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Ingen tekst står alene. Bøger er dele af rækker og serier, reoler og 
biblioteker og forskellige kulturer, så ingen bog står uden for 
sammenhænge. Der er altid en næste bog, der er værd at læse – og her 
kan du her finde mere inspiration til andre bøger, du kan låne med hjem.  
 
 
Som litteraturhistoriker ser jeg altid bøger i en sammenhæng. Der kan 
være tale om forfatterskaber, serier, kulturelle strømninger, stil, sprog, 
temaer eller inspiration og referencer.  
 
 
Med fokus på disse forbindelser og sammenhænge mellem værker kan 
du i det følgende finde lidt inspiration til klassikerlæsning ud over det 
sædvanlige. Her er et udpluk af andre store værker af kanoniserede 
forfattere og romaner, der er værd at læse eller at have læst – og især 
inspiration til de værker, som man kunne overveje at læse bagefter. 
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Side 3 

 

Historisk roman om det engelske selskabsliv 

på landet omkring år 1800 med fokus på 
familie og kærlighed, men med et ironisk 
glimt i øjet. 

Emma   
(2014) 
Af: Jane Austen 

Side 5 

Manglen på forventelig sorg ved moderens 
begravelse bliver en central del af 

mordsagen mod Mersault i denne franske 
roman. 

Den Fremmede  
(2019) 
Af: Albert Camus 

Side 6 

 

Kortroman om Aleksej Ivanovitj  og hans 

problemer med spil ved Roulettenburg, 
hvor kærlighed og spil sættes op mod 
hinanden. 

Spilleren  
(1999) 
Af: F.M. Dostojevskij   

Side 8 

Spansk guldalderlitteratur. Fortællingen om 
Don Quijote, hvis unikke syn på verden, 

skaber komiske fortællinger med fokus på 
absurditet og 
omfortolkninger af verden. 

Den Kløgtige Adelsmand  

Don Quijote af la Mancha  
(2005) 
Af: M. de Cervantes Saavedra 

Side 7 
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Satirisk og samfundskritisk rejseroman om 

Lemuel Gullivers rejser – deriblandt hans 

møde med lilleputterne og andre 

anderledes folk og kulturer. 

Gullivers Rejser  
(2017) 
Af: Jonathan Swift 

Side 11 

 

Samfundssatire, kunstkritik og Faust-

motiver. Dorian Grays udseende forandrer 
sig ikke, uanset hvor vildt han lever, men 
det gør hans portræt til 

gengæld. 

Billedet af Dorian Gray  
(2005) 
Af: Oscar Wilde 

Side 12 

 

Gotisk gyserroman om Jonathan Harkers 

møde med grev Dracula, der har inspireret 
utallige bøger og film siden den første 
udgivelse i 1897. 

Dracula   
(1989) 
Af: Bram Stoker 

Side 10 

 

Et af de største moderne litterære værker.  

Hovedpersonen, Marcels, barndoms- og 
ungdomserindringer og hans forsøg på at 
fange og genskabe 

øjeblikke. 

På sporet af den tabte tid. Swanns verden
(2002) 
Af: Marcel Proust 

Side 9 
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 Side 5 

Emma  
(2014) 

Af: Jane Austen 

Jane Austen beskrev selv Emma, som en bog hvis hoved-

person, som kun Austen selv ville kunne lide: Emma har 

mange fejl, er impulsiv og blander sig gerne og ofte i 

andres liv – især den fattige veninde Harriet står ofte for 

skud. Emma skaber derfor en masse problemer, ikke blot 

for alle omkring hende, men også for sig selv. 

 

En klassiker af Jane Austen, der dog er mindre kendt end Austens Stolthed og 

Fordom eller Fornuft og Følelse, men helt sikkert også værd at læse, da Emma 

skiller sig ud fra Austens andre hovedpersoner igennem sine fejl og mangler. Man 

føler igennem bogen en menneskelighed fra Emma i kraft af kombinationen af 

tydelige styrker og svagheder. 

Bogen er alt i alt et godt eksempel på Jane Austens forfatterskab, da den viser 

den stille og lettere ironiske humor, det landlige selskabsliv og den forventede 

romance. Emma er først og fremmest skrevet til kvindelige læsere i alle aldre, 

men mænd, der er modige nok til at læse Jane Austen, vil stadig finde en god 

grad humor og en humoristisk fremstilling af mennesker, der fylder det meste af 

fortællingen, og som er let at forholde sig til, da der er tale om mennesketyper, 

som de fleste kender fra deres egne liv. 

Andre romaner, der har en lignende stil kunne være romaner af Georgette Hey-

er, der både skriver historiske romaner og krimier. Hvis man hellere vil læse mere 

moderne Austen-inspirerede romaner, er Shannon Hales Austenland og Bridget 

Jones’ Dagbog af Helen Fielding inspireret af Jane Austen.  

