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HISTORIER
OM DAN MARK

Emneliste – For børn
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R e n æ ss a n c e
ca . 1 5 3 6 – ca . 1 6 6 0

64.109

99.4

Balkwill, Richard

Barrett, Sigurd

Åløkke, 1995. 32 sider. 12-14 år.

Politiken, 2017. 119 sider. 5-10 år.

Om de fattige bønders og borgeres tarvelige kost, adelsmændenes og de rige købmænds bugnende borde og om det
kongelige køkken. Med opskrifter.

Om Martin Luther (1483-1546), der med sine nye tanker om
kristendommen og kirkens rolle startede reformationen i 1517.

Sigurd fortæller om Luther

Sådan spiste de i renæssancen

99.4

Brandhøj Sørensen, Sara

96

Tyge Brahe

Hartmann, Nils

Quiz om Danmarkshistorien for store og små

Meloni, 2012. 34 sider. 9-11 år.

Om Tyge Brahes (1546-1601) opvækst, uddannelse og arbejde
samt om renæssancen og dens verdensbillede.

Gyldendal, 2000. 30 sider. 10-12 år.

Sæt hjernecellerne i sving! Hvad ved du om Danmarkshistorien
fra istiden til år 2000? 160 spørgsmål for de største børn og
100 spørgsmål for de mindste børn.

Enevoldsen, Herta J.

96.2

Kongedatteren Leonora Christina
- historisk roman fra Christian d. 4.s tid

Brinckmann, Henning og Poulsen, Jens Aage

Gyldendal, 2013. 191 sider.

Gyldendal, 2007. 143 sider. 14-16 år.

Leonora Christina er Christian d. 4.s yndlingsdatter. Hun vokser
op hos sin mormor, og må tåle megen jalousi fra sine søskende.
Som 15-årig, bliver hun gift med Corfitz Ulfeldt. Fremtiden ser
lovende ud, indtil kongen dør, og den jaloux Sofie Amalie bliver
dronning.

Da Danmark blev mindre og verden større
- tiden 1350-1875
Vigtige temaer i bogen er: Kirken og magten, renæssancen og
reformationen, de store opdagelsesrejser, familien i 16001700-tallet, Tordenskjold, oplysningstiden, naturvidenskabens
triumf samt landboreformerne.

Petersen, Palle

Drama i Danmarkshistorien

96.2

Alrune, 1995. 96 sider.

Knudsen, Birgit

Fire episoder fra Danmarks historie: vikingetiden, middelalderen, reformationstiden og renæssancen, som alle kan opføres
både som skuespil, videospil og hørespil.

Da renæssancen kom til Danmark
- i tiden fra 1500-1650
Alinea, 2006. 72 sider. 12-14 år.

Om blandt andet Luther, Rosenholm Slot, Tyge Brahe og livet
på Hven, Kronborg Slot, taffel ved hoffet, Prinsesse Anna, Eske
Brock, Jens Bang, Christian den 4. og en heksebande i Aalborg.

2

E n e væ ld e
o g o p ly s n i n g stid
ca . 1 6 6 0 – ca . 1 8 0 0

99.4

Wagner, Hans

Frederik IV : konge i enevældens Danmark
Flachs, 2008. 48 sider. 13-15 år.

Om Frederik IV (1671-1730) og hans liv med rejser i Europa,
slotsbyggeri, elskerinder og to koner på en gang, men også om
livet for de fattige, bønder, borgere og adelige.

Enevoldsen, Herta J.

Caroline Mathilde og Struensee
- historisk roman fra Christian d. 7.s tid
Gyldendal, 2013. 183 sider. 11-14 år.

Den unge dronning Caroline Mathilde får hjælp til at håndtere hendes ustabile gemal, da Struensee overtager driften af
hoffet og det danske rige. Deres kærlighed blomstrer, indtil de
bliver væltet ved et snedigt kup.

96

Helleberg, Maria

Danmarkshistorier for børn, bind 2

Hartung Nielsen, Jørgen

Sesam, 2003. 167 sider. 10-16 år.

Helhesten - 1803

28 fortællinger der strækker sig fra Leonora Christine til Tordenskjold, H.C. Andersen, grevinde Danner og Knud Rasmussen.

Cadeau, 2017. 44 sider. 8-11 år.

Marie og Laurs har fået børn og efter stavnsbåndets ophævelse, har de bygget et hus ude landet, langt fra landsbyen.
Sønnen Jacob synes, det nye hus giver underlige lyde, og han
fyldes med overtro.

