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”Dræb ikke en sangfugl er en perfekt komponeret

og afrundet roman.”

– WEEKENDAVISEN

★★★★★
– JYLLANDS-POSTEN

”En af de største amerikanske klassikere.”

– KRISTELIGT DAGBLAD

”Ingen glemmer nogensinde denne bog.”

– INDEPENDENT

”En rig og bemærkelsesværdig roman.”

– DAILY EXPRESS

”En af de bedste debutromaner, jeg kan huske …

den er enestående usentimental.”

– GUARDIAN

”Der er humor såvel som tragedie i denne bog,

ud over dens svage strøg af håb for den

menneskelige natur, og den er herligt skrevet.”

– SUNDAY T IMES 

HARPER LEE  blev født i 1926 i 

Monroeville, Alabama. Da Dræb ikke en sangfugl udkom 

i 1960, fik den øjeblikkeligt succes og blev tildelt 

Pulitzerprisen året efter. Bogen har solgt 40 millioner 

eksemplarer på verdensplan og er blevet en klassiker i 

moderne amerikansk litteratur.

Harper Lees anden roman Sæt en vagtpost ud er skrevet 

i 1950’erne, men udkom først i 2015.

lindhardtogringhof.dk LINDHARDT OG RINGHOF

DRÆB IKKE  
EN SANGFUGL

”Skyd alle de skovskader, I vil,  
hvis I kan ramme dem, men husk at  

det er en synd at dræbe en sangfugl.”

Den lille sydstatsby Maycomb er fyldt med fordomme, vold og  

hykleri, så da byens respekterede sagfører, Atticus Finch, påtager 

sig forsvaret af en sort mand, der er anklaget for at have voldtaget 

en hvid kvinde, får det store konsekvenser for den lille by.

Set gennem øjnene på den niårige Scout Finch udforsker  

Harper Lee med hjertevarmende humor de voksnes irrationelle 

holdninger til race og samfundsklasse i 1930’ernes Alabama. 

”Det er en helt særlig person, der har skrevet denne  

fremragende roman, det er en forfatter, som besidder den  

livligste sans for livet og den varmeste, mest autentiske humor. 

Det er en rørende bog; og så morsom, så vindende.” 

– TRUMAN CAPOTE
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OM BOGEN
Harper Lee tager med sine læsere med til 1930’erne, hvor 
hun belyser en lille, sammentømret by i Alabama, der er 
gennemsyret af fordomme, vold og hykleri, en mands stille 
heroisme, der kæmper for retfærdighed i en uretfærdig 
verden og to unge søskende – Scout og Jem Finch – som 
prøver at forstå de voksnes irrationelle holdning til race 
og samfundsklasse. 

Generelle diskussionsspørgsmål
1. Hvordan introducerer Harper Lee romanens store temaer om race og samfundsklasse? Foruden 
romanens sociale kommentarer er bogen også en fortælling om at blive voksen og om at mindes barn-
dommen. Hvordan kombinerer Harper Lee disse temaer?

2. Bogen er fortalt af Scout, som ser tilbage på sin barndom i alderen seks til ni. Hvilken indflydelse 
har fortælleren på, hvordan historien fortælles?Hvordan ville historien så se ud, hvis Jem var fortællen? 
Eller hvis historien blev fortalt fra en voksens synspunkt – fx Atticus eller naboen miss Claudias? Hvilken 
historie ville Boo Radley eller Calpurnia fortælle?

3. Beskriv Scout, Jem og deres ven Dill. Ville du sige, at de er almindelige børn? Hvordan påvirker det 
deres personligheder og opvækst, at de vokser op med en enlig far? Hvilken rolle spiller deres hushold-
erske Calpurnia i deres liv?

4. Hvad lærer de voksne kvinder i Scouts liv – Calpurnia, Aunt Alexandra, miss Maudie og selv mrs. 
Dubose – hende om at være en dame? Hvordan kæmper hun med de forventninger, der er til hende 
pga. hendes køn? Er der færre begrænsninger for unge piger i dag?

5. Hvordan ændrer Scout og Jem sig undervejs i romanen? Er disse ændringer uundgåelige, eller er de 
formet af de mennesker, der omgiver dem, og de begivenheder de er vidner til og deltagere i?

6. Hvordan ser Scout og Jem på deres far? Hvordan ser byen ham? Hvad lærer de om deres far i løbet 
af bogen? Hvilke erfaringer om livet, fællesskab, pligt, anstændighed og mod giver han videre til sine 
børn både direkte og indirekte?

7. Hvad drager børnene mod familien Radleys hus? Hvad er deres opfattelse af Radley-familien og især 
den mystiske Boo? Hvad antyder Harper Lee om Boo Radleys karakter, og på hvilken måde står dette i 
kontrast til, hvad børnene tror om ham?

