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Troskabens dyre pris: roman om Leonora Christina Ulfeldt af Niels Aage Barfoed 
Lohse, 1958. - 243 sider  
Om Christian IV's datter Leonora Christina Ulfeldts (1621-1698) bevægede liv skildret med 
understregning af hendes usvigelige kærlighed til ægtemanden Corfitz Ulfeldt og hendes stærke 
gudstro. 
 
Leonora Christina og Corfits Ulfeldt af Margarete Boie    
Høst, 1997. - 270 sider 
Ægteskabet mellem Leonora Christina (1621-1698) og Corfitz Ulfeldt (1606-1664) skildret med vægten 
på deres politiske virke og Ulfeldts vanskelige og sammensatte personlighed. 
 
Livlægens besøg af Per Olov Enquist   
Samleren, 2001. - 354 sider  
Romanbiografi om Johann Friedrich Struensee (1737-1772), der den 5. april 1768 tiltrådte som livlæge 
for den mishandlede og sindssyge Christian den 7., fik enorm magt, indførte vidtrækkende reformer, 
elskede dronning Caroline Mathilde og blev henrettet for sine gerninger. 
 
Anna Sofie Reventlow og Frederik 4. af Carl Ewald     
Høst, 1995. - 215 sider 
Historisk roman fra 1700-tallets Danmark, om Anna Sofie Reventlow, der først blev kong Frederik IVs 
hustru til venstre hånd, og senere, ved dronning Louises død i 1721, lovformeligt viet og kronet til 
dronning. 
 
Dyveke og Christian 2 af Carl Ewald     
Høst, 2000. - 303 sider 
Historisk roman om kong Christian IIs inderlige kærlighed til Dyveke, om mor Sigbrits indflydelse på 
kongen, og om hofintrigerne, der kulminerede da Dyveke spiste Torben Oxes forgiftede kirsebær. 
 
Grevinde Danner og Frederik VII af Carl Ewald     
Høst, 1995. - 633 sider 
Historisk roman om Louise Rasmussen (1815-1874), kvinden af folket, som til stor forargelse for 
borgerskabet giftede sig med Frederik den 7. og blev ophøjet til lensgrevinde af Danner. 
 
Kirstine Munk og Christian 4. af Carl Ewald     
Høst, 1995. - 283 sider 
Historisk roman om Ellen Marsvins smukke datter, Kirsten Munk, der blev Christian den 4.s hustru fra 
1616 til 1629, da hun forlod ham, fuld af afsky for ham og deres børn. 
 
Sofie Amalie Moth og Christian V af Carl Ewald      
Høst, 2000. - 221 sider 
Om Christian V's unge elskerinde Sofie Amalie Moths (1654-1719) skæbne. 
 
Elisabeth af W. E. v. Eyben    
Gad, 1985. - 157 sider 
Caroline Mathildes kammerjomfru, Elisabeth von Eyben, der levede fra 1736-1780, beretter om 
forholdet mellem Struensee og dronningen og om retssagen imod dem. 
 
Lystrejsen af Peter Fogtdal     
Lindhardt og Ringhof, 2002. - 332 sider 
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. 
 
Sigbrits bålfærd af Bergljot Hobæk Haff     
Batzer & Co., 2006. - 261 sider 
I 1531 sidder Sigbrit Villoms fængslet i Vilvorde og venter på at blive brændt på bålet, anklaget for 
hekseri og for at have ført kong Christian II på afveje. Her beretter hun om, hvordan hendes smukke 
og enfoldige datter Dyveke blev kongens frille og hun selv, den grimme og kloge hollandske torvekone, 
blev hans nærmeste rådgiver. 
 
 



Leonora Christine af Maria Helleberg     
Samleren, 2014. - 451 sider 
Historisk roman om kongedatteren Leonora Christina Ulfeldt (1621-1698), der blev anklaget for 
landsforræderi og sad indespærret i en fængselscelle i Blåtårn i 22 år. 
 
Kongens kvinder af Maria Helleberg     
Samleren, 2013. - 428 sider 
Historisk roman om kvinderne omkring Christian den 4. (1589-1648): Ellen Marsvin, Kirsten Munk og 
Vibeke Kruse. 
 
Knud Lavard af Maria Helleberg     
People's Press, 2011. - 341 sider 
Knud Lavard (1096-1131) bliver tidligt forældreløs, og som ægtefødt søn af kong Erik Egode er han det 
oplagte emne til den danske trone. Som nyudnævnt Hertug af Slesvig gifter han sig med Ingebog og 
sammen får de Valdemar. 
 
Engelshjerte af Maria Helleberg     
Samleren, 2010. - 283 sider 
Som ganske ung forelsker Anne Sophie Reventlow sig i kong Frederik IV. Han gifter sig med hende til 
venstre hånd, og senere bliver hun dronning af Danmark. Ved Frederiks død bliver Anna Sophie sat i 
husarrest i sit barndomshjem Clausholm, og her sidder hun i tolv år og mindes sit liv og sørger over 
sine seks børn, der alle døde som ganske små. Men nu har hun fået nok og forlader Clausholm med 
kurs mod København. 
 
