
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Gobelinerne begynder med vikingetiden, og cen-
tralt på en beskeden bautasten ses et lille portræt 
af dronning Margrethe 2. som ”et tidshul, et kig ind 
i vor egen tid”. Vi er i tiden mellem myte og historie, 
så guder og gudinder afløses af konger og dronnin-
ger. Blandt de stærkt stiliserede figurer finder man 
selvfølgelig Thyra, men også dronningerne Gunhild 
(-ca. 965), Sigrid (ca. 968-1014) og Emma (-ca. 1052). 
Selv om det er meget lidt, der vides om de tidlige 
dronninger, så hører de – som her – med til etable-
ringen af den tidligste danmarkshistorie.

Dronningerne har også en plads på den gobelin, 
der viser højmiddelalderen. De er dog få og små: 
kong Niels’ (-1134) dronning Margrete (-ca. 1130), 
kaldet Fredkulla, angiveligt fordi hun havde indgået 
et tidligere ægteskab med en norsk konge som led 
i en fredsslutning. Derudover optræder Valdemar 
Sejrs (1170-1241) to dronninger – den sagnomspund-
ne Dagmar af Bøhmen (ca. 1186-1212), som vi vender 
tilbage til, og hendes efterfølger, Berengaria af 
Portugal (ca. 1198-1221). Nu har dronningerne krone 
på hovedet.

På gobelinen med senmiddelalderen er Margrete 
1. ikke den eneste dronning. Vi ser den stærke dron-
ning Agnes, der indtog en aktiv rolle som formynder 
for sin 12-årige søn, Erik Menved, efter mordet på 
deres mand og far, Erik Klipping. Da denne mission 
var fuldført, giftede hun sig med en af de holstenske 
grever. Vi ser også dronning Ingeborg (-1319), der var 
gift med Erik Menved, men som ellers ikke er kendt 
for at have spillet nogen større rolle.

I populærformidlingen af danmarkshistorien 
har 1400-tallet ofte svære odds, klemt inde mellem 
den stærke og enestående Margrete 1. omkring 
år 1400 og den i særklasse brutale og hensynsløse 
Christian 2. i begyndelsen af 1500-tallet. Det blev 
sprunget over i Danmarks Radios kolossale sats-
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ning Historien om Danmark fra 2017, og det bliver 
det næsten også på gobelinerne. Godt nok er tre 
af århundredets konger med, men ingen af de tre 
dronninger – Filippa af England, Dorothea af Bran-
denburg og Christine af Sachsen – har fundet vej til 
gobelinernes tætvævede tråde, der binder historien 
sammen. Udeladelsen er ikke ny, men alligevel ikke 
rimelig.

Overgangen til renæssancen markeres af gobe-
linen med reformationen. Her er især to temaer 
dominerende: historien om Christian 2., hvor dron-
ning Elisabeth selvfølgelig har en rolle, og historien 
om Grevens Fejde, der leder op til reformationen. 
Her ses ingen dronning Dorothea af Sachsen-Lauen-
burg, der ellers stod ved Christian 3.s side gennem 
det hele.

Dorothea kunne også have været med på den 
næste store gobelin over renæssancen. Men det er 
hun heller ikke, ligesom man må lede forgæves efter 
begge de to andre 1500-talsdronninger, Sophie af 
Pommern og Sophie af Mecklenburg. Den eneste 
danske dronning i Nørgaards renæssance er Chri-
stian 4.s Anna Cathrine, og så er der Kirsten Munk, 
adelskvinden, der blev kongehustru, men ikke 
dronning.

Mens renæssancen således er tyndt besat med 
dronninger, bliver det lidt bedre med enevælden, 
hvor særligt de kulørte historier får plads. Nør-
gaard har opdelt perioden i en ældre og en yngre 
enevælde. I den ældre enevælde savner man dog 
både Sophie Amalie, den første og måske mest 
markante af alle enevældens dronninger, og hendes 
efterfølger, Charlotte Amalie. Ligesom i renæssan-
cen er det dramaet omkring kongens kvinder, der 
optager Nørgaard, så Frederik 4., hans tre koner og 
to elskerinder er centralt placeret. Et stykke bag 
den polygame konge står den monogame arving, 
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Christian 6., og skumler med sin dronning, Sophie 
Magdalene.

