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H i s to r i e r 
o m  Da n m a r k

r e n æ s s a n c e  t i l  n u t i d

i 2017 åbner bibliotekerne den store historiebog og fortæller ”Historier om danmark”

i folderen her finder du inspiration til bøger, film, musik og links omkring danmarkshi-
storien – både for børn og voksne. du kan låne materialerne på biblioteket og har du 
brug for yderligere inspiration, så tøv ikke med at kontakte din bibliotekar.

i en tid, hvor verden ændrer sig med forunderlig hast, er det vigtigere nu end nogen-
sinde før at forstå vores historie og fortællingerne om vores ophav. Hvad har formet 
os som nation og som folkefærd, og hvad kan vi lære af historien og de valg, vores 
forfædre har truffet?

Kampagnen ”Historier om danmark” på bibliotekerne er udarbejdet i samarbejde 
med slots- og Kulturstyrelsen, danmarks radio, nationalmuseet, de statsanerkendte 
museer og nordea Fonden.

Folderen er udarbejdet i et samarbejde mellem Bibliotekerne og Biblioteksmedier.
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L i n k s

e r e o L e n . D k
Find spændende historiske e-bø-
ger og lydbøger på ereolen, som 
du kan læse/lytte til på din tablet, 
smartphone eller Pc og Mac - lige 
når det passer dig. 
https://ereolen.dk  

Da n m a r k s H i s to r i e n . D k
danmarkshistorien.dk er en hjem-
meside, der er udarbejdet af 
historikere, arkæologer og andre 
forskere fra aarhus universitet. Her 
får du adgang til kvalificeret og 
tilgængelig viden gennem film, ar-
tikler og lydklip omkring danmarks 
historie fra oldtiden til i dag.
http://danmarkshistorien.dk 

n at i o n a L m u s e e t  
–  H i s to r i s k  v i D e n

samling af artikler omhandlende 
historiske perioder og temaer
http://natmus.dk/historisk-viden/
danmark  

H i s to r i s k at L a s . D k
Historiskatlas.dk er et website og 
en webapp med interaktive kort 
over danmark med tusindvis af 
fortællinger om alt fra fortids-
minder og fredede bygninger til 
slagmarker og slotte. Her finder du 
fakta, sagn, billeder og referencer.
http://historiskatlas.dk 
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96.2

Christian 4.s københavn
Politikens Forlag & Golden Days in Copenhagen, 2007. 207 sider.

en række forfattere bidrager med afsnit om christian 4. som 
renæssancemenneske og tiden i det hele taget. Om Kø-
benhavn, om fester, mennesker, krige og overtro. Bogen er 
sprængfyldt med illustrationer. 

96.2

lauring, Palle
Dansk renæssance - 1536-1588
Aschehoug, 2006. 2. udgave, 317 sider.

danmarks historie i perioden 1536-1588 med vægt på person-
portrætter og beskrivelse af storpolitiske og europæisk-kultu-
relle sammenhænge.

96.2

rosenborg 
- Christian 4. og ”Det store hus i haven”
Nils Vest Film, 2007. 1 dvd

Med udgangspunkt i rosenborg fortælles om christian den iVs 
dramatiske livsforløb.

eco, umberto
rosens navn
Rosinante, 2016. 7. udgave, 572 sider.

Historisk roman og krimi. et italiensk kloster opskræmmes af 
en række mord. den lærde munk William og hans lærling adso 
tilkaldes for at opklare forbrydelserne,  som har tæt forbin-
delse til klostrets bibliotek, der repræsenterer middelalderens 
religiøse univers med magtkampe, inkvisition og fortiede 
sandheder.

Hamann, lars
Fanden er løs - renæssance-krimi
Gyldendal, 2011. 383 sider. 
Knud Korbach; 1

Krimi. en styrmand, der er mistænkt for trolddom, myrdes 
brutalt da hans skib ankommer til København i året 1642. det 
er byens foged, Knud Korbach, der har opgaven med at finde 
morderen, mens byens overtroiske befolkning er i oprørsstem-
ning.

