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Dronningene har spilt en langt 
viktigere rolle i norsk historie 
enn hva skole og historiebøke-
ne hittil har fortalt oss.

Det er en av konklusjonene i 
boken Dronningen i vikingtid og 
middelalder.

Her belyser eksperter fra en 
rekke fagfelt den skikkelsen som 
knapt nevnes i historiebøkene, 
men som trolig har vært svært 
mektig – både som kongens 
nærmeste rådgiver, og som en 
kulturell foregangsfigur: dron-
ningen.

Nye kilder. – Historikerne 
har tidligere konstatert at man 
ikke har kilder som sier noe 
om dronningenes maktgrunn-
lag. Vi mener de har vært for 
konservative  i kildegrunnlaget, 
sier Nanna Løkka, som sammen 
med  Karoline Kjesrud har redi-
gert antologien.

Tradisjonen for å skrive om 
de norske kongene går tilba-
ke til middelalderens saga-
skriving. Derfor har vi mange 
konge sagaer. Men det finnes 
ikke noen tilsvarende tradisjon 
for å skrive om dronninger, som 
kun figurerer som bipersoner i 
kongesagaene. De er dessuten 
heller usynlige i andre offentlige 
dokumenter.

Men der de tradisjonelle kild-
ene tier, taler både kunst, arkeo-
logisk materiale, diplomer, segl, 
lover og liturgi.

Eller brettspill. 

Spilldronning. For sjakk-
dronningen gir ansikt til mid-
delalderdronningen, skal vi tro 
en av artiklene i boken: «Små, 
sure damer: Sjakkdronningene 
fra  Lewis» av Margrethe Stang.

Spillet, som har opprinnelse  
i Sassanideriket i Persia på 
600-tallet, bredte seg til Euro-
pa gjennom middelalderen, og 
gjennomgikk betydelige forand-
ringer på reisen.

I den persiske varianten var 
det en storvisir, altså kongens 
nærmeste rådgiver, som sto til 
venstre for kongen. I den euro-
peiske varianten ble han erstattet 
av en dronning. 

Funn av gamle sjakkbrikker 
som trolig ble brukt i Trondheim 
på 1100-tallet, viser en dronning 
med et «tenkende» kroppsspråk. 
Hun hviler hodet mot hendene, 
og må forstås som kongens klo-
ke sparringspartner, foreslår 
artikkel forfatteren.

Glemte Maria.  – Dette er vel-
dig spennende, fordi de valgene 
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er at dronningene har spilt en 
langt viktigere rolle i norsk 
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Nye kilder  forteller 
dronningenes saga
HISTORIE: Ved hjelp av sjakkbrett og mariabilder finner forskere 
frem til en hittil ukjent bit av norgeshistorien: Dronningenes historie.

MEKTIGE DRONNINGER: Dronning (t.v.) med en  
væpner. Lewisbrikkene er en gruppe sjakkbrikker som 
ble funnet på Lewis i Hebridene i første halvdelen av 
1800-tallet. Forskere mener at brikkene er laget  
i Norge, kanskje av en håndverker i Trondheim,  
en gang på 1100-tallet. Foto: Wikipedia Commons

FORBILDET FOR DRONNING-
SKIKKELSEN: Madonnaen fra Biri. 
Maria troner med krone på hodet 
og septer i sin høyre hånd. Hun 
tråkker på en drake og uttrykker, 
sammen med den kronede Kristus 
som sitter på hennes venstre kne, 
et sterkt seierssymbol. Y 
 Foto: Kulturhistorisk Museum, Universitetet 
 i Oslo/fra boken, Spartacus forlag
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man har tatt når man skal lage 
karakteristikker på slike brett-
spill, må ha hatt en viss sammen-
heng med hva folk forbandt med 
dronningen ellers, konstaterer 
Nanna Løkka.