På gobelinen over den sene enevælde er tre-
kantsdramaet mellem Caroline Mathilde, Christian 
7. og Struensee – med hovedet på en stage – centralt, 
men faktisk optræder en af 1700-tallets dronninger 
hele to gange. Det er Juliane Marie, der først ses 
sammen med dronning Louise på hver deres side af 
ægtemanden Frederik 5. Derudover er Juliane Ma-
rie gengivet sammen med resten af Struensee-sty-
rets banemænd. I periferien af alt dette ses Frederik 
6., der har sin dronning, Marie af Hessen-Kassel, 
på den ene side og en forhutlet elskerinde, Bente 
Rafsted alias Frederikke Dannemand, på den anden 
side.

Demokratiets tidsalder i Danmark deles op i de 
ældre og de yngre glücksborgere. For første gang 
siden senmiddelalderen er der en kvinde blandt an-
sigterne i gobelinens kant, den engelske dronning 
Victoria (1819-1901). I øverste højre hjørne sidder 
Frederik 7. og bag ham Grevinde Danner. På et grup-
pebillede af Europas kronede fyrster sidder Chri-
stian 9.s (1818-1906) dronning Louise (1817-1898), 
”Europas svigermor”, iscenesat som sådan med 
datteren med dronningenavnet Thyra (1853-1933). 

Med højre hånd 
hvilende på 
kommandostaven er 
den polygame Frederik 
4. og hans mange 
damer – dronninger og 
elskerinder – centralt 
placeret på gobelinen 
over den tidlige 
enevælde. I baggrunden 
står hans monogame 
søn, Christian 6., med 
sin Sophie Magdalene. 
Karakteristisk er 
gobelinens fokus på 
det ekstraordinære. 
|| Keld Navntoft/Ritzau 
Scanpix
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På gobelinen med de yngre glücksborgere får 
dronning Ingrid (1910-2000) plads ved siden af Fre-
derik 9. (1899-1972) med parrets tre døtre: Margre-
the (1940-), Benedikte (1944-) og Anne-Marie (1946-). 
Lidt til højre bag dette motiv ser man Margrethe 2. 
og prins Henrik (1934-2018) vinke i forbindelse med 
deres bryllup. De to har også deres egen gobelin, 
kaldet Nutid, hvor de er placeret i Paradisets Have. 
Margrethe rækker Henrik et æble. Hvad sker der 
mon, hvis han tager imod det?

Fremstillingen af dronninger på Bjørn Nørgaards 
gobeliner er traditionel: Margrete 1. og Margrethe 2. 
står frem i kraft af deres regentstatus. Det samme 
gør rækken af dronninger, der på den ene eller den 
anden måde indgik i kongernes kærlighedsdramaer 
med elskerinder og flere samtidige ægteskaber. En-
delig er der de gamle middelalderdronninger som 
Thyra og Dagmar, der er blevet mytologiske figurer 
i kraft af sagn og folkeviser. Resten af dronningerne 
er ikke med, uanset hvor store roller de spillede i 
samtiden. Er det blot Bjørn Nørgaard, eller er det et 
generelt træk i kunsten?

Glemmebogen?
”Det er på tide, at vi får historierne frem om Dan-
marks dronninger”. Sådan udtalte middelalder-
historiker og lektor ved Københavns Universitet 
Carsten Jahnke (1968-) i en avisartikel om dronning 
Dorothea af Brandenburg. Han begrundede sit syns-
punkt med, at dronningerne også har spillet en stor 
rolle for, hvordan Danmark har udviklet sig med 
”bygninger, uddannelse, krige og landegrænser”.

