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1826
J.F Cooper 
Den sidste mohikaner
To hvide kvinder bortføres af en frygtlige og 
drabelig indianerstramme. Nu er det op til 
en ung indianer og hans venner at forsøge at 
få dem fri. Roman gjorde J.F.Cooper til en af 
tidens mest berømte forfattere og det er en 
rigtig ”drenge klassiker”.  Se også den flotte 
filmatisering med Daniel Day-Lewis.

1850
Nathaniel Hawthorne 
Det flammende bogstav 
En utro hustru, en ægtemand der bliver 
vanvittig af hævntørst og en følsom elsker, 
der samtidig er præst. Så er scenen sat til 
et trekantsdrama af dimensioner. Romanen 
bliver betegnet som den første psykologiske 
roman i amerikansk litteratur.

1851
Hermann Melville
Moby-Dick eller Hvalen 
Drama om den fanatiske kaptajn Ahab og 
hans hævntogt på hvalen Moby Dick, som 
engang har lemlæstet ham. Romanen kan 
samtidig læses som symbol på menneskets 
kamp mod naturen.  Se også filmen med 
Gregory Peck som Kaptajn Ahab.

1876
Mark Twain
Tom Sawyers eventyr 
Slagsmål, snyderi, narresteger og pirateri. 
Denne roman har det hele. Mark Twain har 
brugt sine egne barndomsminder til at forme 
Tom Sawyer. Vi hører om alle de bøllestre-
ger, han sammen med sin kammerat laver i 
og omkring Mississippifloden sidst i forrige 
århundrede. Bogen kan både læses af voksne 
og børn.

Denne emnepjece omhandler 

en mangfoldighed af amerikan-

ske romaner, der alle falder ind 

under den litterære kategorise-

ring man betegner ”Den store 

amerikanske roman”. Begrebet 

bruges som en samlebetegnelse 

for de romaner der, oftest skre-

vet af en amerikaner, på en eller 

anden måde formår at fange 

tidsånden i den samtid hvori de 

er skrevet. 

De er oftest store af omfang, 

komplekse i handlingen og 

meget meget interessante, hvis 

man, udover at blive under-

holdt, også er nysgerrig på 

amerikansk historie. 

Her er romanerne præsenteret 

kronologisk, og de findes alle 

sammen på et folkebibliotek 

nær dig. 

Den store 
amerikanske 
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1920
Edith Wharton
Uskyldens år
Newland skal giftes med den helt perfekte 
pige. Hun er ung, smuk og uskyldsren, og hun 
er fra en god og velanset familie. Med andre 
ord er de det perfekte par. Men da han intro-
duceres til pigens kusine hertuginde Olenska, 
bliver han dødeligt forelsket i hende. 

1925 
F.Scott Fitzgerald
Den store Gatsby
Hvem er den mystiske Gatsby? Og hvad er 
det, han gerne vil opnå med sin ekstreme rig-
dom? Et rammende portræt af ”the roaring 
twenties”, de glade jazztider og den pris, som 
livsstilen førte med sig. Se også det store 
drama med Robert Redford og Mia Farrow i 
hovedrollerne.

1926 
Ernest Hemingway
Solen går sin gang
En gruppe unge, desperate og livshungrende 
amerikanere turer rundt i 1920´ernes Paris og 
Spanien. De har mistet troen på fremtiden, 
og at der er en højere mening med livet. Kun 
en intens ”leven i nuet” kan for en stund give 
dem en slags mening med det hele.

1929 
Ernest Hemingway
Farvel til våbnene
Scenen er den italienske front under 1. 
Verdenskrig, hvor vi følger den amerikanske 
frivillige ambulancefører Henry. Han møder 
den engelske sygeplejerske Catherine, og 
de forelsker sig. Men pludselig bliver Henry 
uretfærdigt beskyldt for at være desertør og 
er nødt til at tage flugten fra Italien.  

