Frit gennem Jylland - en roman

Ragnhilds saga

af Lone Mikkelsen
2010. 205 sider
Ragnhilds saga fortæller om et
kvindeliv fra den sene vikingetid, om
mænd og sønner der drager i krig
og om den nye religion, der trænger
sig på.

om kampen om kongemagten
i Danmark i 1100-tallet
af Martin Jensen
1998. 319 sider
Fåes også som lydbog
I 1100-tallet er Danmark splittet mellem Svend,
Knud og Valdemar. Jyllands mægtige stormænd
vælger side, og vennerne Henrik og Buris involveres for Valdemar i magtkampene om valgkongedømme eller arvekongedømme.

Strejf af nådens vinge

af Hanne Reintoft
2000. 269 sider
I 1200-tallet udspiller sig et broget liv på
herregården Kvesborg i Vestjylland. I bogen
følger man Karen, fra hun er 8 år, gennem et
typisk kvindeliv i middelalderen, til hun dør
som 50-årig.

Kongen der sendte paven

Frost

af Roy Jacobsen
2004. 442 sider
Historisk roman fra vikingetiden,
hvor den 13-årige islænding Torgæst
må flygte efter at have dræbt den
høvding, der myrdede hans far.

		
vikingetiden

en fugl
af Martin Petersen
2008. 463 sider
Fåes også som lydbog
Et sanseligt portræt af danernes
konge, Svend Estridsøn, der bliver
konge af Danmark fra 1047 til sin
død i 1076. Svend Estridsøn får
konsolideret riget og efter meget
besvær sikret grænserne mod især
de barbariske nordmænd.

1000				

Det romanske hus

af Bent Haller
1990. 419 sider
En farverig roman om livet i Thy i
midten af 1100-tallet, hvor kristendommen kæmper mod de gamle
guder, og stenhuggermesteren
vier sit liv til at bygge en stenkirke.

1100				
middelalderen

1200				

1300

Hjertebånd

af Hanne Reintoft
2004. 421 sider
Fåes også som lydbog
Historisk roman fra Danmark og Skåne, Halland og Blekinge i
årene efter Karl Gustav-krigene i 1660, hvor national loyalitet,
forskel i rang og stand, familielykke og -ulykke tilsammen maler
et broget og medfølende billede af en svær tid.

Unn fra Stjernestene

af Hanne Marie Svendsen
2003. 476 sider
Med den stærke og lidenskabelige
Unn i centrum fortælles om klosterliv,
åndelige strømninger og hverdagsliv i
1300-tallets Sydgrønland.

Christine
Rigets frue - Margrete 1.

af Maria Helleberg
2000. 342 sider
Fåes også som lydbog
Historisk roman om dronning Margrete I, fra
hun som seksårig bliver gift med kong Håkon af
Norge, til hun dør af pest godt 50 år senere.

af Helle Stangerup
1985. 372 sider
Romanbiografi om Christian II’s
smukke, begavede datter Christine,
der optræder i danmarkshistorien som
Peder Oxes medsammensvorne.

Bruden fra Gent
De gyldne sporer

af Susanne Clod Pedersen
2008. 327 sider
Serie: Hialmar: bind 1
Fåes også som lydbog
Året er 1415. Som nyslået ridder skal
Hialmar deltage i sin første turnering.
Begivenheder her tvinger ham på en
farefuld flugt sydpå til Lübeck sammen
med den skønne jomfru Arina.

			

1400				
renæssancen

af Dorrit Willumsen
2003. 262 sider
Fåes også som lydbog
Historisk roman om kong Christian II, hans elskede Dyveke og
mor Sigbrit og om ægteskabet
1515 med den kun 14-årige
Elisabeth fra Gent.

1500				

Som svalen

af Anne Marie Ejrnæs
1986. 230 sider
Roman fra det litterære København
med Thomasine Gyllembourg som
hovedperson. Hun blev gift med
P.A. Heiberg, skilt under hans landflygtighed og gift med den svenske
greve Gyllembourg.

1600				
tidlig enevælde

1700

Sneglehuset

Vi, de druknede

af Carsten Jensen
2006. 693 sider
Fåes også som lydbog og e-bog
En beretning om 4 generationer af sømænd fra skipperbyen Marstal i det 19. århundrede, som satte livet
på spil på verdenshavene og om konsekvenserne for
de efterladte. En historie om mod, hensynsløshed, vold,
lidenskab og tab.