8. Scout forklarer: ”De ulykker, der rugede over dette hus, tog deres begyndelse, mange år før Jem og jeg 
blev født. Radleys, der ville have været velkomne overalt i byen, holdt sig for sig selv, og det var en ting, man 
ikke tilgav i Maycomb.” Hvorfor er denne opførsel utilgivelig i Maycomb? Hvorfor er privatliv vigtigt for ind-
byggerne? Hvorfor stoler folk ofte ikke på mennesker, der vælger at holde sig for sig selv og ikke socialisere?

9. Jem forklarer Scout, at der er fire slags mennesker i Maycomb County: ”Og det hele går ud på, at vores 
slags ikke kan lide Cunninghams, og at Cunninghams ikke kan lide Ewells, og Ewells hader og foragter de 
farvede.” Er dette en god beskrivelse af Maycomb? Passer beskrivelsen til hele det amerikanske samfund i 
1930’erne? Hvad med det amerikanske samfund i dag? Hvorfor ser Scout alle som ”folk” uden at inddele 
dem i kategorier?



10. Hvad lærer Scout og Jem om Tom Robinson-sagen? Hvorfor forsvarer Atticus Tom? Hvad tænker 
Scout om race, da vi først møder hende, og hvad lærer hun undervejs i historien? Hvad med Jem?

11. En af de mest berømte linjer i litteraturen kommer fra Dræb ikke en sangfugl: ”Skyd alle de 
skovskader, I vil, hvis I kan ramme dem, men husk at det er en synd at dræbe en sangfugl.” Forklar hvad 
Atticus mener med dette. Hvem er ”sangfuglen” i romanen? Er det en hentydning til forestillingen om 
den rene uskyld?

12. Ville det være tilladt for børn at overvære sådan en retssag i dag? Hvad opdager børnene om deres 
by, deres far og sig selv ved at overvære i retssagen? Er voksne i dag for beskyttende over for børn? Hvad 
prøver voksne at beskytte børn fra – og hvad sker der, når disse børn selv bliver voksne? Hvordan påvirk-
er retssagen og dens eftervirkninger Jem og Scout? I dag bliver højtprofilerede sager ofte vist i fjernsynet 
eller på nettet – hvilken påvirkning har dette på børn og vores samfund?

13. Hvilken rolle spiller omgivelserne i fortællingen? Hvad ville have været anderledes, hvis historien 
froegik et andet sted? Problemstillinger om race er stadig aktuelle i det amerikanske samfund i dag – 
hvilken påvirkning spiller omgivelserne i disse problemstillinger?

14. Bibliotekarer over hele USA kårede Dræb ikke en sangfugl som det 20. århundredes bedste roman, 
alligevel bliver romanen igen og igen anfægtet og forbydes af skoler og organisationer. Hvad gør denne 
roman så vigtig og splittende? Hvad siger romanen om USA i den nære fortid? Hvilke indsigter og erfa-
ringer indeholder den, som er vigtige for os i dag?

Diskussionsspørgsmål for genlæsere

En af de mest elskede romaner nogensinde, Dræb ikke en sangfugl, har været en mangeårig 
favorit blandt læsere igennem mere end et halvt århundrede. Mange fans har genbesøgt roma-
nen efter deres første læsning for igen at opleve skønheden og kraften i Harper Lees roman.

1. Hvor gammel var du første gang du læste Dræb ikke en sangfugl? Hvad var din reaktion på bogen 
dengang? Hvordan er det at læse romanen denne gang sammenlignet med din tidligere oplevelse? Hvor-
for valgte du at genlæse bogen?

2. Hvad opdagede du, da du genlæste bogen? Står karaktererne og plottet stadig distancen? Hvad står 
frem i din seneste læsning af romanen?

3. Hvad gør bogen så elsket af så mange læsere? Hvis du elskede bogen første (eller forrige) gang du 
læse den, føler du så det samme nu og hvorfor?

4. Kan du huske, hvad du lærte om dig selv og verden første gang du læste Dræb ikke en sangfugl? 
Hvordan har du ændret dig siden første gang, du læste bogen? Har forandringerne ændret din holdning 
til romanen og dens karakterer?

5. Dræb ikke en sangfugl finder sted i 1930’erne og blev udgivet i 1960’erne midt i de begivenhe-
der, der siden førte til at Menneskerettighedserklæringen (the Civil Rights Act) blev vedtaget i USA. 
Hvordan ændrede USA sig i årene mellem 1930’erne, bogens udgivelse og i dag? Hvordan har race- og 
klassespørgsmålet udviklet sig gennem de sidste halvtreds år? Er bogen relevant i vores verden i dag?



