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Bodil Steensen-Leth: Prinsesse af blodet
Forum, 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 
Johann Friedrich Struensee, med fatale følger for begge.

Hanne Marie Svendsen: Unn fra Stjernestene
Gyldendal, 2003. 476 sider 

Med den stærke og lidenskabelige Unn i centrum fortælles om 
klosterliv, åndelige strømninger og hverdagsliv i 1300-tallets 
Sydgrønland. 

Dorrit Willumsen: Bruden fra Gent
Gyldendal, 2003. 262 sider 

Historisk roman om kong Christian II, hans elskede Dyveke og 
mor Sigbrit, og om ægteskabet 1515 med den kun 14-årige Elisa-
beth fra Gent.
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Peter Fogtdal: Zarens dværg
People’s Press, 2006. 281 sider

Dværgen Sørine Bentsdatter hyres til at underholde ved Peter 
den Stores besøg i Danmark 1716 og foræres efterfølgende til 
zaren, der tager hende med til Rusland, hvor hun både oplever 
storhed og fald.

Maria Helleberg: Engelshjerte
Samleren, 2010. 283 sider

Som ganske ung forelsker Anne Sophie Reventlow sig i kong 
Frederik IV. De bliver gift, og hun bliver senere dronning af Dan-
mark. Ved Frederiks død bliver Anna Sophie sat i husarrest i sit 
barndomshjem, og her sidder hun i tolv år og sørger over sit liv 
– indtil hun flygter mod et nyt liv i København.

Carsten Jensen: Vi, de druknede
Gyldendal, 2006. 693 sider

En beretning om 4 generationer af sømænd fra skipperbyen 
Marstal i det 19. århundrede, som satte livet på spil på verden-
shavene, og om konsekvenserne for de efterladte.

Martin Jensen: Frit gennem Jylland 
Klim, 1998. 319 sider 
 
I 1100-tallet er Danmark splittet mellem Svend, Knud og Val-
demar. Jyllands mægtige stormænd vælger side, og vennerne 
Henrik og Buris involveres for Valdemar i magtkampene om valg-
kongedømme eller arvekongedømme.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard 1-2
Gyldendal, 2009/2010. 397 sider

Biografisk roman i to dele om den fromme, sarte og viljestærke 
middelaldermystiker, komponist, abbedisse og meget mere, 
Hildegard von Bingen (1098-1179).

Hanne Reintoft: Last og brast
Lindhardt og Ringhof, 2006. 445 sider

Fire danske krigskammerater fra slaget om Skåne i 1710 aftaler 
at holde sammen resten af livet. Trods forskellige livsvilkår lykkes 
det, og indirekte afspejler deres sammenhold danmarkshistorien 
i en turbulent tid med stavnsbåndet, pietismen og pesten.

Bjarne Reuter: Løgnhalsen fra Umbrien 
Gyldendal, 2005. 397 sider

Kræmmeren Pagamino drager i 1348 fra Neapels kongerige til 
Lucca, gennem et pestplaget landskab, for at finde recepten på 
det evige liv, og undervejs kommer han ud for mange burleske 
og uhyggelige oplevelser.

Helle Stangerup: Christine
Gyldendal, 1985. 72 sider

Romanbiografi om Christian II’s smukke, begavede datter 
(1521-1590), der optræder i danmarkshistorien som Peder Oxes 
medsammensvorne.