Prinsesse af blodet
- en roman om
Caroline Mathilde

af Bodil Steensen-Leth
2000. 371 sider
Romanbiografi om den engelske
Caroline Mathilde, der 15 år gammel
ægtede den sindssyge danske konge,
Christian VII, og senere havde et
inderligt kærlighedsforhold til kongens
livlæge og rådgiver, Johann Friedrich
Struensee, med fatale følger for
begge.

af Bodil Wamberg
99.4 Danner, Louise
2004. 313 sider
Fåes også som lydbog
Portræt af Grevinde Danner fra ung pige
med stor livsappetit til en utrættelig kvinde,
der vakte borgerskabets forargelse ved at
insistere på sin ret til at have et kærlighedsforhold, ved at få barn uden for ægteskab og
endelig ved at indgå ægteskab med Frederik
VII.

Den lukkede bog

Kamma

Livlægens besøg

af Per Olov Enquist
1999. 354 sider
Romanbiografi om Johann
Friedrich Struensee der den 5.
april 1768 tiltrådte som livlæge for
Christian den 7., fik enorm magt,
indførte vidtrækkende reformer,
elskede dronning Caroline Mathilde
og blev henrettet for sine gerninger.

			

Grevinden - et portræt af
Grevinde Danner

af Anne Marie Ejrnæs
1991. 229 sider
En tæt og farvemættet slægtsroman om
kvindeliv gennem hundrede år i det midtjyske bondeland. Vi følger fortællerens
mormor Marie fra hun er en lille pige i
1880’erne, til hun ender som gårdmandskone i Jelling.

af Maria Helleberg
2011. 281 sider
Fåes også som lydbog og e-bog
Biografisk roman om Kamma
Rahbek og hendes tilværelse
i Bakkehuset med Knud Lyne
Rahbek, et kvindeliv, som er
præget af et samfund, hvor en
kunstnerisk eller professionel
levevej er forbeholdt mænd.

1800				
sen enevælde

af Jette A. Kaarsbøl
2003. 534 sider
Fåes også som lydbog
En ensom kvinde fortæller
i 1933 om et spændende
men svært liv. Det begyndte
i 1870’erne med ægteskabet
med den karismatiske fødselslæge, Frederik Faber, og
mødet med tidens kulturpersonligheder men ender ensomt
og på en livsløgn. En bog om
uforløst kærlighed og om at
magte livet.

Theas færd

af Anne Marie Ejrnæs
1999. 244 sider
Et nuanceret kvindeportræt om Thea, der
vil være selvstændig og uafhængig af
andre. Under de voldsomme forandringer
der sker i første halvdel af århundredet med brud med bondesamfundets
traditioner bliver hun til stor støtte for
husmødrene på gårdene og andre unge
kvinder men betaler også for det.

1900						
demokratiseringen

Sekstetten

af Anne Marie Løn
2008. 550 sider
Fåes også som lydbog
og e-bog
I 1924 blev seks højtstående
medarbejdere ved Assistenshuset i København sigtet og
dømt for bedrageri. Romanen
fortæller om deres liv før og
efter afsløringen.

Historiske romaner
Velkommen Eders Højædle, Velærværdige til denne pjece om danske historiske
romaner.
Træd med ind i historisk tid, tilbage til
rødderne: Hvor kommer vi fra? Hvad
kommer vi af? Disse historiske romaner
er udvalgt med det formål at genoplive
danmarkshistorien for dig som historisk
interesseret læser.
Her får du mulighed for at se det hele for
dig, ane sammenhænge, blive forført af
kærlighedshistorier, befinde dig midt i
politiske dramaer. De bedste og de nyeste
romaner indenfor genren er udvalgt, tillige med enkelte historiske krimier.
Her er garanti for underholdning, oplysning og inspiration.
Lær din fortid at kende. Som Kierkegaard
skrev i 1843: Livet må leves forlæns og
forstås baglæns.

Definition

Historisk roman: En roman, hvis handling
er henlagt til en bestemt historisk periode,
der ligger før det tidspunkt, forfatteren
skriver på. Romanen lægger sig tæt op af
de historiske kendsgerninger i et forsøg
på at indfange periodens sociale virkelighed, adfærdsmønstre, idéer, ånd og
mentalitet, bl.a. ved detaljerede og autentiske beskrivelser… Personerne kan enten
være opdigtede eller virkelige historiske
personer. (Gads Litteraturleksikon)

Slægten

Kender du serien ”Slægten”, der fortæller danmarkshistorien gennem den fiktive
adelsslægt Dane? Ellers skulle du måske
prøve at give dig i kast med den 21 bind
lange slægtsfortælling, der bevæger sig
fra den tidlige middelalder frem til 1864.
Forskellige danske forfattere har bidraget, herunder bl.a. Maria Helleberg.

God fornøjelse med læsningen!