http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=j.f+cooper&term2=&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&field_sprog=&term_mat%5B%5D=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=&term2=det+flammende+bogstav&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&field_sprog=&term_mat%5B%5D=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=herman+melville&term2=&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&field_sprog=&term_mat%5B%5D=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&set=4&start=11&step=5&page=3&sort=aar
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&set=5&start=6&step=5&page=2&sort=aar
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=&term2=den+store+gatsby&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&field_sprog=&term_mat%5B%5D=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=ernest+hemingway&term2=solen+g%E5r+sin+gang+&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&field_sprog=&term_mat%5B%5D=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=&term2=farvel+til+v%E5bnene&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&field_sprog=&term_mat%5B%5D=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=


1929 
William Faulkner
Brølet og vreden
En sydstatsfamilies storhed og (for)fald. På 
snedig dramatisk vis fortæller Faulkner sin 
historie gennem forskellige synsvinkler og 
tidsperspektiver så man som læser aldrig ved 
hvad der er sandt eller falsk. 

1936 
Margaret Mitchell
Borte med blæsten
Storladen kærlighedsroman. Scenen er 
godset Tara i Georgia og den amerikanske 
borgerkrig. I centrum af det hele har vi den 
smukke men også til tider utilregnelige 
Scarlett O’Hara. hun befinder sig midt i et 
selvskabt trekantsdrama imellem den pæne 
Ashley og krigsspekulanten Rhett Butler. Se 
også storfilmen med Vivien Leigh og Clark 
Gable. 

1937 
John Steinbeck
Mus og mænd
Det umage par George og Lennie ernærer sig 
ved at gå til hånde på forskellige gårde. De 
drømmer om at skrabe penge nok sammen 
til at få deres egen lille gård og leve af ”the 
fat of the land”. George er lille og intelligent, 
mens Lennie er stor og stærk og nærmest 
retarderet. Han elsker at røre ved bløde ting 
som mus, kaniner og piger med bløde kjoler. 
Så da de bliver ansat et nyt sted, er det dømt 
til at gå galt…     

1951
J.D. Salinger
Forbandede ungdom  
(ny titel Griberen i rungen)
17-årige Holden Caulfields liv er helt igennem 
besværligt. Alt, hvad han rører ved, går galt. 
Det er kun lillesøsteren Phoebe, som tror på 
ham og hans evner. En humoristisk beskri-
velse af en ung mand i konflikt med sig selv 
og de voksnes verden.

1953 
Saul Bellow
En ung amerikaners eventyr
Augie er parat til at erobre verden, han er 
selvsikker og har en ”her kommer jeg” atti-
tude. Han har en optimistisk-naiv indgang til 
livet og med den i bagagen udforsker han den 
moderne amerikanske virkelighed. 

1953 
Ray Bradbury
Fahrenheit 451
Regeringen har forbudt tryksager ved lov, da 
det ansporer til selvstændig tankevirksom-
hed. Montag er ”brandmanden”, der skal 
brænde de farlige bøger på bålet, men da 
han forelsker sig i en ”bogorm”, drister han 
sig til at læse i de konfiskerede bøger.  

1955 
Valdimir Nabokov
Lolita
Klassisk roman om den ældre herre Humbert 
Humbert, der gifter sig med enken Charlotte 
Haze. Ikke fordi han elsker hende, men fordi 
han er erotisk besat af hendes kun 13 årige 
datter. Da Charlotte dør, er Humbert lige 
pludselig tættere på at nå sit mål, og det 
får fatale konsekvenser. Besnærende og syg 
roman om fænomenet Lolita. Se også filmen 
med James Mason.

1939 
John Steinbeck
Vredens druer
Tørke og økonomisk krise tvinger familien 
Joad fra Oklahoma fra hus og hjem. De søger 
mod Californien hvor der ifølge rygterne 
skulle være arbejde nok til alle. Men det går 
ikke helt så glat, og de ender arbejds- og 
hjemløse på landevejen. En klassiker om 
social bevidsthed og engagement fra depres-
sionen i 1930´ernes USA. Se også filmen 
instrueret af Jord Ford. 

1946 
Robert Penn Warren
Alle kongens mænd
Magtmisbrug og korrupte autoriteter er 
omdrejningspunktet i denne psykologiske 
roman om politik og moralsk fordærv i en 
amerikansk stat. Bogen er inspireret af 
sydstaternes store mand Huey Pierce Longs 
storhed og fald.