Dronningeskolen af Maria Helleberg     
Samlere, 2004. - 507 sider  
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. 
 
Kærlighedsbarn af Maria Helleberg         
Samleren, 2002. - 2 bind (889 sider)  
Louise Augusta - officielt kongedatter, uofficielt Struensees datter - havde et begivenhedsrigt liv. 
Hendes eneste ven var broderen, senere Frederik VI, som beskyttede hende. Hendes livshistorie 
afspejler dels tidens aristokratiske holdninger, dels de revolutionære tendenser. 
 
Rigets frue: Margrethe I af Maria Helleberg    
Aschehoug, 2003. - 342 sider  
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. 
 
Mathilde, magt og maske af Maria Helleberg     
Samleren, 2004. - 264 sider  
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. 
 
Den lykkelige hustru af Eva Hemmer Hansen    
Hernov, 1983. - 269 sider 
Historisk roman om Christian IV og hans mangeartede besværligheder med rigets styrelse, forvist 
hustru, elskerinde, ægtefødte og andre børn og om Leonora Christinas (1621-1698) ægteskab med 
Corfitz Ulfeldt. 
Samhørende: Den lykkelige hustru; Den trofaste hustru 
 
Grevinde Danner af Eva Hemmer Hansen        
Grevas i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab, 1989. - 3 bind 
Grevinde Louise Danners (1815-1874), født Christine Louise Rasmussen, liv, fra hendes barndom og 
ungdom som balletpige og modehandlerske til hendes ægteskab med Frederik VII. 
Samhørende: Danserinden; Skytsenglen; Kongens kone 
 
 
 



Han danse som en adelsmand af Lars Holmgård Jørgensen     
Bindslev, 2005. - 217 sider  
Den unge Niels Krejme vil undgå militærtjenesten og bliver indblandet i intriger med Frederik V. Da en 
adelsmand myrdes går han sammen med kongen for at finde forbryderne. 
 
Erik Menveds barndom af B.S. Ingemann  
Gad, 1982. - 231 sider  
Historisk fortælling fra 1200-tallets Danmark. Efter mordet i Finnerup lade kæmper Peder Hessel og 
andre kongetro mod truslen fra oprøreren Marsk Stig, for at sikre den unge Erik Menved tronen. 
Samhørende: Erik Menveds barndom; Kong Erik og de fredløse 
 
Sankt Agathes nat af Gunnar Jensen     
Hovedland, 2001. - 202 sider 
Året er 1259. Kristoffer den Første og Margrete Sambiria - kaldet Sprænghest - krones som konge og 
dronning af Danmark, men andre gør krav på tronen, og år med vold, drab og borgerkrig følger. 
Samhørende: Sankt Agathes nat; Fruen til Estland 
 
Valdemar Atterdag af Thit Jensen              
Aschehoug, 2007. - 607 sider (Originaludgave 1940) 
Om kongen, der med den pligttro dronnning Helvig ved sin side, reddede det gældbundne Danmark.  
Samhørende: Valdemar Atterdag; Drotten; Rigets arving; Atter det skilte – 
 
Elisabeth af Danmark: dronningen og Dyveke af Palle Lauring     
Sesam, 2003. - 281 sider (Originaludgave 1955) 
Om den habsburgske prinsesse Elisabeth (1501-1526) fra hun i 1515 indgik et fornuftsægteskab med 
kong Christian II, indtil hun 8 år senere drog i landflygtighed med kongen og deres 3 børn. 
 
Bodil og dronningen af Pia Grandjean Odderskov     
Mellemgaard, 2019. - 197 sider  
I 1102 drager Dronning Bodil og Kong Erik Ejegod på pilgrimsfærd til Det Hellige Land. En svær rejse 
med sygdom, beskyldninger og svære beslutninger. 
 
Kongens mærke af Erling Pedersen             
Hovedland, 2007. - 343 sider  
På en rejse i Norge voldtager Christian IV en kvindelig shaman, der føder en datter. Selvom hans liv 
består i evige kampe mod svenskerne, katolikkerne og troldfolket, glemmer han aldrig hændelsen, og 
skæbnen vil, at han møder shamanen igen. 
Samhørende: Kongens mærke; Kongens kvinder; Kongens ære 
 
Kong Valdemars Podebusk af Knud A. Petersen     
Skriveforlaget, 2017. - 288 sider  
I 1350 bliver Henning Podebusk en af kong Valdemar Atterdags mest betroede rådgivere. Efter 
Valdemars død hjælper Henning den unge Margrete i hendes bestræbelser på at videreføre Valdemars 
planer om at samle det danske rige. Samtidig forfølger Henning sine egne og familiens ambitioner. 
 
Knud og Erik, konger af Danmark af Knud A. Petersen     
kahrius.dk, 2012. - 210 sider  
Danmark omkring år 1100. Kong Knud har gjort sig voldsomt upopulær med krav om at kirkens magt 
skal styrkes og da et erobringstogt går i vasken må Knud flygte. Da han møder sit famøse endeligt i 
Sankt Albani Kirke står broderen Erik på spring til at arve tronen og Knuds skønne dronning, men i 
stedet får Oluf magten. 
 
