DRONNINGE

Dronningemagt
i middelalderen
Bag enhver stærk mand står en stærk kvinde. Sådan lyder
en kendt talemåde. Men også bag en stærk konge står ofte
en stærk og handlekraftig dronning. Ny bog trækker middelalderens dronninger frem fra historiens glemsel og ser
på dronningernes rolle og betydning i monarkiet.
I Dronningemagt i middelalderen leverer 14 forskere historierne om en lang række dronninger fra middelalderen. Vi
har ikke en ”dronningerække” i stil med vores kongerække,
der går tilbage til Harald Blåtands tid. Men vi har dronninger,
der varetog særlige og vigtige funktioner; førstedamer, der
blev lagt mærke til. I bogen møder vi både kendte og mindre kendte dronninger. Vi møder dronninger, der fik indflydelse som kongens hustru; dronninger, der fungerede
som formyndere for deres mindreårige sønner og havde
den reelle magt. Og vi møder en enkelt dronning, der sad
på hele den formelle politiske magt. Bogen viser, at dronningemagt var en meget varieret størrelse. Meget mere end
man måske umiddelbart skulle tro.
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