Hun trekker fram fremstillin-
ger av Maria, Jesu mor, i kirke-
kunsten som et annet eksempel 
på hva nye kilder kan fortelle. I 
middelalderen ble nemlig Maria 
hyppig portrettert som himmel-
dronning. Og himmeldronnin-
gen ble et ideal både for vanlige 
mennesker, og ikke minst for den 
jordiske dronningen. Karoline 
Kjesrud beskriver i sitt bidrag i 
boken hvordan de to dronning-
skikkelsene i datidens symbol-
språk gled over i hverandre, og 
slik bidro slik til å styrke og de-
finere hverandres stilling.

Løkka kaller kollegaens 
Maria forskning for banebryt-
ende når det gjelder å beskrive 
norsk historie.

– Det er helt påfallende hvor 
lite oppmerksomhet man til nå 
har hatt på Maria sammenlignet 

med hellig Olav i norsk middel-
alderforskning, sier hun.

Alliansebrud. Norge har hatt 
cirka 50 dronninger. Hvilket an-
tall man lander på, er blant annet 
avhengig av blant annet hvordan 
ordet dronning defineres, påpe-
kes det i forordet i boken.

Begrepet stammer nemlig fra 
norrønt, som en hunnkjønns-
avledning av dróttinn, som be-
tyr hersker. Og selv om hersker-
tittelen senere ble konung, be-
holdt man dróttning. Dette var 
imidlertid en tittel som ble brukt 
både om kvinner som var gift 
med en hersker og andre selv-
stendige lederskikkelser, som 
husfruer eller kongsmødre.

Men hvilken rolle fylte de 
egentlig, de som brukte denne 
tittelen?

Felles for kildene, er at de for-
teller om en skikkelse som had-
de mulighet til å posisjonere seg 
gjennom blant annet kultur og 
religion, skriver redaktørene i 
forordet. Y

TEGNET PORTRETT: Margrete  
Valdemarsdatter (1353–1412) slik 
hun ble tegnet av Hans Peter  
Hansen i 1884. Foto: NTB scanpix 

U Det er helt påfallende hvor lite oppmerksomhet man til nå har hatt på Maria sammenlignet med hellig Olav i 
norsk middelalderforskning, sier seniorforsker og religionshistoriker Nanna Løkka ved Telemarkforskning.
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For dronningen påvirket ikke 
bare den utøvende regenten. Hun 
var også et forbilde for personer 
og aktører som virket rundt hen-
ne. Og hvis det var én fellesnev-
ner, var det at dronningene med 
få unntak kom fra andre land, og 
derfor bragte med seg nye kul-
turelle impulser.

Ekteskap handlet nemlig i liten 
grad om kjærlighet, men var et 
strategisk grep for å sikre egen 
makt, forklarer Løkka.

– De bragte med seg ulike 
skikker, tradisjoner og språk. 
Nettopp derfor har de ganske 
sikkert bidratt til at monari-
ket og aristokratiet fikk veldig 
mangfoldige kulturelle tradisjo-
ner, mener hun.

Mannstungt. I en annen artik-
kel i boken, fremhever arkeolo-
gen Unn Pedersen, hvordan det 
var kvinnen og mannen sammen 
som var det viktige i vikingtid og 
tidlig middelalder: Det var paret 
som utgjorde herskerinstansen. 
Dette er en tankevekker, ifølge 
Løkka:

– Det kan virke som en ana-
kronisme når vi i moderne his-
torieskriving i stor grad har 
skilt kongen og dronningen fra 
hverandre, og skrevet om kon-
gen som en selvstendig størrelse, 
sier  historikeren, som røper at 
hun tidligere hadde null interesse 
for kjønnsforskning.

– Jeg kom først inn i feltet, fordi 
jeg ble betalt for å gjøre et pro-
sjekt relatert til kvinner i Viking-
tiden. Men i arbeidet med dette, 
ble jeg mer og mer oppmerksom 
på hvordan norsk vikingtids- og 
middelalderhistorie lider under 

et manglende kvinneperspek-
tiv. Til tross for at man har for-
sket masse med dette i mange 
år nå, er det fortsatt påfallende 
mangelfullt både i skoleverkene 
i grunnskolen og videregående, 
samt i innføringsbøkene på uni-
versitetetene.