Ser man på, hvad der er blevet skrevet om dron-
ninger, så er historierne måske ikke helt så skjulte 
eller glemte endda. Det første store værk med 
biografier af alle Danmarks dronninger udkom i 
1909 og var skrevet af to af tidens markante kvin-
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delige historikere, Ellen Jørgensen (1877-1948) og 
Johanne Skovgaard (1879-1966). Det er nærliggende 
at se bogens behandling af ”stærke karakterer og 
lidenskabelige kvinder” i sammenhæng med tidens 
kamp for kvinders rettigheder, der få år senere 
resulterede i indførelsen af kvinders valgret i 1915. 
Vi skal således nok også se historiefortælleren 
Palle Laurings (1909-1996) Dronninger og andre 
kvinder i Danmarkshistorien fra 1981 i forlængelse 
af 1970’ernes interesse for kvindehistorie. Bogen 
begynder med Dorothea af Brandenburg og slutter 
med kvindelige kulturpersonligheder i begyndelsen 
af 1900-tallet. I år 2000 udkom en ny skildring af 
danske dronninger med henvisning til, at dron-
ningerne var ”gået i glemmebogen”. I 2007 udkom 
biografier om både Dorothea af Sachsen-Lauenburg 
og Caroline Mathilde, og middelalderens dronnin-
gemagt blev grundigt beskrevet i en stor antologi 
i 2018. Endelig er dronningerne blevet belyst med 
deres konkurrenter – elskerinderne – i fokus.

Mens historikerne har taget dronningerne frem 
fra glemmebogen, har interessen blandt kunst-
nerne været begrænset. Især hvis vi ser bort fra 
særtilfældet Margrete 1. Adskillige danske dronnin-
ger er ikke – eller næsten ikke – blevet kunstnerisk 
behandlet i deres eftertid. Vi kan begynde med de 
tre sidste senmiddelalderdronninger, som Nørgaard 
heller ikke har med på sine gobeliner.

Filippa af England er kun skildret på et eneste 
billede fra omkring 1640. Det er tegnet af Crispijn 
de Passe og viser Filippa, der i 1428 står for Køben-
havns forsvar mod hansestæderne. I 1800-tallet 
blev hun taget op igen, men denne gang i skulptur. 
Billedhuggeren Herman Vilhelm Bissen skulle 
udarbejde en serie på 18 beundringsværdige kvinde-
skikkelser, heriblandt fire danske dronninger, til 
udsmykning af Dronningens Trappe på C.F. Han-
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sens (1756-1845) Christiansborg, opsat 1859. De fire 
dronningestatuer blev reddet, da slottet brændte i 
1884, og Filippa endte på Glyptoteket sammen med 
skulpturerne af Margrete 1. og Dagmar, mens Thyra 
kan ses ved Kongernes Jelling. Der er tale om klas-
sicistiske skulpturer, der tilsammen skulle markere 
dronningeværdigheden på slottet.

Heller ikke den indflydelsesrige Dorothea af 
Brandenburg har kunnet vække kunstnernes 
interesse. Hun er afbildet på en samtidig altertavle, 
men er ikke blevet gjort til genstand for en eneste 
selvstændig kunstnerisk behandling i eftertiden. 
Dorothea er dog biperson på et billede af Nicolai 
Abildgaard (1743-1809), der forestiller kong Chri-
stian 1.s ophøjelse af grevskabet Holsten til hertug-
dømme. Over for kongen er Dorothea afbildet med 
krone, blå kåbe og et skjold under armen.

Endelig er der Christine af Sachsen, som Bjørn 
Nørgaard i det mindste gjorde ret ved heller ikke at 
skildre hendes mand, kong Hans, på gobelinerne. 
Således ligestilling. Samtidige figurer, der forestiller 
Christine, kendes fra den altertavle, hun skænke-
de gråbrødrene i Odense, og fra hendes gravmæ-
le, begge nu i Skt. Knuds Kirke. Bortset fra nogle 
simple, frit fantaserede portrætter fra 1700-tallet 
har Christine overhovedet ikke været genstand for 
senere kunstnerisk fortolkning. Det står i grel kon-
trast til den interesse, der har været om hendes søn 
Christian 2., hans dronning, Elisabeth, og elskerin-
den Dyveke – netop en af den slags kulørte historier, 
der har gjort dronninger kendt i eftertiden.