6. Fik genlæsningen dig til at tænke tilbage på dine egne barndomsminder, eller til at se dem i et andet lys?

7. Harper Lee fletter sociale kommentarer om politik, klasse og race sammen med en historie om at 
gå fra barn til voksen og et portræt af livet i en lille sydstatsby under Depressionen. Lykkes det hende at 
integrere disse tre elementer succesfuldt?  Hvordan arbejder de tre temaer sammen om at skabe en histo-
rie, der på samme tid er sød, tragisk, sjov og dybt seriøst?

8. Hvilke erfaringer kan en ny generation af læsere tage med sig fra Dræb ikke en sangfugl? Hvad lærte 
du af at læse bogen igen?

Diskussionsspørgsmål for familier

Centralt i Dræb ikke en sangfugl er en familie: Atticus Finch og hans børn Scout og Jem. 
Romanen undersøger svære temaer, men er samtidig en fortælling om at blive voksen og 
opdage de smukke og nogle gange smertefulde sandheder om vores verden. Harper Lee 
udforsker uskyld, uretfærdighed, race, samfundsklasse og fordomme igennem en ung 
søster og brors observationer og oplevelser, og gør derigennem disse problemstillinger 
levende og tydelige for alle aldersgrupper.

1. Dræb ikke en sangfugl er en fortælling om en familie og det at blive voksen. Beskriv Scout og Jem. 
Kommer de godt ud af det med hinanden? Hvordan er deres barndom sammenlignet med børns barn-
dom i dag? Hvad lærer de af at være på egen hånd, fri fra voksne og deres opsyn?

2. Bliver Scout begrænset, fordi hun er en pige? Hvad består disse begrænsninger af?

3. Hvordan opfatter Scout og Jem deres far? Hvordan opfatter byen ham? Er han en god mand og rol-
lemodel? Hvad lærer han sine børn om livet, samfundet, pligt, anstændighed og mod?

4. Atticus fortæller Scout, at man aldrig fuldstændig kan forstå en anden person, før man har gået i hans 
sko. Hvad siger det at gå i en andens sko om hendes eller hans liv? Hvilke andre livserfaringer giver Atti-
cus videre til sine børn?

5 Hvorfor forsvarer Atticus Tom Robinson? Han fortæller Scout: ”Tom Robinsons sag, er en ting, 
der berører de dybeste lag i en mands samvittighed.” Hvad fortæller han hende her? Hvad betyder ”de 
dybeste lag i en mands samvittighed”?

6. Hvordan er Calpurnias forhold til familien? Ser familien Finch hende som mere end deres hush-
olderske? Hvordan behandler familien Finch afroamerikanere? Hvordan behandler de fattige? Hvorfor 
spørger Scout Atticus, om de er fattige? Hvorfor ændrer hudfarve eller at være fattig nogle folks opfat-
telse af, hvordan en person er?

7. Hvorfor er Scout, Jem og Dill fascineret af Boo Radley og familien Radleys hus? Hvordan opfører 
de voksne sig over for familien Radley? Hvorfor passede Boo på Scout og Jem? Gjorde Boo en dårlig 
ting, da han reddede børnene fra deres overfaldsmand? Da Scout møder ham for første gang, tiltaler hun 
ham mr. Arthur i stedet for Boo. Hvorfor gør hun det? Hvorfor tror du, børnene aldrig så ham igen efter 
den aften? Tror du, han blev ved med at passe på dem?



Diskussionsspørgsmål for 
sammenligning af bog og film

1. Hvordan er filmversionen af Dræb ikke en sangfugl sammenlignet med romanen? Hvad beholdt 
filmskaberne, og hvad ændrede de?

2. Hvilke forhindringer tror du filmskaberne mødte i filmatiseringen af bogen? Er det muligt for dem at 
forblive tro mod fortællingen i et helt andet medie?

3. Kan en film nogensinde fange en bogs dybde fuldstændigt? Hvad tilbyder en film publikum som en 
bog ikke kan?

4. Gregory Peck vandt en Oscar for Bedste mandlige skuespiller for hans rolle som Atticus Finch. 
Hvilken skuespiller ville du vælge i dag, hvis du skulle lave filmen?

5. Filmplakaten for Dræb ikke en sangfugl inkluderer en advarsel om, at den ikke er egnet for børn. 
Tror du de fleste forældre i dag ville lade deres børn se filmen? Hvis du har børn eller gerne vil have 
børn, ville du så tillade dine børn at se filmen?

6. I deres anmeldelse roste New York Times filmen, men påpegede dog ”På trods af filmens følelse for 
børn, fortæller den os ikke særlig meget om, hvad børnene føler”. Er du enig i kritikken? Er Scout og 
Jems følelser tydelige i bogen? Hvordan fanger eller fremkalder filmskabere ”følelse”?

