
 

 
 

 

Biografiske  romaner  på  ebog  og/eller  netlydbog  
(opdateret  d.  31/3  2020)  

Listen  her  indeholder  en  række  spændende  biografiske  romaner,  du  finder  på  eReolen.dk  enten  som  
ebog  eller  som  lydbog.  Bøgerne  er  inddelt  i  en  række  overskrifter:  1700-tallet;  1800-tallet;  Den  2.  
verdenskrig;  Kriminalsager;  Kunstnere;  Kvinder;  Mænd;  Opdagelser  og  videnskab;  Politik;  Sygdom  og  
sorg;   

1700-tallet:  

Tordenskiolds  skygge  af  Dan  H.  Andersen  
Harald  Dane  satser  på  en  karriere  til  søs.  Her  møder  han  den  unge  Peder  Wessel  og  kommer  til  at  følge  
ham  i  den  svimlende  karriere,  der  dog  ender  i  nederlag  og  død.  
 
Marie  Antoinettes  hemmelige  dagbog  af  Carolly  Erickson  
Aftenen  før  sin  henrettelse  efterlader  den  dødsdømte  Marie  Antoinette  en  dagbog  i  sin  fængselscelle.  
Denne  dagbog  fortæller  hendes  livshistorie,  fra  barndommen  i  Østrig  til  hendes  ægteskab  med  den  
franske  kronprins  og  siden  konge,  og  til  hendes  sidste  år  under  den  franske  revolution.  
 
Støvlet-Cathrine  - den  gale  konges  elskerinde  af  Theodor  Ewald  
Om  Anna  Cathrine  Benthagens,  kaldet  Støvlet-Cathrines,  liv  (1745-1805),  fra  hendes  opvækst  og  
ungdom  i  simple  kår  med  mange  bekendtskaber  og  en  kort  tid  i  storhed  som  Christian  VII's  elskerinde  
til  hun  i  1768  blev  bortvist  fra  hoffet.  
 
Lystrejsen  af  Peter  Fogtdal   
Krise  i  kongeriget  og  en  ungdomskærlighed  fra  Italien  får  kong  Frederik  IV  til  at  rejse  sydpå.  Herfra  
regeres  Danmark  i  8  måneder,  mens  tidens  åndelige  og  politiske  liv  flettes  ind  i  handlingen.  
 
Mathilde,  magt  og  maske  af  Maria  Helleberg  
Romanbiografi  om  den  engelske  Caroline  Mathilde  (1751-1775),  der  som  15-årig  blev  gift  med  den  
sindssyge  Christian  VII,  fik  et  kærlighedsforhold  til  Struensee  og  døde  24  år  gammel,  landsforvist  til  
Celle.  
 
Amelie  af  Niels  Peter  Juel  Larsen  
Den  franske  prinsesse  Charlotte-Amélie  de  la  Trémoïlle  (1652-1732)  kommer  til  det  danske  hof,  hvor  
hun  forelsker  sig  i  og  gifter  sig  med  grev  Anton  von  Aldenburg,  der  dog  dør  efter  få  måneders  
ægteskab.  
 
Håbets  år  - historisk  roman  om  Gertrud  Rask  og  Hans  Egede  af  Linda  Lassen  
Historisk  roman  om  præsten  Hans  Egedes  ophold  og  missioneren  på  Grønland  i  begyndelsen  af  1700-
tallet.  Romanen  skildrer  desuden  hustruen  Gertrud  Rask  og  børnenes  møde  med  grønlænderne.  
 
Drakenberg  af  Morten  Leth  Jacobsen   
Biografisk  historisk  roman  om  nordmanden  Drakenberg,  der  opnåede  den  usandsynlige  alder  af  knap  
146  år  og  som  levede  et  fantastisk  liv  som  soldat,  sømand  og  slave.  Han  døde  i  Aarhus  i  1772.  
 
Poq  - den  første  grønlænder  i  Danmark  som  kom  hjem  igen  af  Palle  Petersen  
Historisk  roman  om  den  dansk/norske  præst  Hans  Egedes  mission  i  Grønland  1700-tallet  og  om  hans  
grønlandske  discipel  Poq.  
 
Fridericus  Africanus  - de  danske  på  Guldkysten  af  H.E.  Sørensen   
Historisk  roman  fra  1700-tallet  om  Frederik,  frugten  af  en  alliance  mellem  en  dansk  soldat  i  Afrika  og  
en  lokal  kvinde.  Hele  livet  er  han  splittet  - hjemløs  mellem  to  kulturer.  
 
Peter  den  Store  af  Aleksej  Tolstoj  
Biografisk  roman  i  to  dele  om  Peter  den  Store  tager  os  med  bag  tsarens  store  bedrifter  og  viser  os  
mennesket  på  godt  - og  i  langt  højere  grad  - på  ondt.  
 

 
 
 

https://eReolen.dk


 

 

 

1800-tallet:  

Spurveskjul  - roman  om  Thora  Esche  af  Niels  Aage  Barfoed  
Om  Thora  Esche  (1850-1920),  forstanderinde  fra  1877  til  1915  for  Indre  Missions  "Magdalenehjem",  
der  havde  til  formål  at  hjælpe  unge  "faldne"  kvinder.  
 
Anne  Margrethe  - dage  og  nætter  i  oldemors  liv  af  Thomas  Dinesen  
Dagbogsroman  om  forfatterens  oldemor  Anne  Margrethe  von  Haffner  liv.  
 
