
1. Indledning 

Den 16. december 1775 kom Jane Austen til verden. Hun var den næstyngste i en søskende flok på 

otte bestående af to piger og seks drenge, og familien hørte til den øverste del af middelklassen, idet 

hendes far var præst. Faren spillede en væsentlig rolle i Jane Austens liv, for han sørgede ikke blot 

for at hans børn - piger såvel som drenge - fik en grad af uddannelse og blev mere eller mindre 

lærde, men sammen med resten af familien støttede han op om Jane Austens skriverier. Jane Austen 

skrev således i en tidlig alder komedier, vers og andre litterære fremstillinger, og i årene 1811 til 

1818 lykkes det hende at få udgivet, hvad der i dag må siges at være hendes seks hovedværker. En 

af disse romaner er "Pride and Prejudice", som skulle vise sig at blive en af Austens mest populære 

værker. 

Men hvordan var denne foranderlige verden, som Jane Austen oplevede, egentlig? Hvordan var 

situationen økonomisk, socialt og mellem kønnene? Kan man betragte romanen som værende et 

realistisk billede på datidens England? – Og i hvor høj grad? Havde Jane Austen en hensigt med 

”Pride and Prejudice”? – og hvilken? Hvordan blev bogen modtaget af samtiden? Og hvorfor bliver 

den til stadighed flittigt læst over hele verden den dag i dag?  

I min opgave vil jeg tage fat i og forsøge at besvare alle disse spørgsmål. Først vil jeg undersøge og 

belyse den historiske periode, hvori Jane Austen levede og udgav sine bøger. Jeg vil i min 

redegørelse særligt beskrive den sociale struktur, kvindernes position og deres vilkår, da 

kvindeskikkelserne i romanen spiller en central rolle. Næst vil jeg analysere og fortolke "Pride and 

Prejudice". Her vil jeg fokusere på nogle af personerne – som jeg har udvalgt på baggrund af deres 

rolle i romanen – og miljøet, samt titlen og de temaer bogen tager op. På baggrund af min 

redegørelse for samtiden og min analyse af ”Pride and Prejudice” vil jeg forsøge at besvare mine 

ovenfor stillede spørgsmål startende med at diskutere, om kvindeskikkelserne i romanen giver et 

realistisk billede på kvindernes situation dengang. Herefter vil jeg se på udtalelser fra forskellige 

personer, som levede dengang, og vurdere mulige årsager til, hvorfor "Pride and Prejudice" er så 

populær i dag. Afslutningsvis vil jeg se på, hvad hendes hensigt kan have været, og hvilke 

budskaber bogen sender. 

 