Jensen, thit
af blod er du kommet - historisk roman
Lindhardt og Ringhof, 2016. E-bogsudgave.

Historisk roman fra Himmerland i 1500-tallet, der fortæller om 
striden mellem to magtfulde adelsslægter. 

Musik

Middelalder/renæssance. antologier
Winds and voices at the court  
of king Christian iii
Dirigent: Bo Holten

Dacapo, 1995. 1 cd

Film

77.7

Gøngehøvdingen
af Bjarne O. Henriksen og Gert Henriksen ; frit efter Carit Etlar ; in-

struktør Peter Eszterhás

Scanbox, 2011. - 2 dvd

Året er 1658 og det er vinter. Øresund fryser til og det udnytter 
den svenske hær som går over sundet og invaderer sjælland. 
Men den danske konge har et es i ærmet - krigshelten svend 
”Gønge” Poulsen.

r e n æ s s a n C e 
c a .  1 5 3 6  –  c a .  1 6 6 0
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91.7

1700-tallet sort på hvidt
- tanker, der forandrer: ideer, der korrumperer
Aarhus Universitetsforlag, 2012. 39 sider.

Bogen udfordrer det velkendte glansbillede af 1700-tallet som 
menneskerettighedernes, fornuftens og demokratiets tid ved 
også at dykke langt ned i periodens afgrunde af brutalitet, 
tvang og fornedrelse.

96.3

Glebe-Møller, Jens
struensees vej til skafottet: fornuft og åben-
baring i oplysningstiden
Museum Tusculanum, 2007. 134 sider. 

den 28. april 1722 besteg Johan Friedrich struense skafottet på 
Østerfælled. siden da er der blevet skrevet utallige beretnin-
ger om hans liv og virke, hvor en af de første var den, som præ-
sten ved skt. Petri Kirke i København, Baltharsar Münter, udgav 
om sine samtaler med struense i fængslet på Kastellet. 

Birkegaard, Mikkel
Fra drømmenes bog
C&K, 2012. 442 sider.

eventyrroman. Året er 1846, stedet er København, og enevæl-
den synger på sidste vers. en knægt kommer i lære hos bogre-
stauratoren Mortimer Welles og de opklarer sammen sagen om 
Biblioteket, der næres af drømme og sjæle. 

davidsen, Martin
kongens brev
Klim, 2017. 434 sider. 

Kaptajn tobias rens agerer livvagt under stændermødet og 
indførelsen af enevældet i 1660, samtidig med et personligt 
opgør truer ham på livet. 

enquist, Per Olov
Livlægens besøg 
Samleren, 2010. 4. udgave, 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 vidtræk-
kende reformer, elskede dronning caroline Mathilde og blev 
henrettet for sine gerninger. 

Film

77.7

en kongelig affære
instruktør: Nikolaj Arcel ; manuskript: Nikolaj Arcel ; manuskript: Ras-

mus Heisterberg ; filmfotograf: Rasmus Videbæk 

Nordisk Film, 2012. 1 dvd

engelske caroline Mathilde bliver gift med den danske konge 
christian d. 7, der både er skør og har skizofreni. Han ansætter 
struensee som livlæge og inden længe har struensee forført 
caroline Mathilde og overtaget styringen af landet. 

e n e v æ l d e 
o g  o p l y s n i n g s t i d

c a .  1 6 6 0  –  c a .  1 8 0 0

e n e væ L D e 
o G  o p Ly s n i n G s t i D 

c a .  1 6 6 0  –  c a .  1 8 0 0
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32.26

Hvem skal bestemme? - om grundlov og  
demokrati før, nu og i fremtiden
Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling, 2015.  

80 sider. 

Grundlovsændringen i 1915 betød, at kvinder og tjenestefolk fik 
valgret. Først med den nye grundlov blev danmark et egentligt 
demokrati.