1951 
James Jones
Herfra til evigheden
Da Pearl Harbor bliver angrebet af japanerne 
ændres 2. Verdenskrig for altid. Bogen beskri-
ver livet blandt de amerikanske soldater før 
og under det kendte slag.  James Jones var 
selv soldat i den amerikanske 25. infanteri-
division og var vidne til det japanske angreb. 
Romanen omtales ofte som en af de bedste 
krigsromaner nogensinde.
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1957 
Jack Kerouac
Vejene
Generationsroman om to beatniks’ ople-
velser som vagabonder på de amerikanske 
landeveje. Scenen er sat til 1947 i denne 
selvbiografiske roman, der oprindeligt blev 
skrevet på en 40 meter lang papirrulle. Ke-
rouac, Allen Ginsberg og kredsen af litterære 
bohemer omkring dem rejser rundt i USA for 
at lede efter det ”sande” Amerika, og tegner 
samtidigt et portræt af en generation, der 
ikke kan eller vil tilpasse sig efterkrigstidens 
USA.  

1960 
Harper Lee
Dræb ikke en sangfugl
En lille piges liv forandres for altid, da hendes 
far påtager sig opgaven at forsvare en uskyl-
digt anklaget neger for voldtægt mod en hvid 
kvinde. Stærk roman og pulitzer-vinder, der 
kredser om sortes forhold og rettigheder i 
sydstaten. Alt sammen skildret igennem en 
9 årigs øjne. Se også dramaet med Gregory 
Peck i hovedrollen.

1961 
Joseph Heller
Punkt 22
Handlingen foregår på en amerikansk 
flyvebase i Italien under 2. Verdenskrig. Her 
får vi bl.a. serveret den ene absurde samtale 
efter den anden, hvilket giver et billede af et 
lukket samfund af gale mennesker skabt af 
den krig, de er en del af. Romanen er både 
morsom og kritisk i forhold til krigen og det 
militære bureaukrati.

1977 
Toni Morrison
Salomons sang
Jagten på en skjult familieskat, bliver Milk-
man Deads mulighed for at finde sin fortids 
slægt. En historie om de farvedes liv i Ame-
rika før og nu. En søgen efter identitet, hvor 
volden og slaveriet har sat sine tragiske spor.

1982 
Alice Walker
Farven lilla
Den fattige sydstatsneger Celie bliver solgt 
som kone til den brutale Albert. Livet er 
hårdt ,og tørre tæsk er hverdagskost. Endelig 
samler Celie mod til at forlade sin mand og 
søge lykken selv. Men inden da skal hun gå 
meget grueligt ondt igennem. Se også dra-
maet instrueret af Steven Spielberg. 

1985 
Don DeLillo
Hvid støj 
Et kemisk udslip i en lille amerikansk by 
ændrer Jacks liv for altid, da han udsættes for 
giftskyens stråling. Jack udvikler en voldsom 
dødsangst, som får ham til at lægge en 
vanvittig plan. 

1987 
Tom Wolfe
Forfængelighedens bål 
Finansgeniet Sherman McCoy har det hele: 
succes, penge og en elskerinde. Fundamentet 
for hans liv begynder at smudre, da de to 
bliver involveret i en bilulykke i Bronx. De 
går i panik, da en ung sort fyr kommer hen til 
dem. De kører ham ned og flygter fra stedet. 
Sladderjournalisten Peter Fallow får nys om 
sagen, og så ruller skandalen. Der går ikke 
længe inden alle fra politikere til prædikanter 
bruger Sherman som syndebuk.

1961 
Richard Yates
Revolutionary road
Ægteparret April og Frank Wheeler er fastlåst 
i et helt almindeligt liv i forstæderne. De 
prøver at tilpasse sig men længes efter et 
mere frit og interessant liv. De planlægger at 
vende tilbage til rødderne for at for få deres 
spændende liv tilbage, men tingene udvikler 
sig i en dramatisk retning for dem begge to. 
Se også filmen med Leonardo DiCaprio og 
Kate Winslet.