Interessen for de senere 1500-talsdronninger 
har også været begrænset på nationalt plan, men 
Dorothea af Sachsen-Lauenburg har fået en del lo-
kal opmærksomhed i Kolding, hvor hun slog sig ned 
efter Christian 3.s død. I 1944 udarbejdede den loka-
le kunstner Anton Schrøder (1893-1965) en statuette 
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i forgyldt gips, der skulle blive til et monument over 
Dorothea. Den forestiller dronningen med hånden 
på skulderen af en mindre figur, der må være ynd-
lingssønnen Hans den Yngre. Monumentet er aldrig 
blevet realiseret. I 1992 udarbejdede kunstneren 
Esben Hanefelt Kristensen (1952-) et forlæg til det 
følgende års Koldingplakat, hvor motivet var Doro-
thea i skikkelse af en eventyrprinsesse. Samme år 
navngav DSB et IC3-tog Dronning Dorothea, og toget 
blev udsmykket med temaer fra dronningens liv.

Både Dorothea af Sachsen-Lauenburg og hendes 
efterfølger, dronning Sophie af Mecklenburg, blev i 
samtiden portrætteret på flere malerier. Men heller 
ikke Sophie har der været interesse for blandt efter-
tidens kunstnere – det til trods for, at hun var både 
magtfuld, rig og indgik i et stort politisk drama om 
magten efter Frederik 2.s død. Det var bare ikke ku-
lørt nok. Det blev det til gengæld under hendes søn 
Christian 4. og dronning Anna Cathrine, og de er 
da også med på Nørgaards gobeliner. Til gengæld er 
der ikke blevet plads til dronningen på 1800-tallets 
store historiemalerier med motiver fra Christian 
4.s tid. Kongen fylder det hele.

Den dronning, der måske glimrer mest ved sit 
fravær på Nørgaards gobeliner, er Sophie Amalie. 
Ikke blot fordi hendes historie er gjort af det stof, 
der kan give god kunst, men også fordi hun er rigt 
skildret i 1800-tallets historiemaleri. Kunstne-
ren Kristian Zahrtmann (1843-1917) var ekstremt 
optaget af Sophie Amalies ærkefjende, Leonora 
Christina, og hendes bog om sin tid i Blåtårn, Jam-
mers Minde, der blev udgivet i 1869. Ca. 100 af hans 
værker kredser om bogen. Blandt dem er Dronning 
Sophie Amalies død fra 1882, som viser dronningens 
smertefulde endeligt i et vulgært miljø, hvor den 
rigdom, der flyder ud på gulvet fra en væltet penge-
kiste, ikke kan fratage den gamle grimme dronning 

Dorothea af Sachsen-
Lauenburg blev 
fremstillet som en 
sand eventyrprinsesse 
på Koldingplakaten 
1993. Selv om der 
er overleveret gode 
portrætter af Dorothea, 
er dronninger og 
prinsesser under evig 
fiktionalisering som 
uskyldige skønheder 
à la Disney. Her i 
en lokal kontekst 
med Koldinghus og 
dronningens mølle i 
baggrunden.
|| Esben Hanefelt 
Kristensen/Museum 
Kolding
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sine lidelser. Kunstneren udførte Leonora Christi
nas hævn over Sophie Amalie ved at bidrage til hen
des eftermæle som en brutal og nådesløs kvinde. 
I den store Danmarks Riges Historie, der udkom 
omkring 1900, blev Sophie Amalie beskrevet som 
en person uden storhed: ”Det går op i hævn over 
personlige fjender, i intriger for at hævde hendes 
indflydelse, i attrå efter pragt og fornøjelser”. Over 
for hende bar Leonora Christina ”sine lidelser med 
den beundringsværdigste sjælsstyrke”. Der skulle 
gå næsten 100 år, før denne historie begyndte at 
blive nuanceret.

