
Filmatiserede kærlighedsromaner 
(opdateret d. 5/12 2021) 
 
Der er skrevet en masse gode kærlighedshistorier, og mange af dem er blevet filmatiseret. 
Listen her er et udvalg af filmatiserede kærlighedsromaner, som kan findes på dansk.  
 
PS: Jeg elsker dig! af Cecelia Ahern          
Bazar, 2004. - 480 sider 
30-årige Holly har mistet sin mand Gerry og er gået helt i sort. Men så dukker 10 
månedsbreve op, som Gerry skrev kort før sin død, og med dem og venindernes selvironiske 
og galgenhumoristiske hjælp fortsætter livet. 
 
Yacoubians hus af Alaa Al Aswany         
Hr. Ferdinand, 2007.- 266 sider 
I et stort boligkompleks i Cairo lever en række mennesker fra alle samfundets lag, hvis 
enkelte historier følges i et epos om kærlighed, magt og afmagt. 
 
Simon vs. verdens forventninger af Becky Albertalli           
Høst, 2016. - 249 sider 
Simon lever et helt almindeligt liv, med lektier, venner, skolens dramahold og velmenende, 
men irriterende forældre, indtil han ved et tilfælde kommer i kontakt med Blue, en dreng, 
han bliver vildt forelsket i - over e-mail. 
Samhørende: Simon vs. verdens forventninger; Leah på offbeatet 
 
Mig og Earl og den døende pige af Jesse Andrews  
People's Press, 2015. - 307 sider  
Greg er 17 år og i sit eget billede ret mislykket. Han flyder med og lader andre styre 
retningen, men da veninden Rachel bliver syg og dør af kræft, sker der noget. 
 
Tara Road af Maeve Binchy        
Cicero, 2002. - 638 sider.  
Da Ria erfarer, at hendes mand har en ung, gravid elskerinde, falder hendes verden sammen. 
Hun bytter sit store hus på Tara Road i Dublin med Marilyn's i Connecticut, New England, og 
begge kvinder får en sommer med de mest uventede oplevelser. 
 
Sex and the city af Candace Bushnell           
Aschehoug, 2000. - 236 sider  
Hastige rids som på en vittig og ironisk måde skildrer livet i New York blandt de rige og 
smukke, følelsesforskrækkede mennesker, som længes efter tryghed men ikke tør forpligte 
sig. 
 
The Piano af Jane Camion        
Lindhardt og Ringhof, 1994. - 172 sider  
Klaveret og datteren Flora er talerør for den stumme Ada, da hun i 1800-tallet møder sin 
ukendte ægtemand på New Zealand. Naboen overtager klaveret og har visse betingelser for 
tilbageleveringen... 
 
Pige med perleørering af Tracy Chevalier        
PP Forlag, 2002. - 234 sider 
I 1664 bliver Griet ansat som tjenestepige hos maleren Vermeer i Delft. Griet er nederst i 
hakkeordenen, og det bliver værre endnu, da Vermeer bruger hende som model, fordi 
hustruen er gravid. 
 
Chéri af Sidonie-Gabrielle Colette     
Lindhardt og Ringhof, 1976. – 151 sider 
Psykologisk skildring fra Paris ved århundredskiftet af den sidste fase af forholdet mellem en 
49-årig kvinde og hendes 25-årige elsker. 



 
Bridget Jones' dagbog af Helen Fielding      
Lindhart og Ringhof, 2007. - 253 sider 
Et års frustrationer, rapt og vittigt fortalt af Bridget, 30 år og feminist, der panisk søger en 
mand, men som samtidig har en rædselsvækkende rollemodel i sin mor. 
 
Jane Austen-klubben af Karen Joy Fowler            
Gyldendal, 2006. - 252 sider 
Seks kvinder og en mand mødes hver måned i et halvt år for at diskutere én af Jane Austens 
seks romaner. Møderne kaster både lys over forfatterskabet og over læsegruppedeltagernes 
liv. 
 
Outlander: Den engelske kvinde af Diana Gabaldon           
Gyldendal, 2016. - 749 sider 
Den engelske sygeplejerske, Claire, er på bryllupsrejse til Skotland lige efter 2. verdenskrig. 
Da hun ved et uheld rejser 200 år tilbage i tiden, ender hun midt i en skotsk klan, farefulde 
eventyr og en ny stor kærlighed. 
Samhørende: Den engelske kvinde; Guldsmed i rav; Den rejsende; Trommer i det fjerne; Det 
brændende kors; Et pust af sne og aske 
 
Beautiful creatures – stormvind af Kami Garcia        
Carlsen, 2012. - 573 sider 
Ethan Wate tæller ned til den dag, han afslutter Jackson High og kan flytte væk fra den lille 
kedelige sydstatsflække Gatlin, hvor der aldrig sker noget uforudsigeligt. Men så begynder 
Ethan at drømme om en pige, han aldrig har mødt. 
Samhørende: Stormvind; Mørke; Kaos; Udfriet 
 
Victoria af Daisy Goodwin        
Politiken, 2017. - 393 sider 
18 år gammel bliver Victoria dronning af England i 1837. Men det er ikke let, når der er 
mange stærke kræfter, som vil bestemme over hende og især have hende gift i en fart. 
 