96

Friisberg, claus
en nation dannes
- Danmark og danskerne til 1920
Vestjysk Kulturforlag 2006. 495 sider. 

danmarkshistorien fra oldtiden indtil 1920 er her set ud fra, 
hvordan den moderne danske nationalisme blev skabt. igen-
nem historiens op- og nedture bliver der givet et grundigt 
indblik i de mange faser, der førte til enevældens afskaffelse, 
indførelse af junigrundloven i 1849, forfatningskampen i 1901 
og dermed forankringen af det moderne demokrati, som var 
begyndelsen til nutidens velfærdssamfund. 

96.3

Danmark - en kolonimagt
Gad, 2017. 477 sider. 

Om danmarks tid som kolonimagt fra 1600 til 1900-tallet med 
fokus på centralmagtens forhold til sine fjerne besiddelser i 
indien, Vestafrika og Vestindien. derudover om danmarks rela-
tioner til Færøerne, island, norge, slesvig og Holsten.

Haller, Bent
abelone på Bangsbo
Lindhardt og Ringhof, 2017. 366 sider.

den unge abelone kommer i huset på godset Bangsbo i nord-
jylland i slutningen af 1890’erne. Godset er samlingspunkt for 
datidens store danske kunstnere og her kan alting ske. 

reintoft, Hanne
nederlagets børn
People’s Press, 2014. 716 sider. 

Samlet udgave af ’Nu er det længe siden’ og ’Når dagene strenges’

en sønderjysk familie følges fra slaget ved dybbøl i 1864 og 
frem til systemskiftet i 1901. Familiens udvikling afspejler en 
omskiftelig periode i danmarkshistorien med store politiske 
spørgsmål og omvæltninger i samfundslivet og privatlivet. 

Vraa, Mich
Haabet - 1787-1825
Lindhardt og Ringhof, 2016. 415 sider. 

Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København med 
skibsreder Frederiksen og hans 14-årige datter Maria om bord. 
undervejs afdækkes skibets mørke fortid, samt en række hæn-
delser der har stor indflydelse på Marias opvækst og liv. 

Musik

Vokalmusik. Antologier

dr Vokalensemblet
Drømte mig en drøm : danske sange
dirigent: Michael Bojesen

OUR Recordings, p 2012. - 1 cd

Film

77.7

Bryggeren
Gerz Feigenberg og Kaspar Rostrup ; efter oplæg af Henning Bahs og 

Erik Balling ; frit efter Kristof Glamanns bog ”Bryggeren” ; drejebog og 

instruktion Kaspar Artpeople, 2006.  3 dvd.

Om J.c. Jacobsens (1811-1887) liv grundlæggelsen af carlsberg 
Bryggerierne, hans politiske indflydelse som nationalliberal 
samt, ikke mindst, forholdet til sønnen carl. 

n at i o n a L i s m e ,  D e m o k r at i 
o G  i n D u s t r i a L i s e r i n G

c a .  1 8 0 0  –  c a .  1 9 1 8
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30.1626

arbejdernes historie i Danmark 1800-2000
Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens historie, 2007.  

464 sider. 

danskerne er en nation af lønarbejdere. danmark har længe 
været et af de lande i verden, hvor relativt flest mennesker er 
medlemmer af en fagforening. arbejderbevægelsen har været 
den drivende kraft i skabelsen af et velfærdssamfund, og bo-
gen fortæller om, hvordan den moderne arbejderklasse blev til 
i danmark, og om hvordan arbejderne organiserede sig fagligt 
og politisk. 

96.71

9. april 1940 - våben, udrustning og uniformer
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2015. 223 sider. 

tidligt om morgenen den 9. april 1940 overfaldt tyskland 
danmark med overvældende styrker, og efter mindre end fire 
timers kamp overgav de sidste danske styrker sig efter ordre 
fra regeringen. der er skrevet meget om begivenheden, men 
for første gang foreligger der et detaljeret værk om begge 
siders uniformer, udrustning og våben.