Hundedage  af  Einar  Már  Guðmundsson   
Fabulerende  fortælling  om  den  danske  opdagelsesrejsende  og  sørøver  Jørgen  Jürgensen  (1780-1841),  
som  var  konge  på  Island  i  hundedagene  1809.  
 
Digterpjalten  af  Bent  Haller   
Biografisk  roman  om  Carl  Andersen  (1818-1882),  som  levede  et  ydmygt  liv  som  løbedegn,  husmand  
og  digter  i  Vendsyssel  ved  Råbjerg.  
 
Dronningeskolen  af  Maria  Helleberg   
Caroline  Amalie,  barnebarn  af  Struensee  og  Caroline  Mathilde,  havde  en  privilegeret  og  dramatisk  
barndom.  Derfor  søger  hun  fredeligere  omgivelser  og  gifter  sig  med  Christian  Frederik  (senere  
Christian  d.  8).  Som  dronning  fyldes  hendes  liv  imidlertid  med  magtkampe,  hofintriger,  længsel  og  
kærlighed.  
 
Fugl  i  Argentina  - en  udvandrerkrønike  af  Marianne  Hesselholt   
I  begyndelsen  af  1800-tallet  udvandrede  Hans  Christian  Fugl  til  Argentina.  Han  indførte  hvede-
dyrkningen  og  blev  en  foregangsmand  inden  den  politiske  situation  fik  ham  til  at  vende  tilbage  til  
Danmark.  
 
Tunnelmageren  af  Mick  Jackson   
Hertug  William  af  Portland  (1800-1879)  levede  som  excentrisk  og  hypokondrisk  eneboer  og  byggede  et  
system  af  brede  tunneler  under  sit  gods.  
 
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.  
 
Men  sko  må  jeg  ha'  - roman  om  vandrelærerinden  Henriette  Gubi  af  Linda  Lassen  
Efter  krigen  i  1864  uddanner  Henriette  Gubi  sig  og  bliver  vandrelærerinde.  Hun  underviser  de  
sønderjyske  børn  i  dansk,  som  er  forbudt  i  skolerne.  Men  det  er  ikke  nemme  vilkår  og  gendarmen  er  
efter  hende.  
 
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.  
 
Vejen  til  Lagoa  Santa  af  Henrik  Stangerup  
Romanbiografi  om  danskeren  P.  W.  Lund,  der  i  årene  fra  1826  til  sin  død  i  1880  udførte  et  bane-
brydende  arbejde  som  botaniker,  zoolog  og  geolog  i  Brasilien.  
 
Jomfru  Fanny  - en  roman  om  "dronningen  af  Aabenraa"  af  Bodil  Steensen-Leth  
Historisk  roman  om  Fanny  Enger  (1805-1881),  som  måske  var  datter  af  Christian  VIII,  men  levede  
hele  sit  liv  i  respektabel  fattigdom  i  Åbenrå,  skiftevis  elsket  og  frygtet  for  sin  synskhed.  
 

2.  verdenskrig:  

Rejse  uden  ende  - en  roman  om  Raoul  Wallenberg  af  Stig  Dalager  
Roman  baseret  på  den  virkelige  historie  om  den  svenske  diplomat  Wallenberg,  som  i  1944  rejser  til  
Budapest  for  at  redde  så  mange  jøder  som  muligt  fra  nazisternes  systematiske  folkemord.  En  kamp  om  
liv  og  død,  som  kræver  mod  og  snilde.  
 
 



 

 

 

To  dage  i  juli  af  Stig  Dalager  
I  fiktionens  form  skildres  attentatet  mod  Hitler  den  20.  juli  1944,  med  grev  Claus  von  Stauffenberg  
som  hovedpersonen,  et  attentat  som  ikke  lykkedes,  og  som  kostede  mange  mennesker  livet  i  den  
efterfølgende  udrensning.  
 
Alt  hvad  jeg  er  af  Anna  Funder  
Dora  Fabian  er  en  ledende  skikkelse  blandt  uafhængige,  jødiske  socialister  i  Tyskland  først  i  1930'erne.  
Sammen  med  kusinen  Ruth  og  Ruths  mand,  journalisten  Hans  Wesemann,  jages  de  ud  af  landet  efter  
Rigsdagsbranden  i  1933.  De  fortsætter  kampen  mod  nazismen  fra  eksilet  i  London,  men  her  ved  de  
aldrig  hvem  der  er  ven  eller  fjende.  
 
Hvide  rose  - dokumentarisk  roman  om  Hans  og  Sophie  Scholl  af  Erik  Knoth  
Søskendeparret  Hans  og  Sophie  Scholl  uddeler  flyveblade  om  Hitlerregimets  snarlige  undergang  og  
uhyggelige  overgreb.  De  er  aktive  i  modstandsgruppen  Hvide  Rose  ved  universitetet  i  München.  De  
pågribes  og  henrettes  i  1943,  hvor  det  nazistiske  styre  begynder  at  få  alvorlige  problemer  ved  
Stalingrad.  
 
Jørgens  krig  - dokumentarisk  roman  om  frihedskæmperen  Jørgen  Røjel  af  Erik  Knoth  
Dokumentarisk  roman  om  Jørgen  Røjel  (1916-2007),  en  af  modstandsbevægelsens  helt  store  
skikkelser.  Vi  hører  om  sprængningen  af  Langåbroerne,  og  om  hans  tilknytning  til  Holger  Danske  hvor  
han  en  overgang  var  en  del  af  ledelsen,  indtil  han  blev  taget  af  tyskerne.  
 
