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Amtmannens døtre 

Camilla Collett 

Det er slutten av 1830-tallet, og 

Sophie Ramm og Georg Cold 

elsker hverandre. Likevel kan 

de ikke gifte seg. Sophie er 

pliktig til å gifte seg for penger, 

ikke for kjærligheten.  

Amtmannens døtre følger de 

fire døtrene til Amtmann Ramm. Alle døtrene er 

tilpasset datidens kvinneideal, og dette blir deres 

store ulykke. Da boken ble gitt ut i 1854-55 

provoserte den massivt, da boken fremmet kvinnens 

mening i ekteskapelige spørsmål mens samfunnet 

verdsatte ektemenn og fedres mening mest.  

Camilla Collett skrev ofte om kvinnens stilling i 

samfunnet, og Amtmannens døtre sies å være 

landets første roman.  

Den siste viking 

Johan Bojer 

Marja gruer seg til vinteren. Da 
reiser mennene til Lofoten, 

kanskje kommer de aldri 
tilbake.  

I håp om å kunne betale ned 

gjelda med fangsten, deltar 
mange menn i Lofotfiske. 

Kristaver er en av dem. Igjen 
sitter Marja og de reiselystene sønnene. Én etter én 

blir sønnene med faren til Marjas fortvilelse. For 
havet er uforutsigbart, og hvem vet hvem som blir 
ført hjem, og hvem som blir slukt av bølgene?  

Leseren får oppleve Trollfjordslaget på nært hold, i 
tillegg til en hardere tid i Norge, der hver dag var en 
kamp for å berge seg selv og familien. 

Hellemyrsfolket 

Amalie Skram 

Hellemyrsfolket starter utenfor 

Bergen, og ender i Kristiania. 

Vi følger fire generasjoner 

gjennom fattigdom, 

alkoholisme, og ikke minst 

død.  

Dette er en samling av de fire 

bøkene om Hellemyrsfolket. Først introduseres 

Oline og Sjur Gabriel som bor ute på Hellemyren. 

Sjur Gabriel er fisker og Oline drikker. Barnebarnet 

deres Sivert er sentral i de to neste bøkene. Han 

stjeler og lyver, noe han må bøte for senere. Den 

siste boken følger Siverts sønn Severin, i hans harde 

kamp for å unnslippe hans nådeløse mor.  

Amalie Skram er en av Norges beste naturalistiske 

forfattere. Hellemyrsfolket er hennes mest kjente 

verk.  

VIL DU LESE  

DE KJENTE 
KLASSIKERNE?  

VI HAR DEM! 



Et dukkehjem 

Henrik Ibsen  

Nora og Helmer er gift, og har 
tre flotte barn. Nora er 

samtidens perfekte kone, 
Helmers lille dukke. Det 

Helmer ikke vet er at Nora 
har en hemmelighet.  

Både Nora og Helmer trives 

godt med samlivet. Helmer 
har en kone som ikke har store meninger, og Nora 

får penger av Helmer. Helmer er opptatt av å spare 
og hater å låne penger, uvitende om at Nora har 
gjort akkurat det. Hun måtte det, for å redde hans 

liv.  

Dette stykket fra 1879 er et av Ibsens mest kjente. 
Ibsen fikk mye kritikk for hans negative 

Kristin 
Lavransdatter 

Sigrid Undset 

Kristin har et langt og turbulent 
liv. Hun svikter Gud, familien 

sin og seg selv. Vil Kristin til 
slutt finne fred?  

Denne boken inneholder alle de 

tre romanene om Kristin 
Lavransdatter, Kransen, Husfrue og Korset. Leseren 
får være med Kristin helt fra den spede 

barndommen, til dagen hun velger hvem hun skal 
gifte seg med, inn i livet som husfrue, og videre inn 

i alderdommen. Lite blir som Kristin hadde håpet, 
kan det ordne seg til slutt?  

Sigrid Undset mottok Nobels Litteraturpris i 1928 

for bøkene om Kristin Lavransdatter.  

Familien på Gilje 

Jonas Lie 

Familien på Gilje sliter 
økonomisk, men ønsker å 

bevare fasaden. Det betyr at 
døtrene må giftes bort, og 

sønnene må arbeide hardt, 
uansett hva de selv ønsker.  

Familien består av den gamle 

kapteinen Jæger, hans kone, tre 
døtre og én sønn. Døtrene skal giftes bort til rike og 

mektige menn, kjærlighet er irrelevant. Sønnen på 
den andre siden må studere for å bli embetsmann, 
mens han drømmer om Amerika. Hva skal barna 

gjøre?  

Jonas Lie mest kjente roman fra 1883 beskriver 
familielivet på 1840-tallet. Boken var 

samfunnskritisk, og tar opp temaer 
kvinneundertrykkelse, tvangsekteskap og de store 

klasseskillene. 

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  

Dette er kun et utvalg, og det er 

flere klassiske titler tilgjengelig. 
 

Alle bøkene kan bestilles i store 

klassesett.   

Sult 

Knut Hamsun 

Er han heldig tjener han fem 
kroner. Er han uheldig får han 

ikke betalt husleia og må legge 
seg med rumlende mage.  

På 1880-tallet trasker den 

anonyme hovedpersonen rundt 
i Kristiania, skriver i 

Kongeparken, og er ofte sulten 
mange dager i strekk. Han vil livnære seg med sine 

skriverier, men blir bedt om å skrive noe enklere. 
Kristiania er byen som ‘’ingen forlater før han har 
fått merker av den’’, noe hovedpersonen virkelig 

kjenner på.  

Romanen fra 1890 er inspirert av Hamsuns egne 
harde år i hovedstaden, og hans tanker og følelser 

står i sentrum. 

Skipper Worse 

Alexander L. Kielland  

Skipper Jacob Worse trives 

best bak roret på skipet 

Familiens Håb, men når han 

forelsker seg er ikke det lenger 

det viktigste.  

Han vil gifte seg med datteren 

til madam Torvestad, Sara, til 

tross for at Sara er mye yngre enn ham. Ikke kjenner 

de hverandre heller. Likevel lover Jacob at han aldri 

skal dra til sjøs igjen. Når han gifter seg med Sara 

blir han også med i deres religiøse forsamling, der 

noen driver med et nådeløst maktspill.  

Handlingen i Kiellands roman fra 1882 er lagt til 

Stavanger på 1840-tallet. Dette er en av hans mest 

kjente bøker.  