7. Den afdøde Roger Eberts anmeldelse af bogen indledes således: ”Dræb ikke en sangfugl er en 
tidslomme, der bevarer stemningen og forhåbningerne fra et venligere, blidere og mere naivt Amerika.” 
Synes du, at de amerikanere, der portrætteres i bogen er venligere og blidere? Hvordan ville du beskrive 
denne tidsperiode?

8. Filmen udkom i 1963 i det, der nu betegnes som det definerende år for den moderne borgerret-
tighedsbevægelse, hvor flere store begivenheder – inklusiv ”Marchen mod Washington” – fandt sted. 
Tror du filmen medvirkede til ændre folks syn på race og uretfærdighed? Hvilken indvirkning har pop-
ulærkultur – fiktion, film og bøger – på folks holdninger og overbevisninger? Tænk på film, der for nyligt 
har skabt kontroverser. Hvorfor splitter de folk?

       To år efter romanen blev udgivet debuterede Dræb ikke en sangfugl på det store 
   lærred. Den anmelderoste film blev nomineret til otte Oscars og vandt tre, og er på 
Det Amerikanske Filminstituts liste over de største amerikanske film nogensinde.

OM FORFATTEREN
Harper Lee er født i 1926 i Monroeville i Alabama. Hun 
gik på Huntingdon College og studerede derefter jura på 
University of Alabama. Hun er forfatter til to romaner 
Dræb ikke en sangfugl og Sæt en vagtpost ud. Harper Lee 
har vundet adskillige litterære priser, heriblandt Pulitzer-
prisen og the Presidential Medal of Freedom.



Femoghalvtreds år efter at Harper Lees 
eneste roman og udødelige klassiker ”Dræb 
ikke en sangfugl” udkom, kommer der 
nu endelig en toer. ”Sæt en vagtpost ud” 
foregår i midten af 1950’erne og 20 år efter 
“Dræb ikke en sangfugl”.  

Den nu 26 år gamle Scout (Jean Louise 
Finch) er vendt hjem fra New York, for 
at besøge faren Atticus i den lille by May-
comb, Alabama, hvor hun voksede op. I en 
tid hvor racediskriminationen raser i USA, 
er Jean Louise tvunget til at kæmpe med 
politiske såvel som personlige problemer, 
idet hun forsøger at forstå sin fars holdning 
til samfundet og sine egne følelser omkring 
det sted, hun er født og opvokset.

DRÆB IKKE EN SANGFUGL

Den anden roman af den  
Pulitzerpris-vindende forfatter til
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Af forfatteren til DRÆB IKKE EN SANGFUGL

”STØRRE BLIVER SENSAT IONERNE IKKE
I BØGERNES VERDEN.”  

–POLI T IKEN 

LINDHARDT OG RINGHOF

Raceproblematikken er på sit højeste i 1950’erne, da  

seksogtyveårige Jean Louise “Scout” Finch vender hjem fra 

New York City for at besøge sin far Atticus i Maycomb, Alabama. 

Hendes hjemkomst viser sig dog at blive bittersød, da hun  

konfronteres med nogle foruroligende swandheder om  

de mennesker, hun holder af. Romanen er et portræt af et  

samfund og en ung kvinde, der har et pinefuldt, men 

nødvendigt, behov for at lægge fortidens illusioner bag sig.

SÆT EN VAGTPOST UD bygger videre på Harper Lees  

uforglemmelige klassiker Dræb ikke en sangfugl og byder på  

et gensyn med de ikoniske karakterer.

DRÆB IKKE EN SANGFUGL

”Dræb ikke en sangfugl er en perfekt komponeret  

og afrundet roman.”  

– WEEKENDAVISEN

★★★★★
– JYLLANDS-POSTEN

”En af de største amerikanske klassikere.” 

– KRISTELIGT DAGBLAD

”Ingen glemmer nogensinde denne bog.” 

– INDEPENDEN T

”En rig og bemærkelsesværdig roman.”  

– DAILY EXPRESS

”En af de bedste debutromaner, jeg kan huske …  

den er enestående usentimental.”

– GUARDIAN

”Der er humor såvel som tragedie i denne bog,  

ud over dens svage strøg af håb for den  

menneskelige natur, og den er herligt skrevet.”

– SUNDAY T IMES

HARPER LEE  blev født i 1926  

i Monroeville, Alabama. Hendes hidtil eneste  

roman Dræb ikke en sangfugl blev udgivet i 1960, fik  

øjeblikkeligt succes og blev tildelt Pulitzerprisen  

året efter. Bogen har solgt 40 millioner eksemplarer  

på verdensplan og er blevet en klassiker i moderne 

amerikansk litteratur. 

Efter 55 års stilhed udgiver Harper Lee endelig endnu 

en roman. Sæt en vagtpost ud er skrevet i 1950’erne og 

før Dræb ikke en sangfugl, men udspiller sig to årtier 

senere og kaster nyt lys over den amerikanske klassiker.
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