1962 
Ken Kesey
Gøgereden
Roman foregår på et amerikansk sindssy-
gehospital, hvor oversygeplejersken totalt 
dominerer alt, men de indsatte med småkri-
minelle Randle P. McMurphy i spidsen vil ikke 
finde sig i den behandling.  Se også det oscar 
vindende mesterværk med Jack Nicholson i 
hovedrollen.

1969
Kurt Vonnegut
Slagtehal fem eller børnekors-
toget – en pligtdans med døden
Bombardementet af Dresden under 2. 
Verdenskrig. 135.000 mennesker er døde, 
og byen står bogstavelig talt i flammer. Her 
befinder bogens hovedperson krigsfangen 
Billy Pilgrim sig. Billy kan rejse gennem tiden 
og hoppe frem og tilbage mellem forskellige 
begivenheder og tidspunkter i sit liv. Trods 
sit dystre emne er det en sjov og tankevæk-
kende anti-krigsroman.
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1995
James Ellroy
American Tabloid
Hvem skød John F. Kennedy? I denne episke 
roman kortlægger James Ellroy med kniv-
skarp præcision USA i årene før den skæb-
nesvangre dag i november 1963. Alle tidens 
store personligheder er med, mangemilliar-
dæren Howard Hughes, J. Edgar Hoover og 
hans tvivlsomme FBI agenter, den berygtede 
fagforeningsbos Jimmy Hoffa og naturligvis 
medlemmerne af Kennedy klanen. Tiden 
efter Kennedy mordet fortsætter i Ellroys 
mindst lige så gode roman ”Et amerikansk 
dødstrip”.  

1997 
Thomas Pynchon
Mason & Dixon 
De to englændere, astronomen Mason og 
landmåleren Dixon drager i 1763 ud for at 
fastlægge grænsen mellem Pennsylvania og 
Maryland. Det bliver en, på mange måder, 
både morsom og grotesk rejse, der involverer 
en lang række historiske personligheder. En 
på alle måder stor roman på 823 sider om 
USA i 1700 tallet.  

2000
Michael Chabon
Den utrolige historie  
om Kavalier & Clay
1939. Nazisterne er begyndt at erobre 
Europa, og den unge jøde og udbryderkonge 
Kavalier smugler sig ud af det besatte Prag. 
Han ender i New York, hvor han og fætteren 
Clay beslutter at starte som tegneserieforfat-
tere, og det lykkes med overvældende succes 
med serien om superhelten Eskapisten.  

2001 
Richard Russo
Empire Falls
Engang var Empire Falls en driftig industriby. 
Nu er den et døende provinshul i Maine, 
hvor den 40-årige Miles Roby bestyrer en 
grill-restaurant. Hans kone bedrager ham 
med den lokale fitnessinstruktør, og ejeren af 
grill-restauranten synes, at Miles også er en 
del af ejerskabet. Denne nutidskrønike vandt 
den eftertragtede Pullitzerpris i 2002    

1995 
Richard Ford
Sportsjournalisten
Ford har skrevet en trilogi om 1980´ernes 
USA, og Sportsjournalisten er første bind i 
fortællingen om Frank Bascombe, hvis ægte-
skab er gået i stykker og hvis 9-årige søn er 
død. Første bind foregår over én lang week-
end, hvor Frank og hans ex-kone traditionen 
tro mødes ved deres søns gravsted. En bog 
om nutidig fremmedgørelse.  
Samhørende: Sportsjournalisten ; Uafhængig-
hedsdag ; Som landet ligger

1997
Don DeLillo
Underverden
Den store roman om USA i årene fra 1951 
til 1992, de år hvor den kolde krig var på sit 
højeste. Her er både storpolitik og historien 
om ”den lille mand”, og det hele bindes sam-
men i konteksten af en berømt baseballkamp 
i 1951.   