96.7

Jønsson, Phillip Stein

De enevældige konger

Helleberg, Maria

Gyldendal, 2005. 48 sider. 10-12 år.

Bille og Lotte

Indhold: De enevældige konger ; Før enevælden ; Kongen tog
magten : Frederik den Tredje ; Født til at være konge : Christian
den Femte ; Flittig og dameglad : Frederik den Fjerde ; Sky og
religiøs : Christian den Sjette ; Hellere feste end regere : Frederik den Femte ; Den sindssyge konge : Christian den Syvende
; Pligt og sparsommelighed : Frederik den Sjette ; Konge med
problemer : Christian den Ottende ; Frederik Folkekær : Frederik den Syvende ; Efter enevælden.

Modtryk, 2007. 114 sider. 10-13 år.

Da søskendeparret Bille og Lottes far dør i 1759, må moderen
overlade dem til rige slægtninge på herregården Løvenborg.
Her oplever pigerne det stive klassedelte samfund i enevældens Danmark, og de reagerer på hver deres måde på deres
ulykkelige situation.
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N ati o n a lism e , d e m o kr ati
o g i n d u stri a lis e ri n g
ca . 1 8 0 0 – ca . 1 9 1 8

46.8

91.7

Præstegaard, John Nielsen

Dehn, Erik

DigTea, 2017. 17 sider. 9-12 år.

Gyldendal, 2015. 48 sider. 11-14 år.

Bogen Dansk Vestindien fortæller om Danmarks historie som
kolonimagt. Den fortæller om den danske trekantshandel, som
førte til at mange afrikanere kom til at leve og dø som slavegjorte, for at danskere kunne tjene på deres arbejde.

Den industrielle revolution fortæller levende om de store forandringer, der fandt sted i de engelske storbyer fra ca. 1750 til
1850 og senere spredte sig til resten af verden.

Dansk Vestindien

Den industrielle revolution

96.4

Agger, Steen

64.101

1864
Del 1: Børnene på kroen

Grynberg, Stine

Bondekost og herskabsmad
- madens danmarkshistorie 1850-1920

Grimbart, 2017. 2 bind. 10-12 år.

Del 1: Vi følger en familie med fem børn i dagligdagen på
landet i 1864: Børnenes pligter, skolegang, leg, besøg hos mølleren og høkeren, høst, slagtning af gris, juleaften og drama,
da tyske soldater vil stjæle og slagte familiens eneste ko.

Alinea, 2004. 56 sider. 11-13 år.

Om mad, sult og sygdomme, som opstod i forbindelse med
industrialiseringen i Danmark, samt den madkultur, der udviklede sig i det højere borgerskab som et resultat af den nye
teknologi.

Del 2: Danmark i krig

Del 2: Bogen fortæller om krigen i 1864, som var en af de
blodigste i Danmarks historie. Børnenes onkel Jens er soldat,
og han er med i slagene ved Dannevirke og Dybbøl. Han skriver
breve hjem til familien. Overlever han krigen?
96.4

Hartmann, Nils

Danskerne får travlt - fra landbrugets
udskiftning til nutiden - omkring 1780-2000
Gyldendal, 1996. 61 sider. 11-13 år.

En gennemgang af Danmarks historie fra 1780 frem til vor tid.
Der lægges særlig vægt på bøndernes forhold før og efter
stavnsbåndets ophævelse, enevældens ophør i midten af
1800-tallet samt på befolkningens levevilkår gennem de ca.
200 år.
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N ati o n a lism e , d e m o kr ati
o g i n d u stri a lis e ri n g
ca . 1 8 0 0 – ca . 1 9 1 8

99.4

Kølle Martinsen, Lone

Frederik den 6.

Indhold: Hirschholm Slot ; Frederik i kongeriget DanmarkNorge ; Kejserens nye klæder ; Bare fødder i frostvejr ; Paladsrevolutionen i 1784 ; Englandskrigene ; Guldalderen ; Den milde
borgerkonge ; Den mistænksomme tyran ; Liberalismen vinder
indpas ; Den sidste konge ; Hvornår skete det?
Billedbog.

Buhl, Bettina.

Jacobine er sulten - en historie om børn og
mad i 1800-tallets Danmark
Klematis, 2015. 32 sider. 5-9 år.

