
Personoversigt:

ARKADIJ ANDREJEVITJ DOLGORUKIJ (ARKASJA)
– romanens fortæller og hovedperson, 20 år, født uden for ægte-
skab.

MAKAR IVANOV DOLGORUKIJ
– den unge mands legitime fader, som har tjent hos herskabet 
Versilov; omvandrende pilgrim.

ANDREJ PETROVITJ VERSILOV
– godsejer; den unge mands biologiske fader; ejer et gods i 
guvernementet Tula; oprindelig gift med en ikke særlig velha-
vende dame af de højere samfundslag, Fanariotova; enkemand 
som 25-årig. Nu 45 år. Har to børn med denne kone: Andrej 
Andrejevitj Versilov og Anna Andrejevna Versilova, samt 3 
børn med Sonja (gift Sofja Makarovna Dolgorukaja): Arkadij, 
Lisa og “en efternøler”.

ANDREJ ANDREJEVITJ VERSILOV
– Arkadijs halvbroder, Andrej Petrovitj Versilovs søn med sin 
første kone.

ANNA ANDREJEVNA VERSILOVA
– Arkadijs halvsøster, Versilovs datter med sin første kone.

SOFJA ANDREJEVNA DOLGORUKOVA (SONJA)
– den 18-årige tjenestepige på Versilovs gods, som bliver 
hovedpersonens (fortællerens) moder. Lever nu sammen med 
Versilov, som hun i en alder af 39 har tre børn med (Arkadij 
er den ældste, han har en et år yngre søster, Lisa, og en 11-12 
år yngre lillebror, en “efternøler”). Juridisk set er hun gift med 
Makar Dolgorukij og lever “på polsk” med Versilov.



LISAV ETAMAK AROVNA DOLGORUKAJA (LISA)
– datter af Versilov og Sonja; Arkadijs søster.

TATJANA PAVLOVNA PRUTKOVA
– “tante” Tatjana Pavlovna - god ven og nabo til Versilov-fami-
lien, ejer et mindre gods i nabolaget; bestyrer Versilov-familiens 
gods med sikker hånd. “Griber ind” hver gang der sker vigtige 
ændringer i hovedpersonens (og andres) liv.

DEN GAMLE FYRST NIKOLAJ SOKOLSKIJ
– Arkadijs arbejdsgiver i Petersborg, fader til den unge general-
senke Katerina Nikolajevna Akhmakova.

FYRST SERGEJ SOKOLSKIJ
– den ældste af Sokolskij-brødrene, som Lisa er forelsket i og 
bliver gravid med.

KATERINA NIKOLAJEVNA AKHMAKOVA
– (ung/yngre) generalsenke, datter af den gamle fyrst Sokolskij, 
stedmoder til Lidija Akhmakova.

LIDIJA AKHMAKOVA
– general Akhmakovs datter, får et illegitimt barn med den 
ældste fyrst Sokolskij (Sergej); Versilov tilbyder at gifte sig med 
hende; hun dør af tuberkulose, og barnet sættes i pleje.

FAMILIEN FANARIOTOV
– Versilovs afdøde kones familie (han har to børn med hende – 
hovedpersonens halvsøskende).

ANFISA KONSTANTINOVNA SAPOSJKOVA
– kammerpige på Versilovs gods i Tula.

LUKERJA
– kokkepige hos familien Versilov.



JEFIM SVEREV
– en af fortællerens tidligere gymnasiekammerater.

Den filosofisk/politiske kreds:
KRAFT
DERGATJOV
TIKHOMIROV
(diskussionslysten, højtråbende skolelærer)
VASIN

NIKOLAJ SEMJONOVITJ
– gift med Marja Ivanovna: det ægtepar i Moskva, som Arkadij 
har boet hos, mens han gik i gymnasiet.

MARJA IVANOVNA
– gift med Nikolaj Semjonovitj, niece og plejedatter til Andro-
nikov.

ALEKSEJNIK ANOROVITJ ANDRONIKOV
– afdød jurist, som bl.a. har taget sig af Versilovs og den gamle 
fyrst Sokolskijs juridiske sager, og som Arkadij boede hos i 
Moskva i fem år fra seks-syv års alderen (indtil han kom på 
Touchards internatskole).

VARVARA STEPANOVNA
– Versilovs tante, hos hvem Arkadij Andrejevitj boede som helt 
lille (indtil seks-syv års alderen) ude på landet, inden han kom 
til familien Andronikov i Moskva.

LAMBERT
– Arkadijs kammerat fra skoletiden.

HR. STEBELKOV
– Vasins stedfader, læge og fødselshjælper.



ANNA FJODOROVNA STOLBEJEVNA
– fyrst Sokolskijs tante, i hvis hus han bor, mens hun selv er i 
udlandet.

DARJA ONISIMOVNA
– ubemidlet enke efter en tjenestemand; datteren Olga begår 
selvmord efter en seksuel krænkelse.