Hvorfor denne i grunden urimelige og forsim
plede dom over Sophie Amalie? Har det noget at 
gøre med et generelt syn på historiske danske dron
ninger? En mulighed er, at mange dronninger kom 
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fra det tyske område, og netop historiefagets barn-
dom og historiemaleriets storhedstid i Danmark lå i 
kølvandet på nederlaget i 1864. Det var nærliggende 
at se Sophie Amalie som repræsentant for det tyske, 
der blev forbundet med ”aristokrati, autoritet, disci-
plinering, undertrykkelse, ’fremmedhed’, ufrihed 
og arrogance” over for den gode danske kongedatter 
Leonora Christina.

Også kongernes elskerinder har generelt fået en 
nådig dom eller er ligefrem beskrevet positivt. Flere 
af disse ”dronninger uden krone”, som de er blevet 
kaldt, var danske, og så blev de fra begyndelsen af 
1900-tallet set som jævne repræsentanter for demo-
krati og fri kærlighed over for stændersamfundets 
privilegerede eliter – adelen og gejstligheden – og 
religiøs og moralsk borgerlig tvang. Disse værdier 
blev i stedet forbundet med dronningerne.

Efterklange af denne holdning kan endnu snige 
sig ind i beskrivelser af dronninger som Sophie 
Amalie, men generelt er stemningen vendt. Inte-
ressen for Margrete 1. er ikke til at tage fejl af. Den 
viser også, at dronningernes historier ikke blot skal 
udforskes – de skal også fortælles i den kunst og 
litteratur, der langt hen ad vejen udbreder kendska-
bet til dem, og som derfor påvirker det almindelige 
syn på dem. Hvor vigtigt dette er, kan illustreres 
med fortællingen om dronning Dagmar.

I 1205 blev den bøhmiske prinsesse Dagmar gift 
med kong Valdemar 2. Sejr. Hvornår hun præcis 
blev født, og om hun faktisk hed Markéta, er uklart. 
Hun fødte en søn i 1209, men ellers vides intet om, 
hvad hun foretog sig i sine syv år som dronning. 
Hun døde i 1212. Omkring anden halvdel af 1200-tal-
let fortæller Rydårbogen, at Dagmar fik sin mand til 
at slippe slesvigbispen fri, og at hun kaldtes Dagmar 
pga. sin skønhed. I slutningen af 1500-tallet indsam-
ledes folkeviser, og her optræder Dagmar. I visen 

Maleriet Dronning 
Sophie Amalies død 
fra 1882 var maleren 
Kristian Zahrtmanns 
afgørende bidrag til 
at placere hende i 
rollen som den onde 
dronning, der fik den 
smertefulde død, 
hun fortjente. Sophie 
Amalie var dog en langt 
mere facetteret person, 
der er blevet nuanceret 
og langt hen ad vejen 
rehabiliteret gennem 
de sidste fire årtier. 
|| Statens Museum for 
Kunst/open.smk.dk/ 
public domain
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Dronning Dagmars Død lyder det, at hun ”ligger udi 
Ribe syg”. Og i visen Dronning Dagmar og Junker 
Strange står der: ”Hun kom uden tynge, hun kom 
med fred / hun kom goden bonde til lise / Havde 
Danmark altid sådanne blomster / man skulle dem 
ære og prise”. Grunden var lagt til romantikkens 
dyrkelse af dronning Dagmar som den smukke, 
blide og folkekære idealkvinde. Hun blev malet 
på historiemalerier, og i 1913 rejstes en statue af 
hende på Riberhus Slotsbanke ved Anne Marie Carl 
Nielsen. Endnu i dag er dronning Dagmar allesteds-
nærværende i Ribe: En gade, en vej, et hotel og et 
amatørteater er opkaldt efter hende.

