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Quiz spørgsmål til Margrethe den store. 

1) 

I 1353 blev Margrethe d. store 

født. Hendes far hed Valdemar.  

Hvor blev Margrethe født? 

 

 

Svar: Søborghus (Ved Gladsaxe på 

Sjælland) 

2) 

Margrethe d. store blev født på 

Søborghus  i 1353. 

Hvad hed hendes mor og far? 

 

 

Svar: Valdemar Atterdag og Helvig 

 

 

3) 

Da Margrethe var lille hærgede en 

slem sygdom i Europa og norden.  

To af Margretes søskende døde. 

Hvad hed sygdommen? 

 

 

Svar: Byldepest 

4) 

Valdemar Atterdag byggede mange 

borge. Margrethe holdt særlig 

meget af at bo på en bestemt borg. 

Hvilken? 

 

 

Svar: Vordingborg 

 

5) 

Margrethe var kongedatter og 

skulle oplæres til dette. 

Hvad skulle hun lære? 

 

 

Svar: Sy, broderer, læse, ride og 

konversere. 

6) 

Da Margrethe var 6 år blev hun 

trolovet med Norges kongesøn. 

Hvad hed han? 

 

 

Svar: Håkon  
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7) 

På Vordingborg bygger Valdemar 

et tårn med en gås på toppen. 

(Gåsetårnet) 

Hvorfor gjorde han det? 

 

Svar: Han ville håne Hanserne / 

tyskerne der sejlede forbi 

8) 

Margrethe havde en drøm om at 

samle Danmark, Norge, og Sverige 

til et rige.  

Hvorfor det? 

 

Svar: For at gøre riget magtfuldt 

og stærkt over for fjender. 

 

9) 

Margrethe og Håkon får en søn. 

Han får et navn, der skal vise 

Norges folk, at Margrethe er glad 

for Norge. 

Hvad er navnet på hendes søn? 

 

Svar: Oluf / Olav 

10) 

Margrethe adopterer hendes 

søsters børnebørn. 

Drengen Boguslaw, der skal være 

konge, får et nyt navn.  

Hvilket navn får han? 

 

Svar: Erik 

 

11) 

Da Margrethe adopterer Boguslav, 

giver hun ham navnet Erik. 

Hvorfor får han dette navn? 

 

Svar: I Sverige og Danmark har 

der været mange konger med 

dette navn. 

12) 

Da Valdemar dør, bliver Margrethe 

den nye regent over Danmark. Hun 

bliver ikke dronning.  

Hvilken titel får hun? 

 
Svar: Fuldmægtige frue og husbonde og 

Danmarks riges formynder 
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13) 

Margrethe sender Oluf til Skåne, 

for at han kan se, hvor landets 

rigdomme kommer fra. Her dør 

Oluf dør i 1387 

Hvor gammel blev Oluf? 

 

Svar: 17 år 

14) 

Margrethe samlede Danmark, 

Norge og Sverige i Kalmarunionen 

for at gøre landene stærkere. 

Nævn to Unioner vi har i dag? 

 

 

Svar: EU, FN, NATO 

 

15) 

Kalmarunionen skulle bruges til at 

styrke de tre nordiske lande. 

Man skulle støtte hinanden i krig 

og med handel. 

Hvilke 3 lande var med i unionen? 

 

Svar: Danmark, Norge og Sverige 

16) 

Kalmarunionen blev indgået i en by 

i Sverige, fordi Sverige var det 

sidste land, der kom med i 

fællesskabet. 

Hvad hed byen? 

 

Svar: Kalmar 

 

17) 

Margrethe når at opfylde sin drøm 

om et samlet norden, inden hun dør 

i 1412.  

Hvor dør Margrethe og af hvilken 

sygdom? 

 

Svar: I Flensborg af byldepest. 

18) 

Da Margrethe blev gift med Håkon 

skulle hun flytte til Norge. 

Hvad hed den borg hun skulle bo 

på? 

 

 

Svar: Akershus. 
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19) 

Erik bliver kronet som konge i 

Kalmarunionen, og Margrethe 

bliver hyldet i kongebrevet. 

Hvilket år blev Erik kronet? 

 

 

Svar: 1397 

20) 

Stormændene i Sverige er trætte 

af deres konge og tilbyder derfor 

Margrethe magten. 

Hvad hed kongen i Sverige? 

 

 

Svar: Albrecht 

 

21) 

Kong Albrecht af Sverige håner 

Margrethe ved at sende hende en 

gave. 

Hvad sender han til hende? 

 

Svar: En slibesten, en meget stor 

synål og et flag af dårligt stof. 

22) 

Da Margrethe vinder krigen over 

Albrecht, tager hun hævn over 

ham. 

Hvad gør Margrethe som hævn? 

 

Svar: Sætter ham i fængsel og giver 

ham en hat med en hale på 12 meter. 

 

23) 

Da Margrethe bliver gift med 

Håkon i 1363 får hun et tilnavn. 

Hvad er dette tilnavn? 

 

 

 

Svar: Den lille frue fra Norge. 

24) 

Byldepesten hærgede i Europa i 

middelalderen. Hvad brugte man 

som behandlede mod denne 

sygdom? 

 

 

Svar: Åreladning 
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Quiz om Margrethe den store. 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

3 _______________________________________________ 

4 _______________________________________________ 

5 _______________________________________________ 

6 _______________________________________________ 

7 _______________________________________________ 

8 _______________________________________________ 

9 _______________________________________________ 

10 _______________________________________________ 

11 _______________________________________________ 

12 _______________________________________________ 

13 _______________________________________________ 

14 _______________________________________________ 

15 _______________________________________________ 

 


