
”Allerede en klassiker. Beard oplyser og underholder.”  - The Independent (om 

SPQR) 

Mary Beard: SPQR og Kvinder & magt 

  

Den prisbelønnede britiske bestsellerforfatter Mary Beard, der er en af verdens førende forskere i det 

antikke Roms historie, udkommer nu på dansk.  

Mary Beard (f. 1955) er professor i antikkens historie ved Cambridge University og forfatter til en lang 

række udgivelser om det gamle Rom. 

 

SPQR 

I New York Times bestselleren SPQR anlægger Mary Beard nye perspektiver på, hvordan en ubetydelig 

landsby i det centrale Italien kunne udvikle sig til en supermagt, hvordan romerne betragtede sig selv og 

deres resultater, og hvorfor de stadig er vigtige for os. 

Med et nuanceret blik på klasse, demokratiske kampe og hele befolkningsgrupper, som har været udeladt 

fra den historiske fortælling, vil SPQR uvægerligt præge de kommende årtiers opfattelse af romersk 

historie. 

 

”Stærkt fængende. Beards bog om romerne er både lærd og ekstremt tilgængelig.” - The Guardian 

"Beard er den perfekte guide, både klog og vittig. Dette er eksemplarisk historieskrivning." - The Economist  

”Bogen er en barsk succeshistorie, men fortalt med fantastisk flair.” – Wall Street Journal 
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SPQR har modtaget følgende priser: Prix du livre d'histoire de l'Europe 2017, Blackwell's Book of the Year 

2016, Wall Street Journal Best Books of 2015, Kirkus Reviews Best Books of 2015 og Economist Books of the 

Year 2015.  



Kvinder & magt 

Ved hjælp af mytologiske kvindefigurer som Medusa og Athene og nutidige som Hillary Clinton og Theresa 

May kaster Mary Beard i Kvinder & Magt lys over nutidens kvindehad. Som hun skriver: ”Vi bliver bedre til 

at se på os selv, når vi ser på det antikke Grækenland og Rom, og det gør os bedre til at forstå, hvorfor vi 

tænker – om kvinder – som vi gør.” I dette manifest spørger Mary Beard: Hvis kvinder ikke for alvor bliver 

set som nogen, der er en del af magtstrukturerne, er det så ikke magten, vi skal ændre, i stedet for 

kvinderne? 

 

Denne bog er et skarpt skud adrenalin, mere åndrig og utålmodig end klagende.” - The New York Times 

”I denne fremragende bog kortlægger oldtidshistorikeren kvindehadet fra det antikke Grækenland og Rom 

og frem til vore dage - og proklamerer, at det er magten, ikke kvinderne, der skal ændre sig.” - The 

Guardian 

 "Udbytterigt og velformuleret manifest af Mary Beard minder os om, at kvindekampen ikke er 

vundet endnu." - Politiken (anm. af den britiske udg.) 
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