Mit liv som geisha af Arthur Golden       
Viva, 1997. - 582 sider  
Geishaen Sayuvi med de gråblå øjne blev tidligt solgt til et geisha-hus. I 1930'erne er hendes 
liv i geisha-kvarteret i Kyoto, men det slutter med 2. verdenskrig, og hun må finde sig en ny 
identitet. 
 
Paper towns af John Green      
Høst, 2015. - 335 sider 
Quentin er vanvittig forelsket i Margo, som han har kendt siden de var børn, men da hun 
forsvinder efter en vild forårsnat bliver han tvunget til at tage sin opfattelse af hende op til 
revision, hvis han skal have en chance for at finde hende igen. 
 
Vand til elefanterne af Sara Gruen        
Bazar, 2008. - 355 sider 
Som næsten uddannet dyrlæge går Jacob i chok, da han mister begge forældre ved en 
ulykke. Skæbnen bringer ham til et cirkus, hvor han bliver dyrepasser og hovedkulds 
forelsker sig i chefens kone. 
 
Fjernt fra verdens vrimmel af Thomas Hardy  
Haase i samarbejde med Nyt dansk Litteraturselskab, 1987. - 355 sider  
Romantisk kærlighedshistorie fra England i slutningen af det 19. århundrede. 
 
 
 
 



Carol af Patricia Highsmith 
Gyldendal, 2016. - 315 sider  
Mødet mellem den sofistikerede Carol, gift og mor, og den 19-årige Therese, bliver indledning 
til et lidenskabeligt lesbisk kærlighedsforhold med mange forhindringer i McCarthy-tidens 
bigotte USA. 
 
High Fidelity af Nick Hornby         
Lindhardt og Ringhof, 1997. - 246 sider 
Ejeren af pladeforretningen Championship Vinyl i Holloway, London, den 35-årige Robert, er 
blevet droppet af sin kæreste og prøver nu at finde sig selv i galgenhumoristisk desperation 
og maskulin afmagt. 
 
Slip mig aldrig af Kazuo Ishiguro         
Gyldendal, 2005. - 287 sider 
En række unge mennesker befinder sig på en idyllisk institution langt ude på landet i 
England. De bliver beskyttet mod det almindelige samfund, og opdrages til at tro at de er 
noget særligt, og det er de. De er kloner, frembragt til at være organdonorer og efter et vist 
antal donationer, "afsluttes" de. 
 
Fifty Shades: Fanget af E. L. James               
Pretty Ink, 2015. - 533 sider 
Anastasia Steele, en uerfaren 21-årig, falder med et brag for den smukke, rige, dominerende 
sexgud Christian Grey. Men hans trang til sadomasochistisk sex skræmmer hende. Vil det 
lykkes at løsne knuderne i Christians sind og få et mere normalt forhold? 
Samhørende: Fifty Shades: Fanget; Fifty Shades: I mørket; Fifty Shades: Fri 
 
En shopaholics hemmelige drømmeverden af Sophie Kinsella       
Lademann, 2006. - 348 sider 
Selvom Rebecca er økonomisk journalist, er både hendes pengesager og kæresteliv ét stort 
rod, for hun elsker at bruge penge og kan ikke bestemme sig for typen af den eneste ene. 
 
Kærlighedens historie af Nicole Krauss      
Gyldendal, 2006. - 260 sider  
En familiehistorie om den gamle jøde Leo Gursky og den unge Alma, som ikke kender 
hinanden, men bindes sammen af bogen Kærlighedens historie, som Leo skrev for mange år 
siden i Polen før 2. verdenskrig, men som nu er dukket op igen og sætter begivenheder 
igang, som forbinder vidt forskellige mennesker. 
 
Hver dag af David Levithan         
Gyldendal, 2013. - 338 sider 
A er hverken dreng eller pige. Hver eneste dag vågner A op i en ny krop. Nye tanker, nye 
mennesker og nye indtryk. Men inderst inde er A også sin helt egen og der kommer for alvor 
gang i A's liv, da A forelsker sig i pigen Rhiannon, der gengælder følelserne. Men hvordan kan 
en sådan kærlighed fungere i praksis? 
 