Selv om – eller måske bl.a. fordi – grundlaget er 
så spinkelt, har dronning Dagmar fået en central 
placering i historiefortællingen, ikke blot i Ribe, 
men nationalt. Hun er både med blandt Bissens 
dronningestatuer og på Nørgaards gobeliner. Hen-
des angivelige skønhed og blidhed har kunnet tjene 
som ideal for opvoksende piger. Den danske dron-
ningerække er da også leveringsdygtig, hvis nogen 
skulle være på jagt efter idealbilleder på selvstæn-
dighed, kløgt og styrke.

Fra Margrete 1. til Margrethe 2.
Der er ingen tvivl om, at Margrete 1.s formelle magt-
position var noget særligt. Men hun er blot én i en 
række af stærke dronninger fra senmiddelalderen, 
der i perioder og under bestemte omstændigheder 
udøvede direkte og formel magt. De indgik i tidens 
alliancesystemer, havde magtfulde adelige ”ven-
ner” og var omgivet af væbnede svende, der kunne 
sendes i åben kamp om nødvendigt. Det ændrede 
sig i løbet af renæssancen. I enevældens voksende 
statsapparat og store hofholdning foregik dronnin-
gernes magtudøvelse uden om officielle komman-
dostrukturer og gennem uformelle netværk, hvori 
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de taktisk havde placeret deres brikker i form af 
klienter. De enevældige dronninger brugte storslået 
pragtudfoldelse som et middel til at demonstrere 
deres og monarkiets magt og vælde.

Den grundlæggende forandring af monarkiet, 
der skete med udstedelsen af Grundloven 1849, for-
andrede dronningerollen. Det var dog først under 
Påskekrisen 70 år senere, i 1920, at konsekvenserne 
af grundlovsændringen var fuldt på plads med en 
demonstration af, at kongens politiske magt var 
afskaffet.

Det unge demokratis to første dronninger leve-
rede det, der havde manglet så stærkt i den sene 
enevælde: børn. Louise af Hessen-Kassel og Chri-

Officielt portræt af 
dronning Margrethe 
2., der er taget i 
forbindelse med 
hendes regentjubilæum 
i 2022. De smykker, 
hun bærer, har tilhørt 
familien, nogle af dem 
i århundreder. De er 
historisk ballast, der 
vidner om dronningens 
bevidsthed om den 
tradition, hun fører 
videre.
 || Kongehuset/ Per 
Morten Abrahamsen
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stian 9. er blevet kaldt ”Europas svigerforældre”. To 
af deres døtre fik de kendte gamle dronningenavne 
Dagmar og Thyra, og børnene blev gift ud i Europa, 
hvor de skulle være ambassadører for det danske 
monarki, der var blevet stærkt reduceret efter 
krigen og nederlaget i 1864. Nu skulle dronningerne 
være danske af sind, bl.a. ved at vise interesse for 
dansk kunst og kultur. Et lignende billede tegnede 
sig med Lovisa af Sverige (1851-1926) og Frederik 
8.s (1843-1912) mange børn. Velgørenhed blev et af 
demokratiets dronningers domæner, som også blev 
plejet af dronning Alexandrine (1879-1952). Det var 
særligt godt, hvis de sager, de kastede sig over, var 
så danske som muligt.

Den gradvise svækkelse af kongens politiske 
magt i demokratiets og parlamentarismens navn 
faldt sammen med en kamp for styrkelse af kvin-
ders rettigheder. I Danmark resulterede det i, at 
kvinder fik stemmeret i 1915. Det blev efterhånden 
stadig mere utidssvarende, at det kun var mænd, 
der kunne blive regenter. Da det stod klart, at Fre-
derik 9. og dronning Ingrid udelukkende fik døtre, 
blev en ændring af tronfølgeloven gennemført som 
en del af den grundlovsændring, der blev vedtaget 
ved en folkeafstemning i 1953. Nu kunne kongens 
datter blive regent, såfremt der ikke var en søn 
blandt kongens børn. 