Tatovøren  fra  Auschwitz  af  Heather  Morris  
Roman  baseret  på  virkelige  hændelser  om  den  jødiske  Lale  Sokolov,  der  arbejdede  med  at  tatovere  
numrene  på  koncentrationslejrfangernes  arme  i  Auschwitz.  
 
Sabotørerne  - vi  vandt  en  krig  af  Per  Mortensen  
Dokumentarisk  roman  om  en  18-årig  lærling  på  Burmeister  og  Wain's  skibsværft,  der  under  
besættelsen  bliver  medlem  af  en  sabotagegruppe  og  deltager  i  en  række  sabotageaktioner.  
 
Lille  Sven  af  Gorm  Rasmussen  
Dokumentarisk  roman  om  Søren  Lauritzen  der  som  ganske  ung  kommer  med  i  modstandsgruppen  
BOPA  under  dæknavnet  Lille  Sven  og  hurtigt  bliver  en  central  skikkelse  i  de  københavnske  
sabotørkredse.  
 
Under  en  blodrød  himmel  af  Mark  T.  Sullivan   
Biografisk  roman  om  den  17-årige  Pino,  som  i  1944  hjælper  jøder  med  at  flygte  fra  Italien  til  Schweiz,  
og  som  derefter  bliver  spion  for  de  allierede.  
 

Kriminalsager:  

Skytsenglen  af  Kevin  Frazier  
I  1951  dræber  den  28-årige  Palle  Hardrup  to  bankansatte  under  et  røveriforsøg.  Det  bliver  
indledningen  til  den  omtalte  kriminalsag,  hypnosemordene,  som  ender  med  at  både  Hardrup  og  hans  
åndelige  vejleder,  Bjørn  Schouw  Nielsen,  idømmes  lange  fængselsstraffe.  
 
Uindviet  jord  af  Hannah  Kent  
I  1829  bliver  den  islandske  tjenestekvinde  Agnes  Magnúsdóttir  henrettet  for  drab,  men  begik  hun  
virkelig  ugerningen?  I  sin  sidste  tid  bliver  hun  anbragt  i  forvaring  hos  en  modvillig  familie,  og  brudvis  
fortæller  hun  sin  historie  til  dem  og  en  ung  hjælpepræst.  
 
Ond  skæbne  af  Niels  Peter  Juel  Larsen  
Dokumentarisk  fortælling  om  røveren  og  morderen  Ole  Pedersen  Kollerød  (1802-1840),  der  blev  
henrettet  i  København  i  1840  for  mordet  på  Lars  Papirkusk  i  1837.  
 
Sibirisk  opdragelse  - opvækst  i  en  kriminel  underverden  af  Nicolai  Lilin  
Beretning  fra  et  ekstremt  miljø  i  Transnistrien  uden  meget  tro  på  hverken  myndigheder  eller  andre.  Et  
forbrydersamfund  langt  fra  vores  tilværelse  og  nu  under  forandring.  Skildret  lige  på  og  hårdt,  men  
også  med  varme  og  humor.  
 
 



 

 

Gustavs  knægt  - historien  om  min  klasserejse  af  Leif  G.W.  Persson  
Romanbiografi  om  krimiforfatteren  og  kriminologen  Leif  G  W  Perssons  liv  fra  barndomsårene  og  hans  
rejser  fra  nogle  givne  klassebetingelser  til  nye  roller  og  status  som  følge  af  ændrede  kulturelle  og  
sociale  vilkår.  
 
Den  sidste  henrettelse  af  Jesper  Wung-Sung   
Den  15-årige  Niels  Nielsen  blev  dømt  for  pyromani  og  mord.  Han  blev  dømt  for  at  have  slået  
arrestchefens  5-årige  søn  ihjel  med  en  sten.  Vi  er  med  i  de  sidste  24  timer  i  drengens  liv,  indtil  
henrettelsen  sker.  
 

Kunstnere:   

Ambrosiuseventyret  af  Vibeke  Arndal  
I  1700-tallets  begyndelse  voksede  salmedigteren  Ambrosius  Stub  op  som  den  sære  søn  i  en  
skrædderfamilie.  Hans  liv  blev  ikke  let,  men  selv  syntes  han,  det  blev  eventyrligt.  
 
Smertefælden  af  Anastassia  Arnold   
Med  skiftevis  hendes  og  hans  stemme  fortælles  om  den  lidenskabelige  og  umulige  kærlighed  mellem  
Simone  de  Beauvoir  og  den  amerikanske  forfatter  Nelson  Algren  i  en  årrække  efter  1947.  
 
Hvide  Skygger  af  Steen  Bach  Christensen   
Bertel  Thorvaldsen,  der  kommer  fra  usle  kår,  bliver  en  af  tidens  største  billedhuggere:  Han  lever  i  
Rom,  hvor  han  med  en  elskerinde  får  en  søn,  som  drukner  i  Tiberen,  en  tragisk  begivenhed  der  præger  
Thorvaldsen  resten  af  livet.  
 
Tidens  støj  af  Julian  Barnes   
Roman  om  den  sovjetiske  komponist,  Dmitrij  Sjostakovitj  (1906-1975),  hvis  kunstneriske  ideer  og  
kompositioner  ikke  altid  levede  op  til  den  officielle  partilinje.  
 