Andre forfattere med lignede stil og temaer er Brontë-søstrene – især romanerne 

Jane Eyre, Agnes Grey og Vilette. Derudover er der også George Eliot med ek-

sempelvis Middlemarch og Fanny Burney, en af Austens yndlingsforfattere, som 

man kan være heldig at finde værker af. 

https://haderslevbibliotekerne.dk/search/ting/phrase.creator%3D%22Jane%20Austen%22
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Side 6 

Den Fremmede  
(2019) 

Af: Albert Camus 

 

Mersault ser kendsgerninger og sandhed. Hans reaktion 

på moderens død lever derfor ikke op til de forventnin-

ger, som resten af verden har til ham. Da Mersault står 

på anklagebænken for mord, giver denne fremmedhed 

for følelser igen en splittelse mellem Mersaults reaktion 

og forventningerne til ham. 

 

Mersault sætter sig uden for samfundets forventninger til ham og nægter at spille 

den rolle, som han har fået tildelt, hvilket giver ham en tilsyneladende ligegyldig-

hed over for alt i verden. 

Med Mersault som hovedperson ses verden derfor på en helt anden måde, der 

også påvirker ens syn på verden, efter man lægger bogen fra sig. Camus opsum-

merer selv sit værk med, at man kan risikere at blive dømt for mord, hvis man ikke 

græder ved sin egen mors begravelse. 

Søren Kirkegaard har nogle af de samme tematikker med fokus på det absurde 

og det eksistentielle, mens Franz Kafkas Amerika har den samme følelse af hjem-

løshed i verden. I det hele taget er Kafka værd at læse, hvis man kan lide denne 

eller andre af Albert Camus’ værker – eksempelvis er både Dommen og Forvand-

lingen gode bøger, der minder om Den Fremmede. 

Andre værker, der er værd at nævne for læsere af Camus er F.M. Dostojevskijs 

Forbrydelse og Straf eller De Besatte, hvor Camus også har lavet et drama over 

den sidstnævnte. 
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 Side 7 

Den kløgtige adelsmand Don 

Quijote af  la Mancha  
(2005) 

Af: M. de Cervantes Saavedra   

Ridderromansparodien Den Kløgtige Adelsmand Don 

Quijote af la Mancha følger Don Quijote og hans væb-

ner i en række mislykkedes forsøg på at være en god 

ridder. Heriblandt findes også Don Quijotes kamp mod 

vindmøllerne for at vinde hæder som ridder.  

 

Bogen Den Kløgtige Adelsmand Don Quijote af la Mancha minder på mange må-

der om sin titel: meget lang, men sjov. For de læsere, som ikke lader sig skræmme 

af en bogs længde, er Don Quijote et sjovt værk, der lader sin læser stille 

spørgsmål både til virkeligheden og til almindelig sund fornuft. Værket er inddelt 

i en mængde komiske småfortællinger, hvorfor værket ikke er svært, men blot 

langt, især fordi romanen bliver lidt ensartet undervejs. 

Selvom bogen er skrevet omkring år 1600, er denne bog bestemt stadig rele-

vant. En af de store litteraturkritikere, Harold Bloom, har kaldt Don Quijote for 

det første moderne stykke litteratur i verden. Uanset om man er enig med Bloom i 

hans konklusion, så er værket en grundsten for moderne europæisk litteratur og 

unægtelig det største værk fra den spanske guldalder. 

Spansksproget litteratur har inden for nyere tid haft endnu en gylden periode 

med latinamerikansk litteratur, hvor især magisk realisme har taget førersædet 

med 100 års ensomhed af Gabriel Garcia Màquez som frontløber for genren. 

Eftersom Don Quijote er en parodi på ridderromansgenren, er nogle af de mest 

kendte ridderromaner og den tradition, som bogen er skrevet ud fra spændende: 

her finder man blandt andre Kong Arthurs Død og Løveridderen af Chrétien de 

Troyes. Blandt de gamle Vesteuropæiske kulturgrundsten er Beowulf og Dantes 

Guddommelige Komedie også værker, der har haft en betydelig indflydelse. 

https://haderslevbibliotekerne.dk/search/ting/phrase.creator%3D%22M.%20de%20Cervantes%20Saavedra%22
https://haderslevbibliotekerne.dk/ting/object/870970-basis%3A25708032


 Side 8 

Spilleren  
(1999) 

Af: F.M. Dostojevskij   
 

Kurstedet Roulettenburg tiltrækker folk af mange forskel-

lige nationaliteter, der samles for at spille. Aleksej Ivano-

vitj er bogens hovedperson, hvis forelskelse og spilletrang 

kæmper mod hinanden i denne lettere humoristiske, men 

alvorlige roman. 