Da Frederik 9. døde i 1972, og Margrethe 2. blev 
regent af Danmark, kan man derfor sige, at dron-
ningen blev konge – ligesom Margrete 1. i realiteten 
blev det i 1387. Forskellen var, at mens Margrete 
1.s magtovertagelse var i strid med alle skrevne og 
uskrevne regler, var Margrethe 2.s fuldt forankret 
i begge dele. Men hvis man anser dronningen for at 
blive konge, så forstår man også de danske og andre 
europæiske kongehuses problemer med at gøre 
prinsgemaler til konger: Indtil videre har pladsen 
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nemlig været optaget – af dronningen! Først den 
dag, hvor dronningetitlen opfattes som lige så magt
fuld som kongetitlen, vil det ændre sig, således at 
en regerende dronnings ægtemand kan være konge, 
uden at man umiddelbart tænker, at det er ham, der 
er regent.

Kongehuset og dronningerollen ændrer sig 
fortsat. I 2009 klarede man det, som mange anså for 
at være et hængeparti fra ændringen af tronfølge
loven i 1953. Tronen skulle nu overgå til den afdøde 
regents førstefødte – uanset køn: Yngre brødre går 
ikke længere forud for ældre søstre.

Forandring finder sted. Ikke hurtigt som en 
dronning i et skakspil, nuvel, men langsomt og møj
sommeligt som en kongebrik. Og vi har kurs mod 
noget andet nyt: Når kronprins Frederik (1968)
en dag bliver konge, vil kronprinsesse Mary (1972) 
blive den første danske dronning med borgerlig 
baggrund. Det er så uproblematisk, at få af os over
hovedet har bemærket det. Allerede i 2019 blev hun 
erklæret værdig til at agere rigsforstander, i tilfælde 
af at dronningen måtte blive forhindret. Således 
tilnærmer kongehuset sig skridt for skridt det 
øvrige samfund, hvor hverken køn eller afstamning 
længere anses for kvalificerende.
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Videre læsning
Michael Bregnsbo: Til venstre hånd. Danske kongers 
elskerinder. Gyldendal 2010
Hovedværk om de danske dronningers nærmeste konkur-
renter, elskerinderne, og deres betydning for dansk politisk 
historie.

Anders Bøgh: Sejren i kvindens hånd. Kampen om magten i 
Norden ca. 1365-89. Aarhus Universitetsforlag 2003
Disputats om Margrete 1.s vej til magten. Grundige studier af 
Margretes politik i tiden frem til hendes formelle udnævnelse 
til regent.

Vivian Etting: Margrete den Første. En regent og hendes 
samtid. Gyldendal 2021
Den gode, brede fremstilling af Margrete 1. og hendes tid, der 
er udkommet i fire udgaver 1986, 1997, 2009 og 2021, hvilket i 
sig selv vidner om dens kvalitet.

Steffen Heiberg (red.): Danske dronninger i tusind år. 
Gyldendal 2000
Bogen indledes af en serie korte dronningeportrætter, 
efterfulgt af længere historiske artikler, der på forskellig vis 
belyser dronningerollen.

Jeppe Büchert Netterstrøm og Kasper H. Andersen (red.): 
Dronningemagt i middelalderen. Festskrift til Anders Bøgh. 
Aarhus Universitetsforlag 2018
Samlet set er bogens artikler det vigtigste nyere bidrag til 
belysning af dronningerollen i ældre tid. 

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen. 
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Vivian Etting: Margrete den Første. En regent og hendes 
samtid. Gyldendal 2021
Den gode, brede fremstilling af Margrete 1. og hendes tid, der 
er udkommet i fire udgaver 1986, 1997, 2009 og 2021, hvilket i 
sig selv vidner om dens kvalitet.

Steffen Heiberg (red.): Danske dronninger i tusind år. 
Gyldendal 2000
Bogen indledes af en serie korte dronningeportrætter, 
efterfulgt af længere historiske artikler, der på forskellig vis 
belyser dronningerollen.