Jeg  maler  mit  liv  - en  roman  om  Frida  Kahlo  af  Ester  Bock  
Biografisk  roman  om  den  mexicanske  kunstner  Frida  Kahlo  (1907-1954),  bl.a.  om  ægteskabet  med  
den  20  år  ældre  kunstner  Diego  Rivera.  
 
I  digterens  hus  af  Jan  Brokken  
Biografisk  roman  om  den  russiske,  klassiske  pianist  Youri  Egorov,  der  i  1976  flygtede  til  Vesten  på  
grund  af  sin  homoseksualitet  og  med  base  i  Amsterdam  fik  en  meget  lovende  karriere.  Egorov  blev  
stofafhængig  og  fik  siden  AIDS  inden  hans  store  kunstneriske  ambitioner  blev  bragt  til  fuld  udfoldelse.  
Samtidig  et  portræt  af  frisindet  liv  i  Amsterdam  i  1970'erne  og  1980'erne.  
 
Den  danske  pige  af  David  Ebershoff  
Roman  bygget  over  det  danske  kunstnerægtepar  Gerda  og  Einar  Wegeners  skæbne.  Som  den  første  
nogensinde  fik  han  foretaget  en  kønsskifteoperation,  i  Dresden  i  1920'erne,  og  blev  forvandlet  til  Lili  
Elbe.  
 
Som  svalen  af  Anne  Marie  Ejrnæs  
Roman  fra  det  litterære  København  med  Thomasine  Gyllembourg  (1773-1856)  som  hovedperson.  Hun  
blev  gift  med  P.A.  Heiberg,  skilt  under  hans  landflygtighed,  og  gift  med  den  svenske  greve  
Gyllembourg.  
 
Maleren  fra  Shanghai  af  Jennifer  Cody  Epstein  
Kinesiske  Pan  Yuliang  blev  som  14-årig  i  1920'ernes  Shanghai  solgt  til  et  bordel.  To  år  senere  blev  hun  
konkubine  for  en  fremsynet  embedsmand  og  kunne  udfolde  sine  kunstneriske  evner.  Trods  modgang  
endte  hun  som  anerkendt  kunstner.  
 
Scenesat  af  Maria  Helleberg  
Biografisk  roman  om  Johanne  Luise  Heiberg  (1812-1890)  og  hendes  opvækst  under  usle  kår  med  en  
fordrukken  far.  Det  lykkes  for  hende  som  otteårig  at  komme  ind  på  Det  Kongelige  Teaters  balletskole,  
og  man  følger  hendes  liv  frem  til  sølvbrylluppet  med  Johan  Ludvig  Heiberg,  hvor  hun  er  blevet  den  
kendteste  skuespillerinde  i  guldalderens  København.  
 
 
 



      
                
               

       
 

               
              

                 
     

 
     

                 
         

 
              

           
        

 
      

                
               

 
        

                
           

    
 

     
            

             
           

 
       

              
 

     
           

             
            

 
    

             
               

            
 

              
                   

               
          

 
       

             
   

 
       
             

     
 

           
               

               
 
 

Hvede af Arne Herløv Petersen 
Roman om digteren Morten Nielsen (1922-44) og hans sidste fire år i København. I denne afgørende 
periode slog han igennem, dannede sammen med andre kunstnere en klub for unge kunstnere og 
deltog i det illegale arbejde under besættelsen. 

Dejlig er jorden - 10 kapitler af digterens B.S. Ingemanns liv af Marianne Hesselholt 
Romanbiografi som skildrer B.S. Ingemanns modne år, hans forfatterskab og hans liv sammen med 
hustruen Lucie i Sorø og de litterære fejder, han var indblandet i, indtil han blev den folkekære 
forfatter med morgen- og aftensangene. 

Sidste rejse af Carsten Jensen 
Biografisk roman om maleren Carl Rasmussen fra Marstal, der i 1893 begiver sig til Grønland om bord 
på briggen Peru for at genfinde sin ungdoms inspiration. 

Lyset skinner i mørket - Fjodor Dostojevskij og hans tid af Kjeld Laursen 
Biografisk roman om forfatteren Fjodor Dostojevskijs (1821-1881) dramatiske liv som straffefange, 
gældsplaget og national helt i Rusland i 1800-tallet. 

Madame Hemingway af Paula McLain 
I 1921 møder Hadley den unge Ernest Hemingway, der kæmper for at bryde igennem som forfatter. 
De forelsker sig, bliver gift og rejser sammen til Paris, hvor livet leves i overhalingsbanen. 

Vis mig en engel af Lone Mikkelsen 
Caravaggio var ung, ambitiøs og umådelig begavet, da han arriverer i Rom i slutningen af 1500-tallet. 
Hans kunst er grænseoverskridende og provokerende, og samtiden observerer mistroisk hans 
udsvævende og skandaløse liv. 

Lisinka af Birgit Pouplier 
Romanbiografi om ægteskabet mellem den polskfødte maler Elisabeth Baumann (1819-1881) og den 
danske billedhugger Jens Adolf Jerichau (1816-1883), deres betydning i dansk og europæisk kunst, 
deres familieliv og store børneflok, alt påvirket af hans depressive sind. 

Ej blot til lyst af Gerd Rindel 
Romanbiografi om den unge H.C. Andersens vanskelige tid som elev ved Det kongelige Teater. 