Billedbog om pigen Jacobine og hendes gårdmandsfamilie.
Jacobine skal passe sine pligter i køkkenet, men hun bliver så
syg, at hun må til den kloge kone.

Sørensen, Annemette

Fangen på Djævleøen
Høst, 2009. 223 sider. 11-13 år.

13-årige Martha arbejder for kommandanten på Christiansø
omkring 1840. Her møder hun livstidsfangen Dr. Dampe, som
har kritiseret enevælden og dermed kongen. Snart er Martha
involveret i Dampes livsfarlige flugtplaner.
Film

Ulvepigen Tinke
Sandrew Metronome, 2003. (93 min.)
Mærkning: Tilladt for alle men frarådes børn under 7 år

Hyrdedrengen Larus møder en meget snavset og sulten pige,
der har levet alene i naturen, siden hendes forældre døde.
Larus bringer Tinke til en bonde, men denne vil ikke vide af
barnet, der dog også har sin helt egen plan. Tinke vil finde sine
rige bedsteforældre.

5

Arb e jd e rb e væ g e ls e
o g 2 . v e rd e n skri g
ca . 1 9 1 8 – ca . 1 9 4 5

96.71

Hansen, Ole Steen

Hverdagen under Danmarks besættelse
1940-45
Flachs, 2007. 48 sider. 12-14 år.

Indhold: En sommerdag i Danmark ; Fredsbesættelsen ; Sociale
forhold ; Energi ; Forbruget ; Børn og unge ; Krigen ; Danmark
går i stå ; Freden ; Tidslinje.
96.71

Hartmann, Nils

Historien om Danmark under 2. verdenskrig
- fra besættelse til befrielse 1940-1945
- fortalt for børn og voksne
Gyldendal, 2015. 316 sider. 10-15 år.

Læs om den tyske invasion i 1940. Hør om sabotage, illegale
blade og om, hvordan danske nazister hvervede danske drenge
til deres ungdomskorps. Læs om aktionen mod jøderne, og om
frihedskæmperne, som satte deres liv på spil. Og få skildringen
af den længe ventede befrielse i maj 1945.

96.7

Bau-Madsen, Jeanne og Hoffmann, Aage

Danmark i 1930’erne
- fattigdom og fællesskab
Flachs, 2008. 48 sider. 14-16 år.

Grøndahl, Jens Christian

Indhold: Skarpe skud i Folketinget ; Verdenskrisen rammer
Danmark ; Protestbevægelserne i fremmarch ; Kampen mod
arbejdsløshed og fattigdom ; Staten tæmmer de frie markedskræfter ; Kampen om folket ; Racehygiejne ; Danmark og
flygtningespørgsmålet ; Krig i Europa.

Med bedstemor i tidens labyrint
Carlsen, 2013. 106 sider. 6-10 år.

Den syvårige Nina og hendes bedstemor kommer på en tidsrejse til København under anden verdenskrig, og her møder de
bedstemors jødiske hjerteveninde.

96.71

Guldberg Mikkelsen, Hanne

Hartmann, Nils

Gyldendal, 2003. 36 sider. 9-12 år.
Da himlen blev sort ; Danmark besat ; Verdens-krig ; Hitler ;
Tyskerne bestemmer ; Livet under besættelsen ; Danskerne gør
modstand ; Jøderne ; Befrielsen ; Efter krigen ; Vigtige årstal.

Oldemors hatteæske; 2

2. verdens-krig i Danmark

Farfars hemmeligheder - tidsbilleder 1930-1960
Gyldendal, 2001. 249 sider. 11-13 år.

Karoline på 13 år får sin farfar til at skrive ned, hvad han kan
huske fra sin barndom og ungdom i perioden 1930-1960. Det
bliver til gode historier om hverdagen og om hvordan, besættelsen påvirkede livet.
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Arb e jd e rb e væ g e ls e
o g 2 . v e rd e n skri g
ca . 1 9 1 8 – ca . 1 9 4 5

Hartmann, Nils

Oldemors hatteæske - familiebilleder 1900-1930
Oldemors hatteæske; 1
Gyldendal, 2000. 185 sider. 11-13 år.

12-årige Karoline besøger ofte oldemor, som har en hatteæske
fuld af minder. Den får oldemor til at fortælle om sin opvækst i
Nyborg i begyndelsen af det 20. århundrede.

Hartung Nielsen, Jørgen

Dø om så det gælder
Dø om så det gælder; 1
Cadeau, 2015. 172 sider. 12-14 år.