1997
Philip Roth
Amerikansk Pastorale
Seymour Levov har via sin succes som 
baseball, basketball- og footballspiller i 
1940´ernes Newark fået kælenavnet Svenske-
ren. Alt er på overfladen perfekt. Succesfuld 
forretningsmand, gift med en skønhedsdron-
ning og lykkelig far. Men da hans datter Mer-
ry bliver dybt involveret i protestbevægelsen 
mod Vietnamkrigen, og uskyldige dræbes i 
terroraktioner, er livet pludseligt ikke helt så 
problemfrit længere. 
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2001 
Jonathan Franzen
Korrektioner
Familien Lambert er mildest talt et spøjst 
bekendtskab og tillige i total opløsning. 
Faderen har Parkinson, og børnene er enten 
depressive eller bare arbejdsløse. Men 
en dag beslutter moderen Enid, at nu er 
det nok og begynder at arrangerer en stor 
julefest. Det er der kommet en både rørende, 
vedkommende og ikke mindst meget meget 
humoristisk roman ud af. 

2002 
Jeffrey Eugenides
Middlesex 
En dag i 1974 opdager den unge Callie at hun 
er tiltrukket af sin skoleveninde. Snart viser 
det sig, at hun er hermafrodit, og årsagen til 
dette oprulles i denne Pullitzerpris vindende 
roman, hvor vi både bevæger os tilbage til 
Lilleasien i 1920erne, og til depressionstidens 
USA og til nutidens kapitalistiske samfund. 

2005 
Don Winslow
I hundenes vold 
Art Keller er narkoagent og ofrer alt på at 
bekæmpe de mexicanske narkokarteller 
personificeret i Barrera brødrenes diabolske 
skikkelser. Nora er prostitueret med et hjerte 
af guld og har også et personligt opgør at 
afslutte med den ene bror. Og irske Callan er 
bare lejemorderen, der efterhånden har fået 
nok af det hele. Hårdkogt og hudløs fortæl-
ling om narkoens veje og vildveje. 

2006 
Cormac McCarthy
Vejen
I en uhyggelig troværdig vision af vores 
mulige fremtid kæmper en far og hans søn 
for at overleve i et USA, som ligger totalt øde 
hen efter ”den store katastrofe”. Der er intet 
tilbage af civilisationen, og de to vandrer 
planløst af sted, kun holdt oppe af omsorgen 
og hengivenheden for hinanden. Findes også 
som film med Viggo Mortensen i hovedrol-
len.  

2008 
Ethan Canin
Amerika Amerika
Corey Sifter, en ung mand fra den amerikan-
ske arbejderklasse, kommer i begyndelsen af 
1970’erne under en rig families beskyttende 
vinger og begynder at arbejde for nomine-
ringen af en demokratisk præsidentkandidat. 
Ikke alt er, hvad det giver sig ud for at være, 
og mens krigen raser i Vietnam og Nixon 
aflytter Watergate, mister Corey sine ung-
dommelige illusioner.  

2008 
Dennis Lehane
Den givne dag
Den hvide politimand, Danny, og den sorte 
baseballspiller, Luther, kommer fra vidt 
forskellige familier og kår men oplever begge 
de historiske begivenheder i Boston i årene 
efter 1. Verdenskrig. Arbejderne kæmper for 
en løn, de kan leve af, og de sorte kæmper 
for ligeret. Deres veje krydses, og der opstår 
et venskab mellem de to familier

2010 
Jonathan Franzen
Frihed
På overfladen er Berglund familien per-
fekt. Far, mor og to dygtige børn. Men bag 
facaden i forstadskvarteret i Minnesota 
lurer galskaben. Eller gør den? En nutidig og 
uforglemmelig roman om den traditionelle 
amerikanske families forfald, fortalt gennem 
de enkelte familiemedlemmers synsvink-
ler. Og hele tiden kredser handlingen om 
begrebet frihed, og hvordan vi definerer og 
forvalter den.   

2010 
Jennifer Egan
Tæskeholdet banker på
Bennie Salazar er en aldrende tidligere punk-
rocker, der har et pladeselskab. Sascha er en 
plaget og bekymret ung kvinde, der er ansat 
i hans firma. Vi følger deres og en lang række 
andre personers liv i USA igennem fem årtier.  
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