Lili af Bodil Steensen-Leth 
I begyndelsen af 1900-tallet komponerede den unge Lili Boulanger bemærkelsesværdige og 
spændende musikstykker i Paris. Samarbejdet med søsteren var frugtbart, men besværligt, og efter 
nogle flittige år dør Lili af sygdom - kun 24 år gammel. 

Cahun af Kristina Stoltz 
Lucy Schwob (1894-1954), med kunstnernavnet Claude Cahun, er en betydelig artist inden for 
surrealismen. Man følger hende i forskellige tider og med skiftende synsvinkler - hendes egen, hendes 
partner Suzannes og et væsen kaldet "Soldaten", der antager forskellige fysiske former. 

Din hengivne - et ægteskabsdrama om Mette og Paul Gauguin af Anne Thompson 
Paul og Mette Gauguins veje skilles da Paul i 1885 vælger at rejse til Paris for at forfølge sine 
kunstneriske ambitioner og efterlader kone og fem børn i København. Et stærkt portræt af en 
selvstændig og utraditionel kvindes udfordring; kærligheden til en kompromisløs kunstner. 

Astas skygge - portræt af Eva Tind 
I forskellige spor, tid og stemmer portrætteres den danske stumfilmdronning Asta Nielsen af 
kunstneren Eva Tind. 

Ungdom og galskab af Mogens Wenzel Andreasen 
Historisk roman om komponisterne Edouard Du Puy (ca. 1770-1822) og Christoph Ernst Friederich 
Weyse (1774-1842) i guldalderens København. 

Marie - en roman om Madame Tussauds liv af Dorrit Willumsen 
Skildring af Marie Tussauds (1761-1850) liv som kunstner og kvinde i Ludvig XVI's Frankrig, oplevelser 
under revolutionen og Napoleon og hendes rejse til London, hvor hun skabte det berømte vokskabinet. 



 

 

 

Skriverjomfruen  - en  guvernanteroman  af  Mette  Winge  
Forfatteren  Charlotta  Dorothea  Biehl  (1731-1788)  er  kort  før  sin  død  ved  at  skrive  en  ny  og  
ubesmykket  version  af  sine  erindringer,  som  hendes  fjender  gerne  vil  have  fat  i.  
 

Kvinder:  
 
Datter  til  salg  - en  borgiakvindes  skæbne  af  Torben  Hangaard  
Farverig  fortælling  om  Lucrezia  Borgias  skæbne  og  om  magt  i  den  italienske  renæssance  set  fra  en  
kvindes  perspektiv.  
 
Fru  Marie  Grubbe  af  J.P.  Jacobsen  
Historisk  roman  fra  det  17.  århundrede.  Bogen  skildrer  adelskvinden  Marie  Grubbe  (1643-1718),  der  
socialt  set  går  til  bunds  for  sin  kærligheds  skyld.  
 
Signe  af  Lars  Johnsson  
I  1940'erne  møder  danske  Signe  Gondrup  sit  livs  kærlighed.  Han  er  tysker  og  bliver  i  1945  stemplet  
som  krigsforbryder.  Samme  skæbne  venter  Signe,  da  hun  - gravid  efter  en  voldtægt  - vender  hjem  til  
Danmark.  
 
Svenske  fru  Birgitte  - en  historisk  roman  af  Birgitte  Jørkov  
Historisk  biografisk  roman  om  danske  Birgitte  Olufsdatter  Thott,  der  levede  i  1400-tallet  som  en  
velhavende  kvinde  af  rigsrådsadelen.  Hun  blev  svensk  gift,  men  flygtede  tilbage  til  Danmark.  Senere  
fik  hun  en  svensk  dom  for  brevforfalskning.  Sideløbende  følger  vi  historikerens  arbejde  med  
kildematerialet  og  hendes  personlige  trængsler.  
 
Himlen  højt,  højt  oppe  af  Lotte  Linck  
Vidt  forskellige  skæbner  udspiller  sig  i  1860  på  gården  Bonderup,  hvor  ægteparret  Heiberg  residerer,  
og  den  fattige  og  uheldige  Caroline  er  tjenestepige.  Trods  de  sociale  forskelle  er  længsler,  drømme  og  
ensomhed  fællesnævner  for  de  to  kvinders  følelser.  
 
For  tæt  på  solen  af  Paula  McLain   
Beryl  Markham  vokser  i  Kenya  og  er  for  evigt  splittet  mellem  det  vilde  Afrika  og  den  hvide  overklasse.  
Hun  møder  Karen  Blixen  og  forelsker  sig  i  dennes  elsker,  Denys  Finch  Hatton.  
 
Titanic  ændrede  hendes  liv  - en  roman  baseret  på  virkelige  hændelser  af  Gitte  Olsen  
Biografisk  roman  om  Nielsine,  en  ung  fynsk  kvinde,  som  overlever  Titanics  forlis,  mens  hendes  
familiemedlemmer  omkommer.  Hun  vender  hjem  til  Danmark,  bliver  gift  og  får  børn.  Men  uden  at  gøre  
noget  væsen  af  det  bærer  hun  sorgen  og  tabet  med  sig  videre  gennem  livet.  
 