96.71

Birkeland, sven arvid
i kamp for Danmark
- danske skæbner i 2. verdenskrig
Gyldendal, 2013. 477 sider. 

Om 2. verdenskrigs følger for en række danskere, der selv 
deltog. Om hvordan de havde det senere hen, hvordan det 
påvirkede de hjem de siden stiftede, og hvordan det påvirkede 
de børn, der voksede op i hjemmene.

96.71

Harder, thomas
Besættelsen i billeder - Danmark 1940-45
Lindhardt og Ringhof, 2015. 445 sider. 

Fotografisk billedværk med ca. 600 fotografier, avisforsider, 
tegninger og annoncer om forskellige begivenheder og aspek-
ter ved besættelsen suppleret med kommentarer.

96.71

Holm, axel
Hvidsten gruppen
Lindhardt og Ringhof, 2012. 219 sider. 

Om modstandsgruppen Hvidstengruppen, der opererede fra 
1942 til 1944, indtil den blev afsløret og taget af tyskerne. Med 
erindringer fra medfangen og modstandskvinden Pie Frandsen.

99.4 Stauning, Th. 

Grelle, Henning
thorvald stauning - demokrati eller kaos
Jyllands-Posten, 2008. 574 sider.

Om den første socialdemokratiske statsminister thorvald 
staunings (1873-1942) ungdom, karriere og privatliv og hans 
betydning for de danske arbejdere og det danske samfund. 

a r B e j D e r B e væ G e L s e 
o G  2 .  v e r D e n s k r i G

c a .  1 9 1 8  –  c a .  1 9 4 5
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Holm, Benn Q. 
De døde og de levende
Lindhardt og Ringhof, 2016. 334 sider. 

danmark under besættelsestiden: kæresteparret Karen og 
ebbe studerer jura og deltager i modstandsarbejdet, men efter 
en fejlslagen aktion må ebbe til sverige. da ebbe kommer hjem 
igen efter krigens afslutning, er meget forandret.

Kosović, Birgithe
Den inderste fare
Politiken, 2016. 388 sider. 

Politisk og personligt portræt af samarbejdspolitikeren erik 
scavenius, der fik til opgave at føre danmark uskadt gennem 
besættelsen som udenrigsminister. Om både de politiske di-
lemmaer og om scavenius som et erotisk menneske, for hvem 
kærligheden spiller en næsten lige så stor rolle som politikken. 

nielsen, Morten
samlede digte
Gyldendal, 2009. 147 sider. 

samlet udgave af ”Krigere uden Vaaben” (1943), og ”efterladte 
digte” (1945 og 1954) og andre digte, alle skrevet under indtryk 
af forfatterens aktive deltagelse i modstandskampen og be-
vidstheden om dødens nærhed.

nørgaard Pedersen, Knud
sabotage i viborg
Tegneserie

Cobolt, 2015. 157 sider. 

i starten af marts 1944 er et tog med tyske våben på vej mod 
Hanstholm. Modstandsbevægelsen i Viborg gør klar til at gå i 
aktion for at standse toget. 

skou-Hansen, tage
De nøgne træer
Gyldendal, 2007. 200 sider. 

Om nogle unge mennesker i en sabotagegruppe i besættelses-
tidens Århus og et trekantsdrama blandt gruppens medlem-
mer.

Film

77.7

under sandet
Nordisk Film, 2016. 1 dvd-video. 

5 års besættelse er slut, men krigens efterladenskaber skæm-
mer stadig de danske strande. 2.000 tyske soldater sendes til 
danmark for at fjerne de 2,2 mill. miner, som deres landsmænd 
har placeret langs den jyske vestkyst.

a r B e j D e r B e væ G e L s e 
o G  2 .  v e r D e n s k r i G

c a .  1 9 1 8  –  c a .  1 9 4 5
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96.72

Brink, Poul
thule-sagen - løgnens univers
Lindhardt og Ringhof, 2015. 341 sider. 

en gennemgang af tV-journalisten Poul Brinks arbejde med 
thulesagen og en beskrivelse af det kompleks af sager, der på 
forskellig vis har forbindelse med den amerikanske thulebase i 
Grønland og dansk atompolitik.