Tom skal som faldskærmsagent organisere modstanden mod
tyskerne i Danmark under Besættelsen. Opgaven er vanskelig,
og flere af de uerfarne sabotører mister livet. Til sidst må han
selv flygte til Sverige.

Petersen, Martin

Med ilden i ryggen

Jensen, Lisbet

Eriks krig

Høst, 1999. 222 sider. 12-16 år.

Midt om natten stormer Gestapo lejligheden, hvor Erik og hans
familie bor. Faren bliver slæbt bort og nu begynder et nyt liv
for Erik. Krigen kommer helt ind på livet af ham.

Roman om den 12-årige Klaus, som under 2. verdenskrig flygter
fra det østlige Tyskland til Danmark. Han prøver sammen med
sin mor og to søstre at nå frem med skib. Vil det mon lykkes
dem alle at nå hertil i live?

Billedbog.

Røssell, Dorthe Emilie

DigTea, 2015. 122 sider. 8-12 år.

Famse - fortæl!

Kjærgaard, Anna Margrethe

Mit hus - den dag freden forsvandt

Turbine, 2012. 65 sider. 6-10 år.

Famse er reservebedstemor for Amalie og Victor, og hun
fortæller 8 episoder fra sin barndom under 2. Verdenskrig om juletraditioner, familiemønstre, fattigdom og hverdagsliv
under krigen.

Jensen & Dalgaard, 2015. 40 sider. 5-8 år.

En lille pige fortæller, hvordan hun oplever krigens afslutning
på Bornholm, hvor tyskerne ikke vil overgive sig, og hvor russerne derfor bombarderer Rønne og Nexø. Pigens forældre og
mange andre mister alt, men deres hus bliver genopbygget
efter krigen.
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V e lfæ rdsstat
o g ko ld kri g
ca . 1 9 4 5 – ca . 2 0 0 0

Bundsgaard, Trine

30.1664

Mig og Tude-Tine
- historier fra dengang alting var brunt

Dahl, Ove

Tilbage til 90’erne
- alle de ting, du har glemt, du kan huske

Carlsen, 2012. 138 sider. 6-10 år.

I tekst og fotos præsenteres børn og unges ting, samleobjekter, mode og fænomener fra dagliglivet i 1990’erne.

Maries mor fortæller om sin barndom i 1970’erne, da alting var
brunt, gult og orange. Hun får en god veninde, men bekendtskabet bliver lidt af et kulturchok.

78.69

Peters, John

Gyldendal, 2014. 208 sider. 9-15 år.

Vi går med røde sokker
- sange fra da far og mor var børn

Mig og Torsten - og andre små ulykker
Phabel, 2009. 158 sider. 7-10 år.

Det ydre Nørrebro var et farligt sted at vokse op i 1960’erne.
Fædre drak ugelønnen op, børn gik for lud og koldt vand, og
lærerne delte rask væk lussinger ud. Men børnene kendte ikke
bedre, og for dem var Valkyriegade, Brynhildegade og Haraldsgade fyldt med venner, fjender og eventyr.

Carlsen, 2011. 95 sider. 5-12 år.

Cd + bog med sange som Barndommens gade, Kattejammerrock, Fy fy skamme, Lillebror, Cykelsangen, Ikke rigtig voksne,
Kathrine, pas på og Vi voksne kan også være bange.
91.94

Poulsen, Jens Aage

Reuter, Bjarne

Gyldendal, 2011. 48 sider. 11-13 år.

Gyldendal, 1989. 165 sider. 13-15 år.

Fra 1945 til 1991 var USA og Sovjetunionen supermagter. De
to meget forskellige samfund var hinandens fjender. Bogen
fortæller, hvorfor Den kolde Krig opstod, og hvordan den
udviklede sig.

Månen over Bella Bio; 1

Den kolde krig

Månen over Bella Bio
Erindringsroman fortalt af hovedpersonen fra han er 6 til ca.
14 år. Stedet er Brønshøj, og tiden er slutningen af 1950’erne
med stemninger fra hjemmet, skolen, gården og den vågnende
seksualitet.

Birkeland, Thøger

Den store bog om krummerne
Gyldendal, 2006. 285 sider. 10-12 år.

Krummerne: En meget livlig familie bliver nødt til at flytte til
eget hus.
Stakkels Krumme: Krumme bliver sur, fordi alle altid tager
mere hensyn til hans søster og til hans lillebror.
Krumme og pigerne: Mens familien dyrker kønsrolledebat m.m.,
bliver Krumme lidt efter lidt forelsket i en jævnaldrende pige.