”De higer og søger i gamle bøger”…
(Adam Oehlenschläger: ”Guldhornene” (1803))

Klassikere

Spænding, underholdning, heksejagt, mordgåder… det er, hvad du finder i disse
udvalgte historiske kriminalromaner, der i tid spænder over mere end 500 år af
Danmarks historie.

Disse romaner er udvalgt, fordi de gennem årene har været uhyre populære,
er blevet læst og genlæst af et stort publikum og den dag i dag betegnes som
klassikere indenfor den historiske roman-genre.

Eske Litle : byfoged i Assens

Af Martin Jensen
1999. 249 sider
Krimiserie: Eske Litle: bind 1
Fåes også som lydbog
Eske Litle er byfoged i Assens i de urolige år omkring 1330, hvor Den Kullede
Greve regerer. Eske ønsker kun at sikre
sine borgere, men drages modvilligt ind
i det politiske magtspil. Samtidig bliver
en fremmed købmand meget ubelejligt
myrdet.

Dødssynder - Helsingørkrimi

af Birgitte Jørkov
2011. 271 sider
Fåes også som lydbog
Vi følger det hårde dagligliv i Helsingør
i året 1486, hvor byens nye klosterkirke
er ved at være færdig. Der indtræffer
et mord, og munken og bygmesteren
Johan må ud af sit snævre bibliotek for
at undersøge sagen.

Online

Fanden er løs
- renæssance-krimi

af Lars Hamann
2011. 383 sider
En styrmand, der er mistænkt for trolddom, myrdes brutalt da hans skib ankommer til København i året 1642. Det
er byens foged, der har opgaven med at
finde morderen, mens byens overtroiske
befolkning er i oprørsstemning. En
historisk krimi fuld af renæssancens tro
og overtro, sanselighed og armod.

Worm - en mordgåde fra
guldalderen - fiktion og fakta
Carl Jørgen Carlsen
2005. 325 sider
Den fantasifulde og kunstnerisk
begavede Peter Worm kommer i 1835
til København for at finde lykken, men i
guldalderens København er arbejdsløsheden stor, så ender Peter Worm som
morder for ussel vindings skyld, eller er
han uskyldig?

Røde Orm - søfarer i Vesterled, hjemme og i Østerled

af Frans G. Bengtsson
1941-1945. 502 sider
Om vikingen Røde Orms mangfoldige
eventyr på togter i øst og vest på Harald
Blåtands og Svend Tveskægs tid.

Valdemar Atterdag

af Thit Jensen
1940. 607 sider
Samhørende: Valdemar Atterdag ;
Drotten ; Rigets arving ; Atter det skilte
Fåes også som lydbog
Roman om kong Valdemar Atterdag,
der genrejste det splittede danske
rige, og om hans og dronning Helvigs
kærlighed.

Kongens Fald

af Johannes V. Jensen
1900-1901. 239 sider
Fåes også som lydbog
Tidsbillede fra Christian II’s dage
belyst gennem den fallerede
student Mikkel Thøgersens omtumlede skæbne.
		
Fru Marie Grubbe
Af J. P. Jacobsen
1876. 263 sider
Fåes også som lydbog og e-bog
Erotik bestemte Marie Gruppes liv.
Hun var en stærk kvinde, der søgte
at realisere sine voldsomme drifter
og drømme. Bogen skildrer en
adelskvinde, der socialt set går til
bunds for sin kærligheds skyld.

Søger du oplysninger om en særlig forfatter, en særlig historisk periode, historiske begivenheder eller berømtheder så prøv disse links:

Undervisningsportalen
danskhistorie.dk

http://www.danskhistorie.dk/
Portal om dansk historie med lette og
svære tekster omhandlende hovedlinjerne i den danske historie. Henvender sig
især til skoleelever. Artiklerne er skrevet
af skolelærere, museumsansatte eller
universitetsfolk, der er eksperter inden
for hver deres område.

Danmarkshistorien.dk

http://danmarkshistorien.dk/
Hjemmeside udarbejdet af historikere,
arkæologer og andre forskere fra
Aarhus Universitet med det formål at
give offentligheden og undervisningssektoren mulighed for at få kvalificeret
og tilgængelig viden om Danmarks
historie fra oldtiden til i dag.

Litteratursiden

http://www.litteratursiden.dk/
Hjemmeside for alle der vil inspireres til
gode læseoplevelser, diskutere litteratur
og blande sig i den litterære debat. Litteratursiden drives af 86 folkebiblioteker
i Danmark.

Forfatterweb

http://www.forfatterweb.dk/
Et digitalt leksikon med portrætter
og biografier af udvalgte forfattere - primært danske, men også
udenlandske. Du kan få fjernadgang til forfatterweb via dit lokale
folkebibliotek.
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Historiske krimier

