
Ja Nej

Karen Blixen 
 - Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kryds – ja eller nej    

 1. Karen Blixen blev kaldt for Tanne. 

 2. Karen gifter sig med Bror, fordi hun er meget forelsket. 

 3.  Karen og Bror tjener mange penge på kaffehøsten. 

 4.  Denys vil gerne starte en familie med Karen.  

 5.  Kamante forstår sig på dyr. 

 6.  Farmen bliver angrebet af  en stor flok græshopper.

 7.  Denys dør af  sygdom.

 8.  Karens familie sælger farmen.

 9.  Thomas henter Karen i Marseilles.

 10.  Karen skrev under pseudonymet Isak Dinesen.

Svar på spørgsmål 

 1.  Hvad betyder det, at Karen og hendes søstre var ”pæne piger”?

 2.  Hvorfor kan Karen godt lide at være i bjergene i Norge? 

 3.  Hvordan oplever Karen ankomsten til Kenya?

 4.  Hvordan har Bror det med Karens forhold til Denys Finch-Hatton?

 5.  Hvad tror du det betyder, at både Karen og Denys er ”født i en forkert tid”? 

 6.  Hvad får Karen ud af  at skrive fortællinger?

 7.  Hvorfor vil Denys ikke hjælpe Karen økonomisk?

 8.  Hvordan har Karen det, da Thomas tager imod hende efter afskeden med 

  Afrika? 

 9.  Hvordan tror du hun har det ved romanens afslutning?

 10.  Hvad synes du om romanen – god eller dårlig – hvorfor?

Skriv et referat hvor du begynder med:

Romanen hedder ”Karen Blixen” og er skrevet af  Lene Bagger. Den handler om …



Ja Nej

Leonora Christina
- Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kryds – ja eller nej 

 1. Leonora føler, at hendes mor elsker hende.  

 2.  Leonora bliver trolovet med Corfitz Ulfeldt, da hun er ni år gammel. 

 3.  Corfitz låner penge fra statskassen. 

 4.  Leonora sender et brev til Frederik om, at deres far er ved at dø.

 5.  Corfitz opfordrer den svenske dronning Kristina Augusta til at gå 

  i krig mod Danmark. 

 6.  Sverige overgiver sig til Danmark i februar 1658. 

 7.  Leonora og Corfitz bliver sat i fængsel i Hammershus. 

 8.  Leonora tager toget til London.  

 9.  Der dufter godt i Leonoras fængselscelle. 

 10.  Leonora skriver om sine oplevelser i ”Jammers minde”. 

Svar på spørgsmål 

 1.  Hvorfor vælger Leonoras far, at hun skal giftes med Corfitz Ulfeldt? 

 2. Hvad vil Leonora og Corfitz gøre, da hendes far dør?

 3.  Hvorfor er Frederik vred på Leonora og Corfitz efter festen, hvor han 

  er blevet kronet til konge?

 4.  Hvorfor slutter Leonora og Corfitz sig til den svenske kong Gustaf  

  og hans hær? 

 5.  Hvad betyder fredsaftalen mellem Danmark og Sverige fra februar 1658?

 6.  Hvad er betingelserne for, at Leonora og Corfitz bliver sluppet ud af  

  Hammershus?

 7.  Hvorfor slår Leonoras søn Adolph Fuchs ihjel? 

 8.  Hvorfor tror du ikke, Leonora vil indrømme, hvad hun og Corfitz har gjort  

  imod Danmark? 

 9.  Hvad vil det sige, at Leonora stadig har sin værdighed efter 20 år i Blåtårn? 

 10.  Hvad synes du om romanen – god eller dårlig – hvorfor?

Skriv et referat hvor du begynder med:

Romanen hedder ”Leonora Christina” og er skrevet af  Birgithe Kosovic. 

Den handler om …



Ja Nej

Grevinde Danner
- Læseforståelsesspørgsmål

  Sæt kryds – ja eller nej 

 1.  Juliane er gift, da hun føder sit barn.       

 2.  Louises krop passer til at danse ballet.  

 3.  Heiberg skriver stykket ”Elverhøj” til Frederik og Vilhelmines bryllup. 

 4.  Carls far bestemmer over hans liv. 

 5.  Louise åbner en butik med parisermodetøj i København. 

 6.  Louise flytter til Odense med Carl. 

 7.  Frederik er jaloux. 

 8.  Frederiks far opfordrer ham til at lave en grundlov for Danmark.  

 9.  Revolutionen, hvor enevælden bliver afskaffet, er lang og blodig.

 10.  Frederik bliver fordrukken og voldelig.

Svar på spørgsmål 

 1.  Hvorfor kan Juliane ikke længere være tjenestepige hos familien Køppen?

 2.  Hvorfor sender Juliane Louise på balletskole? 

 3.  Hvorfor vil Louise gerne ind i kammerherre Rømerlings hus?

 4.  Hvad kan Louise godt lide ved Carl?

 5.  Hvorfor giver Louise sin søn væk?

 6.  Hvorfor er det vigtigt for Louise at holde kontakten med Carl, selvom de 

  ikke er kærester mere?

 7.  Hvorfor sladrer folk om Louise og Frederiks forhold?  

 8.  Hvad betyder det, når Louise kalder sit forhold til Carl og Frederik for 

  ”Firmaet FCL”? 

 9.  Hvorfor demonstrerer de danske borgere i 1848?

 10.  Hvad synes du om romanen – god eller dårlig – hvorfor?

Skriv et referat hvor du begynder med:

Romanen hedder ”Louise” og er skrevet af  Hanne Villumsen. Den handler om …