8

n u tid
ca . 2 0 0 0 –

15.2

99.4

Sloth, Kristine

Brohave, Rasmus

People’s Press, 2014. 109 sider. 12-15 år.

Carlsen, 2017. 211 sider. 10-15 år.

Råd og tips fra 15-årig kendt youtube-stjerne og blogger. Hun
fortæller både om sin tid som mobbeoffer, sin familie, interesser og fremtidsplaner. Hun leverer også en lang række råd om
alt fra step-by-step-makeup til fest og hverdag, frisurer og
bedste outfits.

Rasmus Brohave (f. 1998) fortæller om sin succes på det
sociale medie Youtube, der betød at han i 2016 blev kåret som
årets youtuber. Med fakta om Rasmus og med gode råd og tips
til gear til andre youtubere.

Min verden

Sådan blev jeg Rasmus Brohave

Finderup, Mette
96

Emmy : et nyt liv truer

Barrett, Sigurd

Sesam, 2006. 106 sider. 10-12 år.

Sigurd fortæller Danmarkshistorie

Emmy; 1

Emmys dagbog gennem to måneder, skrevet fra den jyske
flække Karleager, om alt fra dødsyge krikker, skilsmisseforældre, en enkelt storebror og - gys - om en mors totale forvandling, og hvad deraf følger.

Politiken, 2016. 283 sider. 6-12 år.

Tag med gennem 128.00 års vildt underholdende danmarkshistorie fortalt i vanlig fritløbende stil af Sigurd Barrett og rigt
illusteret af Jeanette Brandt. Men pas på: der er fare for selv
at lære noget, når der læses højt for de mindste. Det er dannelseshistorie for de mindste, de lidt større og for højtlæseren.
Danmarkshistorien begynder her.

Hartmann, Nils

Fars historie - skærmbilleder 1960-2001
Gyldendal, 2002. - 251 sider. 11-13 år.
Oldemors hatteæske; 3

Karoline på 14 år får sin far til at fortælle om sin barndom og
livet som voksen. Nu er historien om oldemors, farfars og fars
liv gennem 100 år fortalt, og Karoline fortæller selv om at være
ung i dag.

Hitz, Anja

Mig og min papfamilie
Høst, 2011. 118 sider. 8-11 år.
Mig og min familie: 1

Den 11-årige Rose er enebarn og hendes forældre er blevet
skilt. Rose bor skiftevis hos den ene og den anden. En fredelig
skilsmisse. Roses mor får en ny kæreste og med ham følger 5
børn, som vender op og ned på Roses gamle verden.

9

n u tid
ca . 2 0 0 0 –

Sareen, Manu

Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot
Sesam, 2006. 188 sider. 9-12 år.
Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot; 1

Humoristisk fortælling om 13-årige Iqbal, der er ældste søn
i en indisk indvandrerfamilie fra Blågårdsgade på Nørrebro i
København. Iqbal og hans lillebror Tariq kommer ved et uheld
med et fysikforsøg til at sprænge deres skole i luften, og en
hæsblæsende jagt starter, da en forbryderbande forfølger dem
for at få formlen på sprængstoffet.

Toft Simonsen, Renée

Karlas kabale

Politiken, 2003. 158 sider. 6-9 år.
Karlas kabale; 1

9-årige Karla bor sammen med sin mor, sin papfar og to små
brødre. Hun er glad for sin nye familie, men tænker også meget
på sin rigtige, noget drikfældige far.

Film

MGP missionen
SF Film, 2013. (95 min.)
Mærkning: Tilladt for børn over 7 år.

12-årige Karl flytter fra Hvidesande til Nørrebro i København.
Her kommer han i klasse med dansk-tyrkiske Sawsan, der ikke
må deltage i MGP for sin far. På trods af kulturforskelle og
familiernes modstand, bliver de to børn venner og tager på
mission vestpå mod Herning og MGP.

Pendlerkids
DR, 2013. Dvd 1, afsnit 1-10, 1. sæson.
Mærkning: Tilladt for alle.

Børnetoget mellem Jylland og København transporterer
skilsmissebørn til og fra deres adskilte fædre og mødre. I toget
findes musikinteresserede børn, hvis forskelligheder fører til to
konkurrerende bands, der skal kæmpe om at deltage i musikfestivalen Vilde Vulkaner i Vordingborg.
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