 

Fremragende indgangsværk både til Dostojevskijs forfatterskab og til russisk litte-

ratur, da denne roman er kortere og lettere end de  tunge russiske romaner som 

Dostojevskijs Forbrydelse og Straf eller de kendte Leo Tolstojs værker: Anna Ka-

renina og Krig og Fred. Bogen giver stadig god indsigt i russisk kultur og litteratur 

på trods af den kortere længde.  

Dostojevskij er sammen med Franz Kafka, Herman Hesse og Albert Camus blandt 

de mest betydelige navne inden for den litterære eksistentialisme, hvor Dostojev-

skijs Kældermennesket er kendt som et af de største eksistentielle værker, og det 

er samtidig blandt de kortere og mere tilgængelige værker af de store russiske 

værker.  

Andre af de mere humoristiske russiske forfattere er Pusjkin og Gogol, hvor sidst-

nævnte eksempelvis har skrevet ”Næsen” og ”Kappen”. Hvis man i stedet for spil, 

som Spilleren omhandler er mere interesseret i skak, kunne man med held se nær-

mere på Nabokovs forfatterskab. 

Flere af de største forfattere betragter Dostojevskij som en central del af udvik-

lingen af moderne litteratur, heriblandt Virginia Woolf, James Joyce og Franz 

Kafka, som alle er påvirket af Dostojevskijs stil, realisme eller filosofiske tanker, 

ganske som Dostojevskijs interesse for vesteuropæisk kultur også har påvirket 

hans værker. 
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Side 9 

På Sporet af  den Tabte Tid, Bind 1: 

Swanns Verden  
(2002) 

Af: Marcel Proust  

Stemningsfyldt første del af Marcel Prousts leviathan af 

et værk. Hovedpersonen Marcel erindrer sin barndom og 

sine tidlige år, mens selve måden, man husker fortiden og 

sanseindtryk, bliver en vigtig del af fortællingen med den 

berømte scene med Madeleine-kagen som konklusion på 

denne del af værket. 

 

Første del af Marcel Prousts livsværk På Sporet af den Tabte Tid, men denne del 

af værket kan stå alene og er muligvis den bedste del, om end resten af de syv 

bind helt sikkert også er værd at læse for læsere af Proust, især på grund af 

symboler, temaer og personer der enten går igen senere i værket eller er gen-

nemgående. 

Marcel Proust har en meget speciel stil, hvor søvn, Madeleine-kager og symfonier 

spiller en central rolle. Alle disse elementer handler om øjeblikket, erindringen og 

den ufrivillige erindring: alt sammen hovedtemaer hos Proust. 

På Sporet af den Tabte Tid er et fremragende litterært værk, der er værd at 

læse på trods af, at det er et meget tungt værk – kun overgået af James Joyces 

Ulysses, der er et af de største og tungeste værker i litteraturen, men kendt som 

muligvis det bedste litterære værk – og det mest ulæste. 

Hvis man til gengæld er interesseret i noget, der minder lidt om Proust, men som 

ikke er helt så anstrengende, er Thomas Mann en rigtig god forfatter, eksempelvis 

med Døden i Venedig, hvor der er lignende tematikker og stil på spil. 

Endelig hvis man er interesseret i non-fiktion er Harold Blooms Hvordan læser man 

og hvorfor? meget interessant læsning, der blandt andet indeholder et kapitel om 

Prousts På Sporet af den Tabte Tid ud over mange andre store værker og forfat-

terskaber. 

https://haderslevbibliotekerne.dk/search/ting/phrase.creator%3D%22Marcel%20Proust%22
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Dracula  
(1989) 

Af: Bram Stoker 

 

Gennem dagbøger og breve fremstilles Jonathan Harkers 

møde med Grev Dracula ved den transsylvanske grænse 

og derefter forsøget på at stoppe Dracula tilbage i Eng-

land sammen med blandt andre Dr. van Helsing. 

 

Dracula har skabt et af litteraturens mest kendte og vidtrækkende ikoner gennem 

vampyren Grev Dracula., der sammen med Frankensteins monster fra Mary Shel-

leys Frankenstein har fået enorm indflydelse og betydning inden for litteratur, film 

og generel kultur for alle aldre – med både børnebøger og morgenmadsproduk-

ter inspireret af netop Dracula. Dette gør i sig selv Dracula til en roman, der er 

værd at læse. 

Sammen med andre romaner fra den engelske Viktoriatid, hvor man kan nævne 

de meget kendte romaner: Frankenstein af Mary Shelleys og Den ejendommelige 

sag om Dr. Jekyll og Mr. Hyde af R.L. Stevenson, er Dracula del af en tendens 

inden for monster- og gyserlitteratur, hvor der er tale om monsteret, der ligner et 

almindeligt menneske. I disse bøger er det skræmmende netop, at monstre kan gå 

usete mellem mennesker, mens de ikke er af bundet af menneskelig moral eller af 

samfundet, som man også ser det i Oscar Wildes Billedet af Dorian Gray. 