96.72

Danmark i europa 
Aarhus Universitetsforlag, 2017. 100 sider. 

igennem 51 tematiske artikler udfoldes danmarks udvikling 
i internationalt perspektiv i perioden 1950 til 2000. Om bl.a. 
grundlovsændringen i 1953, studenteroprøret i 1970, Ol i 1984 
og indvielsen af storebæltsbroen i 1998.

96.72

retsbo, Ole
Danmark i den kolde krig
- de afgørende beslutninger
DR, 2008. 183 sider.

Journalistisk debatfremstilling om de afgørende toppolitiske 
beslutninger mht. danmark og den kolde krig med kom-
mentarer af Mogens lykketoft, niels Helveg Petersen og uffe 
ellemann-Jensen.

96.72

Danske drømme 
- en tv-historie om det moderne Danmark
fortæller: Leif Davidsen

DR, 2013.  4 dvd’er.

ejersbo, Jakob
superego
Noveller

Gyldendal, 2009. 223 sider. 

1990’ernes tyve- og trediveårige og deres hverdag er taget lige 
på kornet: udseende, parforhold, forsøget på at få et ’normal-
liv’, sex, stoffer med videre. Bogens titel anslår novellernes 
fælles tema og er et kirurgisk snit ned i dagens hedonisme og 
egocentrisme – men befriende fri for moraliseren.

Haller, Bent
rakkerpakhuset
Samleren, 2010. 340 sider. 

Kollektivroman med et præcist tidsbillede fra 1950’erne. den 
foregår i en etageejendom i en lille kystby og i løbet af en for-
årssøndag, hvor drengene skal spille fodbold mod dem fra Åle-
vej, følger vi alle familierne, og deres historier væves sammen. 

lyngsø, niels
min ukendte bror
Gyldendal, 2015

Hans-Peter bliver som 40-årig fundet på rigshospitalets 
helikopterlandingsplads med en psykose, og da han bliver sat 
over for psykiateren anna Gabrielsen, bliver hans erindringer 
om køn, kærlighed og ubestemt udlængsel hvirvlet rundt i et 
mangfoldigt billede af danmark fra 1970’erne til i dag.

sonnergaard, Jan
om atomkrigens betydning  
for vilhelm Funks ungdom
Gyldendal, 2009. 246 sider. 

i 20 nedtællende kapitler kombineres beskrivelser af 1980’er-
nes BZ’er og yuppieverden med den internationale trussel om 
og folks angst for atomkrig. en apokalyptisk kollektivroman 
om personligt og samfundsmæssigt forfald, misbrug og sam-
menbrud. 

v e L Fæ r D s s tat 
o G  ko L D  k r i G

c a .  1 9 4 5  –  c a .  2 0 0 0
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32.6

Fenger-Grøndahl, Malene
venligboerne - historien om en bevægelse
Bibelselskabet, 2017. 179 sider. 

Historien om den folkelige bevægelse ”Venligboerne”. Ven-
ligboerne er mest kendt for arbejdet med flygtninge, men har 
også et bredere formål baseret på nøglesætningerne: ”Vær 
venlig i mødet med andre”, ”vær nysgerrig, når du møder men-
nesker, der er forskellige fra dig” samt ”mød forskellighed med 
respekt”.

32.7

Pittelkow, ralf
efter 11. september - vesten og islam 
Satellit, 2006. 204 sider. 

analyse af de to kulturkredse, Vesten og islam, deres forhold 
til hinanden og hvordan vi i Vesten (og danmark) kan håndtere 
kulturmødet ved at stå fast på vestlige samfundsværdier, som 
bygger på oplysningstidens ideer om menneskerettigheder, 
tolerance og ytringsfrihed. Opdateret med sagen om Jyllands-
postens Muhammed-tegninger.