Fruen  - en  datters  historie  om  kærlighed  og  frihed  af  Malene  Lei  Raben  
Selvbiografisk  roman.  Det  fortrolige  forhold  mellem  mor  og  datter  ophører,  da  Malene  er  teenager,  og  
de  udkæmper  bitre  konflikter,  som  trækker  tråde  til  Malenes  eget  familieliv  som  voksen.  De  forsones  
inden  Malenes  mor  dør,  og  Malene  opdager  hvad  kærlighed  handler  om.  
 
Utæmmet  liv  - en  roman  fra  det  virkelige  liv  af  Jeannette  Walls  
Beretningen  om  forfatterens  bedstemor  Lily  Casey  Smiths  hårde,  men  også  tilfredsstillende  liv  i  Texas  
og  Arizona.  Det  er  historien  om  en  sej  kvindes  kamp  med  utæmmede  heste,  naturkatastrofer,  
fattigdom  og  fordomme  om,  hvad  kvinder  kan  og  må.  
 
Klædt  i  purpur  af  Dorrit  Willumsen  
Historisk  roman  om  Theodora  (ca.  500-548),  der  blev  gift  med  den  byzantinske  kejser  Justinian  (482-
565).  På  dødslejet  ser  hun  tilbage  på  sit  voksne  liv  i  ydre  glans  og  herlighed,  og  en  barndom  som  
prostitueret.  
 

Mænd:  

En  storm  kom  fra  paradiset  af  Johannes  Anyuru   
Biografisk  roman  om  forfatterens  far,  P  (Paul  Anyuru),  der  i  1970'erne  forlader  Uganda  for  at  blive  
uddannet  til  jagerpilot  i  Grækenland.  Hans  drømme  om  at  flyve  bliver  til  et  mareridtsagtigt  liv  i  evig  
flugt,  da  Idi  Amin  tager  magten  i  Uganda  ved  et  statskup.  
 



 

 

 

Drømmeren  fra  Palæstina  af  Peter  Fogtdal  
Forfatterens  morfar,  David  Huda  fødtes  i  Palæstina  år  1900  og  kom  hurtigt  til  Danmark.  Som  jøde  og  
indvandrer  følges  hans  historie  med  århundredets:  verdenskrigene,  intolerancen  og  kultur- og  
ideologisammenstødene.  
 
Ulven  fra  stepperne  af  Conn  Iggulden   
Historisk  roman  om  mongolfyrsten  Djengis  Khan  (Temujin)  (1162-1227)  og  grundlæggelsen  af  det  
mongolske  verdensrige.  
Samhørende:  Ulven  fra  stepperne;  Fjendeland;  Knogler  i  sandet;  Sølvets  rige;  Erobreren  
 
Tragedie  plus  tid  gange  ni  af  Kenneth  Jensen   
Poetisk  og  socialrealistisk  arbejdspladsroman  om  Kenny,  der  har  skiftende  og  hårde  jobs,  bl.a.  på  et  
slagteri  og  på  et  dambrug.  
 
Mine  fædres  spøgelse  klatrer  i  regnen  af  Patricio  Pron   
Selvbiografisk  roman  om  en  ung  journalist,  der  vender  hjem  til  Argentina,  for  at  tage  afsked  med  sin  
alvorligt  syge  far.  I  sin  fars  arbejdsværelse  finder  han  en  mappe  med  dokumenter,  som  trækker  tråde  
tilbage  til  farens  politiske  aktiviteter  i  Argentina  i  1970erne.  
 
Forsoning  - fortælling  om  en  familie  af  Aydin  Soei  
Biografisk  roman  om  Aydin  Soeis  families  flugt  til  Danmark  og  hans  opvækst  i  Danmark.  
 
Fjenden  i  forkøbet  - en  roman  om  angst  og  skyld  og  sjælens  misère  af  Henrik  Stangerup  
Åbenhjertig,  selvbiografisk  roman  om  forfatterens  liv  og  kriser  og  specielt  hans  problematiske  forhold  
til  faderen.  

 
Opdagelser  og  videnskab:  

Sfinksens  gåde  af  Finn  Abrahamowitz   
Roman,  der  portrætere  Freud,  da  han  som  godt  40-årig  i  slutningen  af  1890'erne  dels  passede  sin  
lægepraksis  i  Wien,  dels  arbejdede  intenst  med  sine  teorier  om  drømmetydning  og  psykoanalyse.  
 
Stjerneborg  af  Alexandra  Coelho  Ahndoril  
Historisk  roman  om  Tyge  Brahe  og  hans  liv  på  Hven,  hans  astronomiske  opdagelser,  hans  rolle  som  
forhadt  lensmand  og  forholdet  til  den  ikke-adelige  Kirsten,  som  har  født  ham  6  børn.  
 
Forunderlige  skabninger  af  Tracy  Chevalier  
Arbejderkvinden  Mary  Anning  finder  i  starten  af  1800-tallet  store  fantastiske  fossiler  ved  Lyme  Regis  
på  den  engelske  sydkyst  og  mod  alle  odds  opnår  hun  videnskabelig  anerkendelse.  
 
Det  smukke  kranie  fra  Købmagergade  - roman  om  to  historiske  personer  af  Michael  Clasen  
Historisk  roman  fra  1800-tallet  frit  skrevet  efter  historien  om  lægen  og  kranieforskeren  Carl  Otto  fra  
København  og  bondekonen  Anne  Andersdatter  fra  Lolland.  
 