Nynnes dagbog af Henriette Lind      
Aschehoug, 2002. - 198 sider 
Nynne, en trendy 35-årig københavner, fører dagbog over sit hektisk søgende liv efter at 
hendes kæreste Djøf er skredet med en yngre model.  
Samhørende: Nynnes dagbog; Nynnes dagbog 2; Nynnes dagbog 3 
 
Ved Chesil Beach af Ian McEwan          
Gyldendal, 2007. - 137 sider 
Florence og Edward bliver gift i 1962, men deres store kærlighed sættes på prøve af at 
Florence nærer fysisk afsky for sex og at Edward er helt uerfaren. 
 
 



Soning af Ian McEwan             
Gyldendal, 2002. - 428 sider   
Den 13-årige romantiske Briony Tallis overværer på familiegodset i Sydengland i 1935 noget, 
som hun i sin uerfarenhed mistolker - med svære konsekvenser for de implicerede inclusive 
hende selv, hen over 2. verdenskrig og resten af århundredet. 
 
Tulipanfeber af Doborah Maggach        
Borgen, 2001. - 287 sider 
Amsterdam i 1630'erne: Sophia Sandvoort sidder model sammen med sin meget ældre 
mand. Da hun forelsker sig i maleren, breder ulykkerne sig som ringe i vandet. 
 
Kærlighed i koleraens tid af Gabriel García Márquez      
Samleren, 2017. - 431 sider 
En kærlighedsfortælling fra Colombia om en forsmået elsker, der må vente i mere end 
halvtreds år, før han får sin ungdomselskede. 
 
Det brogede slør af W. Somerset Maugham         
Rosenkilde, 2010. - 329 sider 
Den utro Kity Fane tvinges til at følge med sin mand til en kinesisk landsby, hvor koleraen 
raser, og hun indser, at hendes opfattelse af andre mennesker har været forkert. 
 
Mig før dig af Jojo Moyes                 
Cicero, 2019. - 438 sider 
Servitricen Lou må modvilligt tage jobbet som personlig hjælper for Will, der er lam i stort set 
hele kroppen og som har meget svært ved at acceptere sit nye liv. De kommer dog begge til 
at forandre hinandens liv for altid. 
Samhørende: Mig før dig; Efter dig; Stadig mig 
 
Det sidste brev fra din elsker af Jojo Moyes 
Cicero 2014. - 493 sider 
En romantisk fortælling om to forhold. Som journalist falder Ellie over et kærlighedsbrev og 
afdækker et kærlighedsforhold fra 1960, hvor den nygifte overklassekvinde Jennifer har en 
affære. Ellie er selv ulykkeligt forelsket i en gift mand. 
 
Lolita af Vladimir Nabokov           
Gyldendal, 2014. - 441 sider 
Den ældre Humbert Humbert gifter sig med enken Charlotte Haze med det formål at være 
tæt på Charlottes smukke teenagedatter, som bliver en erotisk besættelse for ham, hvilket 
får fatale følger. 
 
Samme dag næste år af David Nicholls     
Thaning og Appel, 2010. - 462 sider 
Emma og Dexter tilbringer natten sammen efter deres dimissionsfest i 1988. De næste knap 
20 år opdager de, at de trods store forskelle ikke kan undvære hinandens venskab, men 
mangt og meget står i vejen for at det kan udvikle sig til mere. 
 
Den tidsrejsendes kvinde af Audrey Niffenegger          
Aschehoug, 2005. - 557 sider 
Bibliotekaren Henry DeTamble er ramt af en genetisk sygdom, som gør at han rejser 
ukontrolabelt i tid og rum. På en af sine ture tilbage i tiden møder han den lille pige, Clare, og 
kærlighed opstår. Da de mødes i realtid, bliver de gift, men Henry fortsætter sine tidsspring, 
som i sidste ende koster ham livet. 
 
Leaving Las Vegas af John O'Brien     
Per Kofod, 1996. - 195 sider 
Den smertefulde beretning om en luder og en alkoholiker, der støder ind i hinanden i Las 
Vegas og oplever en kort, betingelsesløs kærlighedslykke.  



 
Den engelske patient af Michael Ondaatje        
Lindhardt og Ringhof, 1997. - 280 sider 
Kærligheds- og spændingsroman om oplevelser i den nordafrikanske ørken og under blitzen i 
London med udgangspunkt i fire menneskers møde da de sammen strander i en villa i Firenze 
mod slutningen af 2. verdenskrig. 
 
Den ugifte hertug af Julia Quinn 
People's Press, 2020. - 348 sider (Familien Bridgerton) 
I 1800-tallets London leder Daphne Bridgerton efter sin kommende ægtemand. Hun er både 
klog og smuk, men hendes bejlere er enten for gamle eller uinteresserede i en kvinde, der 
kan svare for sig selv. 
 