33.19

dybvad, Kaare
udkantsmyten - hvordan centraliseringen af 
Danmark ødelægger vores økonomi og sociale 
sammenhængskraft
People’s Press, 2015. 201 sider. 

debatbog om udkantsdanmark og et opgør med forestillingen 
om provinsen som tilbagestående. Om provinsens betydning i 
den samlede økonomiske udvikling, samt bud på hvordan man 
stopper centraliseringen af danmark.

33.21

andre folks penge
- historien om den danske finanskrise
Jyllands-Posten, 2016. 548 sider. 

Om finanskrisen som den har udspillet sig i danmark som følge 
af en række spekulanters salg af ejendomme og pantebreve, 
der fik priserne til at stige, indtil der ikke længere var reel 
finansiering.

55.8

rothenborg, Michael
tordenregn
- Danmarks fremtid i en varmere verden
Lindhardt og Ringhof, 2009. 276 sider. 

Fremtidsvision om hvordan danmark ændrer sig i resten af 
dette århundrede.

n u t i D 
c a .  2 0 0 0  –
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96.7

stage, carsten
tegningekrisen – som mediebegivenhed  
og danskhedskamp
Aarhus Universitetsforlag, 2011. 208 sider. 

Om den rolle, som avisartikler, tv-nyheder og dokumentarfilm 
spillede undervejs, og om hvordan de nationale medier er med-
skabere af vores identitet som danskere, hvor ”muslim” er den 
identitetskategori, som ”det danske” sættes i forhold til.

Bouchet, sara linderoth
Hjem
Tiderne Skifter, 2016. 301 sider. 

drengen aron og hans familie er efter en voldsom flugt fra kri-
gen i syrien endt i et kommunalt boligbyggeri i danmark, hvor 
de nu forsøger at stable deres liv tilbage på benene. 

colling nielsen, Kaspar
Den danske borgerkrig 2018-24
Gyldendal, 2013. 222 sider. 

danmark i fremtiden. i 2018-24 raser borgerkrigen med drab, 
selvtægt, sammenbrud og kaos til følge. 450 år senere fortæl-
ler rigmanden, der ved hjælp af stamceller stadig er i live, om 
sine tanker, tab og oplevelser til sin talende hund og lever 
samtidig et tumultarisk og dekadent liv i rigdom sammen med 
venner, som løbende fortæller hinanden utrolige historier om 
psykisk syge bjørne og meget mere.

Guldager, Katrine Marie
en uskyldig familie
Politiken, 2016. 298 sider. 

Fra en oprørsk opvækst i en venstreorienteret sydfynsk familie 
opnår Frederik succes på det brølende finansmarked i usa. 
drømmen er opnået, men usikkerhed, skyldfølelse og tvivl i 
forhold til forældre og søskende lægger sig som en spænde-
trøje omkring ham.

n u t i D 
c a .  2 0 0 0  –

uledsaget
Tegneserie

Svendborg Graphic, 2017. 72 sider. 

tegneserie. i 5 korte tegneseriefortællinger giver 5 tegnese-
rietegnere liv til 5 uledsagede flygtningebørns beretninger om 
deres oplevelser på vej mod asylcentret i danmark. Børnene 
kommer fra afghanistan, irak og somalia.

Weitze, charlotte
Den afskyelige
Samleren, 2016. 317 sider. 

i en ikke så fjern fremtid, truet af klimaforandringer møder 
22-årige Heidi Kenneth, som er abnormt høj og døjer med øget 
svedproduktion. de forelsker sig og flytter på landet for at 
blive co2-neutrale og selvforsynende, men spørgsmålet er hvor 
langt mennesket vil gå for at redde sig selv eller verden.