Det  blå  lys  - en  roman  om  Marie  Curie  af  Stig  Dalager  
Biografisk  roman  om  den  dobbelte  nobelpristager  Marie  Curie  og  hendes  tid.  Da  Marie  vokser  op,  er  
der  intet  det  tyder  på,  at  hun  skal  blive  en  af  de  banebrydende  naturvidenskabelige  forskere.  Vi  følger  
hendes  kamp  for  anerkendelse  i  et  samfund,  hvor  kvinder  mest  herskede  over  hjemmet,  og  ser  de  
store  personlige  omkostninger,  der  er,  ved  at  skabe  sig  et  navn  i  en  mandsdomineret  verden.  
 
Jupiters  time  af  Peter  Fogtdal   
Historisk  roman  om  Tyge  Brahes  sidste  tid  på  Hven,  hvor  statsmagten  forsøger  at  stoppe  hans  
medicinske  studier  og  slutteligt  driver  ham  i  landflygtighed  i  Bøhmen.  
 
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.  
 
 
 



 

Tyge  - historisk  roman  om  Tycho  Brahe  af  Knud  Erik  Larsen  
Tyge  Brahe  (1546-1601)  er  en  af  Danmarks  store  videnskabsmænd,  der  opdager  en  stjerne,  bygger  
stjerneobservatorium  på  øen  Hven  og  oplever  både  medgang  og  modgang  i  1500-talles  Danmark  og  
Europa.  
 
Lysets  tøven  - en  roman  om  Ole  Rømer  og  hans  tid  af  Mogens  Lehmann  
Historisk  roman  om  astronomen  Ole  Rømer,  hans  arbejde  for  den  franske  konge,  hvor  han  opdager  
lysets  tøven,  og  hans  liv  i  Danmark,  hvor  han  tilkaldes  af  Christian  V.  
 
Skyggers  levetid  af  Gorm  Rasmussen  
Den  systematiske  dansk-islandske  oldtidsforsker  Finn  Magnusen  og  den  rastløse  holstenske  botaniker  
Martin  Arendt  mødes  i  København  i  1800-tallet,  og  derfra  løber  parallelfortællingen  om  deres  forskning,  
som  dels  anerkendes,  dels  miskendes.  
 
Vejen  til  Lagoa  Santa  af  Henrik  Stangerup  
Romanbiografi  om  danskeren  P.  W.  Lund,  der  i  årene  fra  1826  til  sin  død  i  1880  udførte  et  
banebrydende  arbejde  som  botaniker,  zoolog  og  geolog  i  Brasilien.  
 
At  elske  - en  roman  om  Tycho  Brahes  søster,  Sophia  af  Bodil  Steensen-Leth  
Tycho  Brahes  yndlingssøster  Sophia  var  i  1500-tallets  Danmark  en  usædvanlig  kvinde:  begavet  og  
lærd.  Hun  assisterede  Tycho  og  sin  mand,  en  dybt  forgældet  alkymist  og  fantast  og  arbejdede  selv  
med  både  lægeurter  og  haveanlæg.  
 
 
Politik:  

Peter  Jensen  - roman  om  en  dansk  socialdemokrat  af  Lone  Andrup  
Dokumentarroman  om  landarbejdersønnen  Peter  Jensens  (1868-1955)  liv  og  indsats  for  
arbejderbevægelsen  i  Fredericia,  hvor  han  gjorde  den  store  udvikling  i  Socialdemokratiet  med  og  endte  
som  formand  for  havnearbejdernes  fagforening,  byrådsmedlem  m.m.  
 
Storkansleren  af  Niels  Aage  Barfoed  
Roman  om  den  norskfødte  vintappersøn  Griffenfelds  personlighed  og  om  hans  politiske  karriere  i  
Danmark,  der  sluttede  med  et  brat  fald  fra  magten.  
 
Det  største  politiske  mord  - en  biografisk  fortælling  om  dr.  J.J.  Dampe  af  Preben  Harris  
Biografisk  roman  om  J.J.  Dampe  (1790-1867),  der  bliver  dødsdømt  af  Frederik  VI  for  sin  kamp  for  at  
afskaffe  enevælden,  men  får  dommen  ændret  til  fængsel  og  landsforvisning.  
 
Roms  porte  af  Conn  Iggulden  
Historisk  roman  om  Cajus  Julius  Cæsar,  der  i  dette  bind  følges  fra  han  som  otteårig  udfordrer  skæbnen  
sammen  med  fosterbroderen  Marcus  indtil  han  som  nybagt  senator  må  flygte  fra  Rom  efter  kampen  
mellem  onkelen  Marius  og  Sulla.  
Samhørende:  Roms  porte;  Kongers  død;  Sværdenes  mark;  Krigens  guder;  Guders  blod  
 
Genforening  af  Pernille  Juhl  
Ildsjælen  Hans  Peter  Hanssen  brugte  sin  indflydelse  som  redaktør,  politiker  og  minister  til  at  kæmpe  
for  at  få  Nordslesvig  tilbage  til  Danmark.  
 
Den  inderste  fare  af  Birgithe  Kosović  
Politisk  og  personligt  portræt  af  samarbejdspolitikeren  Erik  Scavenius,  der  fik  til  opgave  at  føre  
Danmark  uskadt  gennem  besættelsen  som  udenrigsminister.  Om  både  de  politiske  dilemmaer  og  om  
Scavenius  som  et  erotisk  menneske,  for  hvem  kærligheden  spiller  en  næsten  lige  så  stor  rolle  som  
politikken.  
 
