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Lærerark til ”Vendespillet?” 
 
I forbindelse med Dronning Margrethes 50-års jubilæum som landets regent er dette lille vendespil 

lavet. De 18 par fortæller dels en del af dronningens personlige historie, ligesom der også er nedslag i 

kongerækken. Spillet kan spilles som et klassisk vendespil – 1 mod 1 – eller lade flere spille sammen i 

par. Til hvert stik er et spørgsmål. Dette spørgsmål kan besvares, efter spillet er slut, ligesom de 18 stik 

kan placeres i kronologisk rækkefølge. På den måde kan der arbejdes med, at eleverne kan placere 

elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden jf. faghæftets mål omkring kronologi.  

 

Nedenfor ses tekst til otte af de 17 stik. Der er tale om uddybende forklaringer, links til videoklip, ekstra 

opgaver mm. Tilbage er vist kun at ønske held og lykke med spillet.      

 

Uddybende tekster til udvalgte stik 

 

Som motiv på parret ”Enevælden indføres” ses det store maleri ”Arvehyldningen 1660”. Det er maleren 

Wolfgang Heimbach, der har lavet det enorme maleri, som til dagligt er at finde på Rosenborg Slot. Det 

viser Frederik d. 3. store dag, hvor arveretten for kongen blev stadfæstet. Dermed skulle der ikke 

længere laves håndfæstninger med adlen. Kongens magt voksede, og året efter blev enevælden i 

Danmark indført. Vis eleverne det store billede – mon de kan finde maleren? Han har malet sig selv i 

nederste venstre hjørne. Find Holger anno 1666, hvor maleriet er fra…   

 

Christian den 9. blev konge af Danmark i 1863. Eftersom forgængere, Frederik d. 7., forblev barnløs 

blev det den glücksborgske sidelinje af den oldenborgske slægt, der overtog tronen. Dermed er 

Christian den 9. den nuværende regents tip-tipoldefar. Men. Kan det dermed passe, at den danske 

kongeslægt kan spores helt tilbage til Gorm den Gamle? Svaret er et klar og rungende: Måske. På 

denne lille video gennemgås hele kongerækken på under 10 minutter! Spol evt. til 8:10 for at se, 

hvordan den barnløse blindgyde blev løst.  

 

16. april 1940 blev Margrete født. Billedet på brikken er af et af de utallige postkort, som blev fremstillet 

og hyppigt brugt. Gennem krigen blev den lille prinsesse set som et lys i mørket og håbet om bedre 

tider for Danmark.  

 

1953 Tronfølgeloven ændres. Manden på brikken er Arveprins Knud. Han var Kong Frederik d. 9. 

lillebror. Eftersom Frederik og Ingrid på dette tidspunkt ”kun” havde fået piger, blev det foreslået, at 

Tronfølgeloven blev ændret. Dette krævede dog en folkeafstemning. Efter et ja blev loven ændret, dog 

med den lille krølle, at drengebørn havde fortrinsret ligegyldigt rækkefølge i søskendeflokken. Rent 

kontrafaktisk kan der spørges om, hvem der i dag var konge, hvis tronfølgeloven ikke var blevet ændret. 

Svaret må være Arveprins Knuds søn, Ingolf.   

  

10. juni 1967 blev Margrethe og prins Henrik gift i Holmens Kirke. Otte måneder før var de blevet 

forlovet. Denne forlovelse blev dækket heftigt, hvilket man bl.a. kan se i denne lille film.  

 

Til brikken ”Kongen er død Dronningen længe leve” kan dette korte youtube-klip benyttes. Her 

bekendtgør daværende statsminister, Jens Otto Kragh, at kongen (Frederik d. 9.) er død, og Margrethe 

nu er Dronning.   

 

Dronningens Nytårstale behøver næppe nogen større introduktion. Seertallene er tårnhøje, således 

så 2.221.000 danskere, if. Gallup, årets (2021) tale som sendes på både DR og TV2. Rekorden med 

flest seere er tilbage fra nytårstalen 2020, hvor hele 2.761.000 så med, jf.  BT. Dermed slår Dronningens 

Nytårstale både seertallene fra fodbold-EM 92-finalen og VM-håndboldfinalen i 2019. På dette link ses 

korte uddrag af de første 46 af de i alt 49 nytårstaler, som dronningen har holdt.  

 

http://www.historiefidusen.dk/
https://danmarkshistorien.dk/fileadmin/filer/Billeder/Kongernes_Samling/Arvehyldningen-1660-Kongernes-Samling-Rosenborg.jpg
https://danmarkshistorien.dk/fileadmin/filer/Billeder/Kongernes_Samling/Arvehyldningen-1660-Kongernes-Samling-Rosenborg.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=tTDdCsDyYTM
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/tronfolgerens-forlovelse
https://www.youtube.com/watch?v=Ny5TCQgTwXQ
http://tvm.tns-gallup.dk/tvm/pm/2021/pm2152_LiveVosdal.htm
https://www.bt.dk/royale/dronningen-slaar-rekord-historisk-mange-saa-nytaarstalen-anno-2020
https://www.dr.dk/nyheder/indland/46-nytaarstaler-paa-10-minutter-se-klip-fra-alle-dronningens-nytaarstaler
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Brikken ”2009 – Nyeste ændring af Tronfølgeloven” hentyder til folkeafstemningen i 2009. Her blev 

det vedtaget, at det er den førstefødte, der arver tronen uanset køn. Ved tronfølgelovens ændring i 

1953 blev det bestemt, at piger godt kunne overtage tronen, hvis altså der ikke var drengebørn blandt 

kongeparrets børn. Dette gælder altså ikke længere.  
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