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– Jeg gled med dem alle, led med dem alle, glædede mig med dem alle. 
Gennemgik alle former for kærlighed: den vilde passion, den ulovlige, utro-
skaben. Og ikke mindst den gode og “produktive” kærlighed, som bygger 
ægteskab og forældreskab. 

Sådan beskriver forfatter Maria Helleberg arbejdet med sin nye roman Sommerfugl   

– Kamp og kærlighed i reformationstidens norden, der udkommer på Bibelselskabets 

Forlag den 11. oktober.

15 år gammel indgår norske Ingerd ægteskab med en meget ældre mand. Ingerd 

skoles i både kærlighed og politik, i alle tænkelige former. Da ægtemanden dør, 

kastes hun ud i 1520’ernes uro: reformation, personstrid og Unionens opløsning.

Som Norges førstedame befinder Ingerd sig midt i konflikterne, med sin store for-

mue og yderligere fem gode kort på hånden: sine fem giftemodne døtre.

I romanen indgår musikken fra den historiske periode som et vigtigt element. Maria 

Helleberg har derfor indgået et samarbejde med de to ensembler Almune og Göt-

terfunken om at arrangere og indspille musikken som et soundtrack til romanen.

Sommerfugl er historien om en kvinde, der fik enestående muligheder og endte magt-

fuld og magtesløs på samme tid.

Pressemeddelelse

Maria Helleberg (f. 1956) er forfatter til en lang række succesfulde romaner og 
er kendt som den historiske romans dronning. I 2017 udkom den anmelderroste 
reformationsroman, Stormene, på Bibelselskabets Forlag

Ny historisk roman af Maria Helleberg  
udkommer den 11. oktober

Udgivelsesreception 
den 11. oktober 
kl . 15.00-17.00 

i Bibelselskabet, 
Frederiksborggade 50, 

1360 København K
Alle er velkomne!

568 sider, Indbundet: 
ISBN 978-87-7523-892-7

 Vejl. udsalgspris: kr. 299,95

E-bog:
 ISBN 978-87-7523-893-4 

 Vejl. udsalgspris: kr. 199,95
Lydbog:  

ISBN 978-87-7523-898-9
 Vejl. udsalgspris: kr. 199,95

CD og streaming: 
Sommerfugl  

- Musikken til romanen
Af orkestrene Almune  

& Götterfunken
Stregkode: 5707471058749

Vejl. udsalgspris: kr. 120,00
Hør en smagsprøve på: 

musicantiga.dk/sommerfugl

udkommer
den 11. oktober
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