Hun sier den nasjonale 
«grunnfortellingen» om viking-
tiden og middelalderen er svært 
maskulin.

– Dette er ikke så rart, det går 
helt tilbake til kildene fra mid-
delalderen. Men det handler også 
om hvilket blikk vi som histori-
kerne har hatt. Når det gjelder 
dronningrollen, har forrige ge-
nerasjon historikere operert med 
en smal definisjon av hva som 
er politikk og politisk makt. De 
har vært opptatt av den formel-
le makten, statsvitenskap i smal 
forstand, og i liten grad vært opp-
tatt av makthierarkier knyttet til 
for eksempel kunst og religion.

Kunstdronning. Derfor har 
Margrete Valdemarsdatter 
(1353–1412), også kjent som Mar-
grete I, lenge hatt plass i histo-
riebøkene. Mens en kvinne som 
dronning Eufemia, som levde 
femti år tidligere, har vært langt 
mer usynlig. Dette til tross for at 
hun gjennom sin kulturelle på-
virkning var viktig for å bringe 
europeisk hoffkultur til Norge.

– Hva med dagens dronning-
rolle: Ser vi noen paralleller?

– Det finnes likheter. Kanskje 
uten å være klar over det selv, har 
dronning Sonja bygget sin dron-
ningrolle rundt kunst og kultur, 
og slik hentet frem igjen en gam-
mel tradisjon. Et annet eksempel 
berører det religiøse, der vi i for-
bindelse med kristningen finner 
vi eksempler på at dronningen 
ble kristen før kongen. På samme 
måte kan vi si at Märtha Louise 
her har gått sine egne veier når 
det gjelder religiøsitet, avslutter 
Løkka.

Bøkene kjøpes i din lokale bokhandel 
eller på www.verbumforlag.no

Julegaver

HANS JOHAN SAGRUSTEN

Aslak Bolts bibel

ANNE KRISTIN AASMUNDTVEIT

Alle år har du sett meg
Bibel, bønner og salmer gjennom kirkeåret

En spennende historie 
om en vakker bibel 
fra middelalderen.  
Aslak Bolts bibel er 
et mysterium. Hvor 
kommer den fra? 
Hvordan havnet 
den i Nidaros? Og 
hvem murte den inn 
i kirkeveggen for 
500 år siden? 
Kr 349,-

Gjennom korte 
bibeltekster og 
bønner for hver dag, 
en tanke inn mot 
søndagens tema og 
en poetisk tekst, 
får du innspill til din 
egen trosreise. 
Illustrasjoner av 
Sigrunn Slaathaug.
Kr 349,-

TOMM KRISTIANSEN

Gudsord for tvilere
Tomm Kristiansen 
forteller bl.a. om 
Nelson Mandela 
som vår tids Moses. 
Bibelfortellingen om 
Moses blir gjengitt 
etter andaktstek-
sten, og fungerer 
som et bibelsk ekko. 
Boka er basert på 
morgenandaktene 
hans i NRK.
Kr 298,-

KUNST OG KULTUR: Dronning Sonja åpner sin utstilling Underveis ved KODE i Bergen tidligere i år. Hun har  
bygget mye av sin dronningrolle rundt kunst og kultur, og har slik hentet frem igjen en gammel tradisjon. 
 Foto: NTB scanpix 

MAKTSYMBOL: Maria med barn fra 
Grinaker, Gran i Oppland. Maria  
troner nmed krone på hodet og 
eple i hånden. Det samme er 
Kristus barnet. Eplesymbolet  
uttrykker makt og herredømme. 
 Foto: Karoline Kjelsrud/fra boken

U Det kan virke som en anakronisme 
når vi i moderne historieskriving  

i stor grad har skilt kongen og dronningen 
fra hverandre, og skrevet om kongen som 
en selvstendig størrelse.
Nanna Løkka
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