Mig og Yngve af Tore Renberg       
Batzer og Co., 2009. - 427 sider 
Den 30-årige Jarle vender tilbage til barndomsbyen Stavanger og genoplever nogle 
turbulente måneder i 2. gymnasieklasse. Han var tryg med venner, verdensanskuelse og 
veninde, da en ny dreng begyndte på skolen, og Jarle måtte erkende, at han var forelsket. 
Samhørende: Kompagni Orheim; Mig og Yngve 
 
Boomerang af Tatiana De Rosney 
Bazar, 2011. - 314 sider  
Antoine og Mélanie tager tilbage til deres barndoms ferieø, hvor de tilbragte mange somre 
med deres nu afdøde mor. Minderne vender tilbage, og Antoine indleder en jagt for at 
afdække omstændighederne omkring moderens død. Samtidig forsøger han at jonglere med 
ekskone, teenagebørn og kærligheden. 
 
Højtlæseren af Bernhard Schlink         
Gyldendal, 1997. - 163 sider 
Skyld er eviggyldig, men gennemsyrer 15-årige Michaels og 35-årige Hannas forhold i 
1950'ernes Tyskland. Hun er tidligere kz-lejrleder og analfabet, men indrømmer aldrig. Han 
bliver jurist og glemmer aldrig ... 
 
Guernseys litterære kartoffeltærteklub af Mary Ann Shaffer        
Sommer & Sørensen, 2010. - 261 sider 
Forfatteren Juliet Ashton skrev vittige klummer i London-aviser under 2. verdenskrig. Hun 
savner nu i 1946 en ny retning i livet, og i denne brevroman oplever læserne, hvordan hun 
gribes af øen Guernseys historie, dens beboere og deres livsmod. 
 
Postbudet af Antonio Skármeta       
Samleren, 1996. - 121 sider 
Mens Allende bliver præsident i Chile, går Mario post for Pablo Neruda. Mario forelsker sig 
voldsomt i krodatteren Beatriz, men mangler ord, allierer sig med Neruda og får Beatriz. 
 
Q & A: drengen, der havde svar på alt af Vikas Swarup       
Aschehoug, 2004. - 318 sider 
Indiske Ram Mohammed Thomas, der er opvokset på børnehjem, beskyldes for svindel i en 
stor tv-quiz, hvor han vinder 1 mia. rupees. 
 
Den alvorlige leg af Hjalmar Söderberg 
Turbine, 2019. - 258 sider  
Klassisk kærlighedsroman om den store kærlighed mellem Arvid og Lydia i 1890'ernes 
borgerlige og idylliske Stockholm. 
 
 
 
 



Brooklyn af Colm Tóibín       
Tiderne skifter, 2011. - 254 sider 
Unge Eilis fra det fattige Irland får omkring 1950 tilbud om en bedre tilværelse i New York. 
Her finder den forsigtige pige efterhånden sin plads i pensionatet og i butikken, hvor hun 
arbejder. Men hvordan skal hun dog fortælle mor om den søde Tony? 
 
Laksefiskeri i Yemen af Paul Torday         
Turbulenz, 2012. - 280 sider 
Videnskab og visioner tørner sammen, da den engelske embedsmand og forsker Dr. Jones 
tvinges til at arbejde for en yemenitisk sheik, der vil bringe laks og laksefiskeri til 
ørkenstaten. 
 
I dine sko af Jennifer Weiner       
Lademann, 2003. - 381 sider 
Da den rodede, sexede Maggie for 117. gang invaderer sin storesøster, juristen Roses liv, og 
denne gang forfører hendes kæreste, bliver det for meget. Begge bryder med deres hidtidige 
liv, og forsones langsomt med barndommens tab og fortielser - og med hinanden. 
 
Revolutionary Road af Richard Yates       
Klim, 2009. - 323 sider  
April og Frank Wheeler er fanget i et skematisk og forudsigeligt forstadsliv i 1950'ernes USA. 
De ønsker at forlade den trivielle spændetrøje og planlægger derfor at drage til Paris for at 
finde tilbage til deres individualitet, kunstneriske åre og uafhængighed, men så begynder 
tingene at ændre sig drastisk og skæbnesvangert for dem begge. 
 
Alt eller intet af Nicola Yoon 
CarlsenPuls, 2018. – 317 sider 
Madeline på 17 lider af en sjælden sygdom, der gør hende allergisk over for alt, og hun har 
ingen fysisk kontakt med verdenen uden for sit hus, før en ung mand flytter ind ved siden af, 
og en kærlighedshistorie vækkes til live. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