Jeppe Büchert Netterstrøm og Kasper H. Andersen (red.): 
Dronningemagt i middelalderen. Festskrift til Anders Bøgh. 
Aarhus Universitetsforlag 2018
Samlet set er bogens artikler det vigtigste nyere bidrag til 
belysning af dronningerollen i ældre tid. 

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen. 
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I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
Heidi Jønsson Indvandring i velfærdsstaten
Kristine Kjærsgaard Danmark i FN
Lars Boje Mortensen Saxo
Lisbeth M. Imer Rigets runer
Cecilie Bønnelycke Sædelighedsfejden
Sebastian Olden-Jørgensen Svenskekrigene
Torben Kjersgaard Nielsen Dannebrog
Bo Fritzbøger Vildt vejr
Helle Vogt Jyske Lov
Jes Fabricius Møller Grundtvigs død
Jens Lei Wendel-Hansen Grønlands Amt
Carsten Porskrog Rasmussen Hertugdømmet
Kenn Tarbensen Fisk til folket
Mogens Rüdiger Oliekrisen
Bo Poulsen Stormflod
Bent Blüdnikow Jødefejden
Lars Andersen Den glemte inkvisition
Morten Pedersen Cementen
Hans Schultz Hansen Genforeningen
Morten Fink-Jensen Den danske reformation
Lars K. Christensen Septemberforliget
Thomas Bloch Ravn Museer for folk
Niels Wium Olesen Modstand
John V. Jensen Tyskere på flugt
Jørn Brøndal Danske amerikanere
Hans Andrias Sølvará Færøerne efter freden
Sissel Bjerrum Fossat Monopolbrud
Karin Cohr Lützen Velgørenhed
Louise Nyholm Kallestrup Heksejagt
Peter Henningsen Stavnsbåndet
Karen Vallgårda Skilsmisser 
Kirstine Sinclair Karikaturkrisen
Anne Brædder Femø
Jakob Seerup Flåden
Thorsten B. Olesen Kampen om Unionen
Mikael Frausing Turistlandet
Anette Faye Jacobsen Ulige rettigheder 
Niels Nyegaard Den store homoskandale
Sofie Lene Bak Racismeparagraffen
Maria Simonsen Det store leksikon
Morten Arnika Skydsgaard Fra pest til corona

Garbi Schmidt Den første ghetto
Casper Sylvest Atomfrygt 
Jakob Ørnbjerg Det vilde sildeboom
Niels Brimnes Slaveejerens død 
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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Selv om der er enighed 
om, at Margrete 1.s 
sarkofagfigur nærmere 
er et idealbillede 
end en portrætlig 
gengivelse, er det 
alligevel det tætteste, 
vi kommer på hendes 
udseende. Gravmælet 
blev sat op af Erik af 
Pommern i Roskilde 
Domkirke i 1423 og er 
et mesterværk i højeste 
europæiske klasse.
|| Wikimedia Commons
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Aarhus Universitetsforlag

Mikkel Leth 
Jespersen

M
ikkel Jespersen

D
ronningen  griber m

agten
–

1387

1387

100 danmarkshistorier
En sensommerdag i 1387 greb Margrete 1. magten. Ugen 
forinden var hendes søn, teenagekongen Oluf, pludselig 
død, og Norden stod uden regent. Men ikke længe. Som 
datter af Valdemar Atterdag kendte Margrete magtspillets 
regler, og ved snarrådig snilde blev hun indsat som rigets 
overhoved. Efterfølgende satte hun sine krigslystne 
konkurrenter skakmat og forenede Norden. Margrete var nu 
middelalderens mægtigste majestæt. Andre dronninger som 
Thyra, Dorothea eller Sophie Amalie har måttet stå i skyggen 
af deres mænd. Ikke desto mindre er det ikke blot lykkedes 
dem at opfostre magtbegærlige sønner, men også at præge 
nationens sindelag.

Følg med, når museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen 
røber, hvordan landets dronninger fra den ene Margrete til 
den anden har været med til at forme Danmark.

A
arhus U

niversitetsforlag

Dron-
ningen

griber 
magten

1387

100 danmarkshistorier
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