
I samarbejde med filmselskabet SF Studios og 
lokale biografer blev filmpremieren krydret med 
mjød, middelalderklædte, taler og andre påfund. 
Tre minutter før filmstart vistes en lille film fra 
gallapremieren i København få dage forinden, hvor 
Foreningen Nordens protektor Margrethe II var til 
stede. 

Flere lokalafdelinger sørgede for at invitere hele 
kredsen, hvilket medførte mange nye møder med-
lemmer imellem. For eksempel kom en større flok 
fra den store Aalborg-afdeling til Hadsund-arran-
gementet.

Her er rids af hvor og hvordan de lokale begiven-
heder fandt sted: 

Frederikshavn - Palads Teatret. Lokalformand 
Karin Arveschoug Jensen melder om megen ros, 

Tema 

Lokalafdelinger 
løftede Margrete
Selvom varslet var kort, viste Foreningen Nordens 
medlemmer, at de kan rykke hurtigt, når det gælder. 
På blot tre uger lykkedes det at samle flere tusinde 
medlemmer og andre film- og historieinteresserede 
til otte premierearrangementer i anledning af filmen 
’Margrete den Første’.

Plakater i Næstved 
lokkede folk af huse.

100 fremmødte medlemmer og flot lokal medie-
omtale.

Odder – Biffen. Champagne og sticks samt indle-
dende oplæg fra afdelingens bestyrelsesmedlem 
Knud Warming.

Næstved – Bio. Velkomst og oplæg af lokalformand 
Henning Jensen. Snacks og vin, musik fra Margrete 
I’s tid af Ars Nova og fyldig medieomtale. 

Hadsund - Hadsund Bio. Bodil Tvedegaard fra 
Museum Rebild optrådte som Margrete I med en 
monolog om sine forbindelser til og kontroverser 
med stormænd og borgherrer i Himmersyssel og 
Ommersyssel, som hun og hendes fader Valdemar 
Atterdag havde haft i deres besiddelse, herunder 
borgen Egholm nær Gammel Skørping.

Århus – CinemaxX. Middelaldermusik fra trubadu-
rerne i ALMUNE, snacks og mjød.

 
København – CinemaxX. Deltagerne drak Margrete 
I-Bryg, som var fremstillet specielt til galla-arran-
gementet i Imperial. Der var middelaldersnacks og 
pyntet op med nordiske flag. Bestyrelsesmedlem 
Jens Ole Koch fortalte om Margrete I’s opvækst og 
Susanne Prip om utallige krige i Norden.

 
Rønne – Rønne Bio. 25 middelalderklædte venner 
af Bornholms Middelaldercenter, herunder natur-
ligvis selveste Margrete I, mjød, musik og introduk-
tion af Esben Ørberg, redaktør af Nordiske. Både 
TV2/Bornholm og Bornholms Tidende bragte re-
portager fra arrangementet. 

Aabenraa - Kinorama Aabenraa. Lokalformand 
Karen Margrethe Fink beretter om opløftet stem-
ning med snacks og drinks samt fin medieomtale i 
JydskeVestkysten.
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Karin Arveschoug 
Jensen var mere end 
tilfreds.

Bodil Tvedegaard fra Museum Rebild er vant til at 
posere som Margrete I, idet regenten ofte besøgte sine 
besiddelser i Himmersyssel og museet derfor leven-
degør deres lokale berømthed. Foto: Lisbeth Roth.

17-årige Molly Wellbelove iklædt en kopi af Margrete 
I’s trolovelseskjole. Som 10-årig blev Margrete I gift 
med Kong Haakon den 6. af Norge og ved den lejlig-

hed mener man, at hun bar en tilsvarende kjole, lavet i 
guldbrokade.
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