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– vid Gustav Vasas sida

margareta leijonhufvud
en biografi över

( 1516 – 1551 )

Var Margareta Leijonhufvud drottningen som gjorde 
allt rätt? Hon har gått till historien som god, klok och 
vacker och den som gav Gustav Vasa tio barn varav två 
blev kungar i Sverige. Ett föredöme för såväl sina döttrar 
som kommande drottningar.

Margareta Leijonhufvud blir Sveriges drottning 1536. 
Giftermålet med Gustav Vasa är ett resultat av starka 
intressen och början på kungafrändernas tid. Denna 
biografi beskriver henne i rollerna som drottning, maka, 
mor och syster. Den  ger - utifrån Margaretas perspektiv - en 
inblick i monarkin under Vasatiden. Här framkommer 
att hon levde i en miljö genomsyrad av politik vilket gav 
henne handlingsutrymme och möjlighet till makt och 
inflytande. 

I Margareta Regina träder drottningen fram ur kungens 
skugga till hans sida som en viktig person i Vasatidens 
politiska nätverk.

Författaren Karin Tegenborg Falkdalen, idéhistoriker och f.d. arkivchef har 
tidigare skrivit om Gustav Vasas döttrar och om hans tredje hustru. I sin av-
handling Kungen är en kvinna (2003) studerade hon den politiska debatt som 
fördes när kvinnor av dynastiska skäl trädde in som regenter eller monarker 
under tidigmodern tid. Hon har fortsatt intressera sig för frågor som rör mo-
narkin som institution och dess kvinnosida, och håller även återkommande 
populärvetenskapliga föredrag i ämnet. I sitt författarskap vill hon skriva fram 
kvinnorna runt tronen och ur historiens gömmor. Det är de kungliga kvin-
norna under Vasatiden som är huvudpersoner i hennes biografier.

Föreläsningar: Livrustkammaren 21 april, Gripsholm 12 november.
Seminarie: ”Drottningrollen genom tiderna”, Riddarhuset 17 april.
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”Genom åren har vi uppmärksammat ett an-
tal jubileer för Gustav Vasa och andra svenska 
kungar, därför känns det extra roligt att få lyfta 
fram en drottning vid kungens sida.”
karin tegenborg falkdalen