På Djævelens tilskyndelse af Martin Petersen      
Rosenkilde, 2016. - 423 sider  
I slutningen af 1120'erne bekræfter den danske konge, Niels, og den polske konge, Boleslaw d. 3. 
deres alliance ved at lade Niels' søn, Magnus indgå ægteskab med den purunge prinsesse Richiza, og 
det bliver fra hendes vinkel vi kommer til at opleve de dramatiske år omkring Magnus' drab på 
fætteren, Knud Lavard. 
 
Kongen der sendte paven en fugl af Martin Petersen      
Samleren, 2008. - 463 sider  
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. 



 
Christian den 4. i krig og kærlighed af Palle Petersen    
Palle P-forlag, 2013. - 301 sider 
Skildring af den blodrige og temperamentsfulde kong Christian IV (1577-1648), især om de femten år 
mellem 1615 og 1630, da han levede sammen med Kirsten Munk (1598-1658). 
 
Sophie Amalie af Karen Plesner     
Aschehoug, 2006. - 279 sider (Originaludgave 1959) 
Historisk roman fra Frederik den III's hof om hans dronning Sophie Amalie i en dramatisk tid med 
stadige stridigheder med Corfitz Ulfeldt og den svenske konge.  
 
Hjerterkonge af Brigitte Raskin      
Aschehoug, 2004. - 247 sider 
Med forfatterens egne kommentarer fortæller hun historien om kong Christan II, hustruen Elisabeth, 
elskerinden Dyveke og Mor Sigbrit. Synsvinklen er hollandsk, og meget mere positiv end dén, vi plejer 
at høre. 
 
Jeg dør uskyldig af Henning Rovsing Olsen    
Mellemgaard, 2013. - 315 sider 
Efter henrettelsen af Struense bliver Caroline Mathilde sendt i eksil i Celle. Herfra planlægger hun et 
statskup for at blive genforenet med sine børn. 
 
Døden i festdragt af Henning Rovsing Olsen    
Holkenfeldt, 2008. - 277 sider 
Biografisk roman om juristen Enevold Brandt (1738-1772), der blev henrettet sammen med Struensee 
for majestætsforbrydelse. 
 
Christine af Helle Stangerup     
Politiken, 2007. - 384 sider (Originaludgave 1985) 
Romanbiografi om Christian II's smukke, begavede datter (1521-1590), der optræder i 
danmarkshistorien som Peder Oxes medsammensvorne. 
 
Spardame af Helle Stangerup     
Gyldendal, 1990. – 269 sider 
Historisk roman om kvindeintrigerne ved Christian IV's hof med Leonora Christina (1621-98) som 
hovedperson, i årene frem til hendes indsættelse i Blåtårn. 
 
Prinsesse af blodet af Bodil Steensen-Leth    
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 og rådgiver 
Johann Friedrich Struensee, med fatale følger for begge. 
 
Estrids søn, Svend - kongen, der ændrede Danmark af Kaj Stillinger     
Sjælens Spejl, 2012. - 328 sider 
Svend Estridsøn er ambitiøs. I middelalderens Danmark sætter han sig for at erobre kongemagten, 
men snart må han flygte til Sverige. Dog vender lykken, og efter mange genvordigheder kan han sætte 
sig på kongetronen. 
 
Bruden fra Gent af Dorrit Willumsen    
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 Elisabeth fra Gent. 
 
Bag damen stod en Christian af Jane Aamund     
Høst, 2007. - 239 sider 
Om de kvinder, der har været gift med - eller har haft et forhold til - en konge, der hed Christian. 
 
 
 
  



Konger og dronninger (udenlandske) 
(opdateret d. 14/9 2017) 
 
Den righoldige skønlitteratur om konger, deres dronninger og elskerinder giver dig mulighed for på en 
underholdende måde at blive klog på historien. Litteraturlisten her indeholder et udvalg af romaner - 
ikke biografier - om de kongelige fra resten af verden 
 
Titler: 
 
Katarina den Store 
Azincourt 
Kvinde i et århundrede 
Under Novgorods himmel 
Marie Antoinettes hemmelige dagbog 
Zarinaens datter 
Kleopatra 
Farao 
Dronning Mary af Skotland 
Victoria 
Kongemagerens datter 
Den røde dronning 
Den hvide dronning 
Den anden dronning 
To dronninger 
Den anden søster 
Den evige prinsesse 
Jomfruens elsker 
Dagmar 
Blåt blod : 1461-1469 
Treenighed 
Stormfugl - rosekrigene, første bog 1443 - 1453 
Jomfrudronningen 
Ingeborg : dansk prinsesse, dronning af Frankrig 
Skæbnens søn 
Magten 
Secretum 
Marie-Antoinette 
Magt & Vilje 
Désirée 
Kongerige 
Overløber 
Oprør 