Magt  &  vilje  af  Lizette  Nielsen   
Historisk  roman  om  Ingeborg,  datter  af  Valdemar  den  Store,  som  i  1193  bliver  gift  med  den  franske  
konge  Filip  2.  August.  Men  allerede  dagen  efter  brylluppet  forlanger  kongen  skilsmisse,  og  Ingeborg  
bliver  nu  en  brik  i  et  større  politisk  puslespil.  
 
Machiavelli  af  Erik  Pouplier   
Historisk  roman  om  den  italienske  statsmand  og  politiske  filosof  Machiavelli  (1469-1527),  som  især  er  
kendt  for  værket  "Fyrsten"  med  moralen:  hensigten  helliger  midlet.  



 
Frihedens  port  af  Ole  Sohn  
Dokumentarroman  om  den  danske  sømand  og  kommunist  Claus  Jensen,  som  i  1934  blev  smuglet  til  
Arkhangelsk  for  at  undgå  en  politisigtelse,  men  kort  før  sin  hjemrejse  blev  sigtet  for  spionage  og  i  de  
næste  ti  år  gennemlevede  et  helvede  i  Stalins  fængsler.  
 
Skæbnegalleriet  af  Helle  Stangerup  
Historisk  roman  om  politiske  og  religiøse  intriger  i  London  på  Henrik  den  Ottendes  tid,  som  de  opleves  
på  første  hånd  af  maleren  Hans  Holbein  den  Yngre  (1497-1543).  
 
Augustus  John  Williams   
Da  Julius  Cæsar  myrdes  i  år  43  f.  kr.  har  han  udpeget  sin  kun  19-årige  nevø,  Octavius,  til  sin  
efterfølger.  Allerede  på  dagen  står  det  klart,  at  kejserværdigheden  er  en  tung  skæbne,  han  må  bære.  
Williams  lader  os  følge  Augustus  i  hele  hans  fra  del  af  et  triumvirat  til  tiden  som  kejser.  
 
 

 
Sygdom  og  sorg:  

Nanna  - et  andet  liv  af  Lise  Andersen  
Biografisk  roman  om  Nanna,  som  er  født  med  den  sjældne  kromosomfejl  Williams  syndrom.  Nanna  har  
en  vanskelig  start  i  livet,  og  hun  vil  altid  have  brug  for  andres  hjælp.  
 
Som  om  hun  bare  lagde  røret  på  og  forsvandt  af  Agnete  Braad   
Selvbiografisk  roman.  Højgravide  Agnete  burde  være  lykkelig,  men  ikke  når  hendes  mor  pludselig  får  
konstateret  dødelig  kræft.  
 
Melancholia  I-II  af  Jon  Fosse  
Maleren  Lars  Hertervig  er  én  af  Norges  største  kunstnere.  Allerede  som  ung  fik  han  psykiske  
problemer,  og  en  stor  del  af  livet  var  han  indlagt.  Her  beskrives  hans  liv,  dels  indefra,  dels  fra  
søsterens  synspunkt.  
 
Sidste  vers  af  Niels  Frank   
Roman,  der  med  store  skift  i  tid  og  fokus,  kredser  om  at  søge  tilbage  i  minder  trods  negative  
konsekvenser.  Efter  to  blodpropper  og  en  depression  afdækker  hovedpersonen  sin  fortid  - og  
spørgsmålet  er,  hvordan  han  skal  udleve  sin  nye  indsigt?  
 
Der  bor  Hollywoodstjerner  på  vejen  af  Maria  Gerhardt  
Maria  er  dj,  succesfuld  og  forelsket  i  Rosa.  Efter  15  år  får  hun  hende,  men  samtidig   opdager  Maria  at  
hun  har  kræft.  
 
Kattefugl  af  Kristiane  Hauer   
En  ung  mand  bliver  kørt  ned  på  cykel  og  er  ved  at  miste  livet.  Nu  begynder  en  ny  virkelighed  med  
koma,  hjerneskade  og  genoptræning.  Efterhånden  bliver  det  klart  for  hans  søster,  at  han  aldrig  vender  
tilbage,  som  den  han  var.  
 
Ind  i  en  stjerne  Puk  Qvortrup   
Puk  er  lykkelig,  gravid  i  syvende  måned  og  har  en  lille  søn  på  2  år,  men  pludselig  falder  hele  hendes  
verden  sammen,  da  hendes  mand  uventet  dør.  Hvordan  skal  livet  nogen  sinde  blive  et  liv  igen?  
 
Lejligheder  - en  kærlighedshistorie  af  Ditte  Steensballe  
Året  er  2002  da  Ditte  møder  Jakob  Ejersbo  til  en  forlagsfest  og  tiltrækkes  af  hans  smil  og  batikfarvede  
trøje.  Opmærksomheden  er  gengældt  og  snart  oplever  Ditte  den  store  kærlighed.  Men  langsomt  
smuldrer  forholdet  og  Ditte  sidder  tilbage  med  en  altoverskyggende  sorg.  
 
Alt  må  vige  for  natten  Delphine  Vigan  
Efter  morens  død  fortæller  forfatteren  medrivende  om  sin  families  dramatiske  historie  om  selvmord  og  
tab,  mens  hun  undervejs  afdækker  og  bearbejder  sine  egne  motiver  til  at  fortælle  historien.  
 
 
 


