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Marie Antoinette 1 – til læreren  
 
Få eleverne til at læse første kapitel af denne spændende, historiske 
roman ”Marie Antoinette” af Herta J. Enevoldsen. Der er en bog mere i 
serien, hvis de bliver fanget af historien.  
”Marie Antoinette” kan lånes som e-bog på eReolenGO! og eleverne kan 
logge ind med deres Uni-login eller bibliotekslogin. 
 
https://ereolengo.dk/ting/collection/870970-basis%3A52227461 
 
Når eleverne har læst det første kapitel, besvarer de spørgsmålene på tipskuponen ved at sætte 
kryds ved det svar, de tror er det rigtige. De rigtige svar er markeret nedenfor med gul farve. 
Som ekstraopgave kan eleverne lave research: Hvad ved man om virkelighedens Marie 
Antoinette? 

 1 X 2 

1. Hvilket år begynder 
romanen i? 

1870 1770 1970 

2. Hvilket land begynder 
historien i? 

Frankrig Ungarn Østrig 

3. Hvad indledes romanen 
med? 
 

En replik En naturbeskrivelse En drøm 

4. Hvor gammel er Marie 
Antoinette, når hun skal 
giftes? 

24 år 15 år 14 år 

5. Hvilket land bliver Marie 
Antoinette Dronning af? 

Østrig Frankrig Ungarn 

6. Marie Antoinettes mor 
er kejserinde. Hvordan 
lever kejserinden? 

Som enke Som fraskilt Som gift 

7. Hvordan er 
udsagnsordene (verberne) 
primært i teksten? 

I datid (fx løb) I nutid (fx løber) I både nutid og 
datid 

8. Hvad har der været 
planer om? 

At skyde Marie 
Antoinette 

At forgifte Marie 
Antoinette 

At bortføre Marie 
Antoinette 

9. Hvad vil borgerne gerne 
have? 

At Marie Antoinette 
kommer ud på 
balkonen 

At Marie 
Antoinette danser 
for dem 

At Marie Antoinette 
laver stangspring 
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10. Hvad hedder Østrigs 
hovedstad, som nævnes i 
kapitlet? 

Paris Duprov Wien 

11. Hvad kom der ud af 
springvandet? 

Vand Vin Gift 

12. Hvad skinner kareterne 
af? 

Glas og stål Bronze og 
diamanter 

Guld og sølv 

13. Når kejserinden har 
mareridt, tilkalder hun 
hjælp, men fra hvem? 

En 
stjernetyder/astrolog 

En healer En læge 

 

Lav research på internettet: Hvad ved man om virkelighedens Marie Antoinette? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


