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Har vi ikke alle drømt om, bare for en tid, at leve i en helt 
anden tid eller få lov til at være med på 
sidelinjen under nogle af de helt store historiske 
begivenheder? 
Det bliver muligt, når man læser historiske romaner. 
Og selvom vi med et enkelt opslag i en bog pludselig står 
i middelalderen, oldtiden, den franske revolution eller 
en helt anden tid, så har fortællingerne og deres karak-
terer stadig noget at lære os, for historiens 
problemstilling er evigt aktuelle.



Drengen i den stribede pyjamas 
af John Boyne:  

8-årige Brunos far er kommandant for en 
koncentrationlejr under 2. verdenskrig, og 
Bruno må ikke gå hen til lejren, hvor folk går i 
pyjamas! 
Men en dag stikker han af og møder en 
jævnaldrende dreng, som bliver hans ven. 
Selv om et pigtrådshegn skiller dem.

Désirée 
af Annemarie Selinko:  

I dagbogsform fortæller silkehandlerdatteren 
fra Marseille om sin brogede ungdom under 
revolutions- og Napoleonstiden, indtil hendes 
mand udråbes til svensk konge (Bernadotte) og 
hun til dronning.



Kongen der sendte paven en fugl 
af Martin Petersen: 
Svend Estridsøn bliver konge af Danmark 1047 
til sin død i 1076, hvor han får konsolideret 
riget og efter meget besvær sikret grænserne 
mod især de babariske nordmænd.

Krig og fred 
af Leo Tolstoj: 

Rusland under Napoleonskrigene. 
Omkring en velhavende Moskva-familie og 
deres adelige omgangskreds udspilles en 
række lidenskabelige dramaer. 
De kulminerer, da Napoleon i 1812 indtager 
Moskva, men efterfølgende knækkes af den 
frygtelige russiske vinter.



I morgen bliver bedre 
af Karoline Stjernfelt: 
 
Tegneserie. 
Engelske 15-årige Caroline Mathilde bliver 
bortgiftet til den 17-årige Kong Christian d. 7. 
af Danmark. 
Han er dog ikke interesseret i hverken hende 
eller pligterne som konge. 
Imens drømmer Johann Struensee om at 
kunne gøre en forskel som stadsfysikus.

Pige med perleørering 
af Tracy Chevalier: 
 
I 1664 bliver Griet ansat som tjenestepige hos 
maleren Vermeer i Delft. 
Griet er nederst i hakkeordenen, og det bliver 
værre endnu, da Vermeer bruger hende som 
model, fordi hustruen er gravid.



Kleopatra 
af Karen Essex:
Kleopatra fødes som prinsesse af Egypten, 
men følger tidligt sin far i romersk eksil. 
Gift med sin halvbror vender hun som 
20-årig tilbage og viser sig som en stærk og 
elsket regent.

Dronningen af Saba og Kong 
Salomon 
af Anne Lise Marstrand-
Jørgensen: 
 
Makeda vokser op som datter af en enlig 
mor i Saba. 
Som ung opsøger hun sin far, der har en 
stor position i riget og senere bliver konge. 
Helt usædvanligt for en kvinde på den tid, 

lykkes det senere Makeda at 
blive dronning, og hun forelsker 
sig i Israels Kong Salomon.



Al denne tomhed, alle de år, han ikke var 
andet end Ismes sorg, hvor hans navn blev 
til modhager i hende, fordi hendes mor 
forlod hende, hver gang hun sagde: Mosi. 
Hun har forrådt sit folk for at sidde her og 
har kun fået ulykker til gengæld.
– Dronningen af Saba og Kong Salomon 

”



”Nu indeholdt sølvknappen alt det, 
der var hændt den nat – 
væmmelsen over at eje Hetty, 
lettelsen over at underskrive 
hendes frigivelsesdokument, men 
mest af alt, fryden over at have 
opdaget mit indre frø, det frø, som 
min far allerede havde set.  
 - Fødselsdagsgaven



Bruden fra Gent 
af Dorrit Willumsen:

Historisk roman om kong Christian II, hans 
elskede Dyveke og mor Sigbrit, og om 
ægteskabet 1515 med den kun 14-årige 
Elisabeth fra Gent.

Fødselsdagsgaven 
af Sue Monk Kidd: 

Sarah Grimké (1792-1873) er datter af en 
velhavende plantageejer i Sydstaterne. 
I 1803 får hun som 11-årig sin egen slave, 
Håndfuld, i fødselsdagsgave. 
Gennem de næste 35 år fortælles om de to 
kvinders liv og kamp for et selvstændigt liv.



Opmålingen af verden 
af Daniel Kehlmann:
 
I en blanding af facts og fiktion og med humor 
fortælles om to af Tysklands store 
videnskabsmænd, naturforskeren Alexander 
von Humboldt (1769-1859) og matematikeren 
og astronomen Carl Friedrich Gauss (1777-
1855), deres opdagelser og liv.

Rigets frue 
af Maria Helleberg:

Historisk roman om dronning Margrete I 
(1353-1412), fra hun som seksårig bliver gift 
med kong Håkon af Norge, til hun dør af pest 
godt 50 år senere.
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