Man finder en lignende tendens til mysterier og leg med det overnaturlige hos 

eksempelvis A. Conan Doyle, hvor vampyr-figuren også bruges i Sherlock Holmes-

novellen ”Vampyren fra Sussex”. 

Hvis man har en bredere interesse i vampyrer og vampyr-figurens historiske for-

andring fra monster til helt, kan man finde andre vampyrer og vampyr-typer hos 

blandt andre Anne Rice, Stephenie Meyer, L.J. Smith, og børnebogsvampyrer for 

at nævne nogle få. Til læsere der har en interesse i interaktive bøger er Sværd 

og Trolddom-serien også et godt bud, hvor der også findes mængder af forskel-

lige monstre (deriblandt vampyrer), som man kan være uheldig at møde. 
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Side 11 

Gullivers Rejser  
(2017) 

Af: Jonathan Swift 

 

Lemuel Gullivers rejse til blandt andre Lilleput, Brob-

dingnag og Glubbdubdrib, hvor han møder kæmper, 

lilleputter og andre mærkelige væsner. Romanen er ud-

over at være en god bog for børn både en satire over 

1700-tallets rejseromaner og over samfundet generelt. 

 

Gullivers rejser er en klassiker både for børn og voksne og har været det siden 

bogens første udgivelse. Den satiriske tone og åbenheden for samfundet fejl til-

trækker voksne læsere, uden at dette forstyrrer børns glæde over de små lille-

putter eller andre af de nye kulturer, som Gulliver møder. Bogen egner sig derfor 

også godt til fælles læsning og til højtlæsning.  Bogens illustrationer er lavet af 

Arthur Rackham, der også har lavet de originale illustrationer til Alice i Eventyr-

land og Peter Pan, og disse gør også bogen god til både den nostalgiske læser 

og den barnlige læser. 

Jonathan Swift er blandt de største satireforfattere, og derfor er andre værker 

og tekster af ham oplagte, hvis man kan lide denne genre, men andre lignende 

forfattere er blandt andre Ludvig Holberg, hvor Niels Klims underjordiske rejse 

især bygger på samme ideer og samme tidsånd.  

Huckleberry Finn af Mark Twain er også præget af en grad af samfundskritisk 

satire. Den græske Aristofanes er også værd at se nærmere på for satire-læsere; 

han har eksempelvis skrevet skuespillet Frøerne. 

Montesquieus Persiske Breve indeholder den samme nysgerrighed og mystificering 

af det fremmede, men på et mere virkelighedsnært grundlag, da der er tale om 

1700-tallets Orienten frem for helt opdigtede lande. 

https://haderslevbibliotekerne.dk/search/ting/phrase.creator%3D%22Jonathan%20Swift%22
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 Side 12 

Billedet af  Dorian Gray  
(2005) 
Af: Oscar Wilde 

 

Dorian Gray ser sit eget portræt og bliver 

misundelig på dets evige og uforanderlige 

ungdom og skønhed. Da Dorian Grays ønske 

om ligesom billedet at holde fast i sit udseen-

de går i opfyldelse, får han muligheden for at 

prøve af, hvor langt man kan og vil gå, hvis 

man er fritaget for konsekvenser. 

 

Bogen indeholder tre særligt interessante personer: kunstneren, der skaber sit 

mesterværk med billedet af Dorian Gray, den desillusionerede samfundskritiker 

der stadig følger samfundets normer og regler, og endelig Dorian Gray. 

Dorian Gray bliver påvirket af begge de andre personer: han bliver kunstværket 

personificeret, mens samfundskritikeren får Dorian til at gå mod samfundets nor-

mer. Dette skaber en Dorian Gray, der ligesom en vampyr eller en varulv ligner 

et almindeligt, men smukt menneske, men som ikke er bundet af menneskelig mo-

ral og normer. 

Et andet værk, der udforsker menneskets natur, når mennesker sættes udenfor 

samfundets regler, er Fluernes Herre af William Golding. Yderligere kunne man 

også se på R.L. Stevensons Den ejendommelige sag om Dr. Jekyll og Mr. Hyde eller 

den mere moderne Running Wild af J.G. Ballard til de engelsklæsende, hvor det 

er en hel bys børn, der ikke har haft nogen grænser. 

Billedet af Dorian Gray er fyldt med mytemotiver; mest kendt Syndefaldet og 

Faust-motivet. Andre bøger med ideen om at lave en aftale med djævelen eller 

en dæmon, som man kunne begive sig i gang med er enten Marlowes eller Goe-

thes udgave af Faust-myten, eller til de mere fantasy-interesserede: Eric af Terry 

Pratchett. 
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