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Meyer, Clemens: Dengang vi drømte 
People's Press, 2009. - 475 sider   

Danie og hans kammerater vokser op i DDR. Efter gen-

foreningen bliver de rodløse og frister en tilværelse med 

bandekrige, narko, druk, fængsler, men også håb i Leip-

zig. 

 

 

 

Powell, Jim: At slå æg i stykker  
Hr. Ferdinand, 2010. - 400 sider   

Feliks er polak af fødsel, bor i Paris, sælger sit livsværk, 

en rejseguide om Østeuropa, og begiver sig ud på en op-

klaringsrejse tilbage i historien. Han oplever, hvordan 

historien, den politiske filosofi og det enkelte menneskes 

skæbne hænger uløseligt sammen. 

 

 

 

Saramago, José: En fortælling om blindhed  
Samleren, 1998. - 289 sider   

Pludselig en dag bliver en mand blind, og snart efter alle 

han har haft berøring med. Samfundets og menneskenes 

håndtering af "problemet" bliver en besk og vittig fabel 

om civilisationens tynde fernis. 

 

 

Tema foråret 2012 

Europa i litteraturen 

Politisk fiktion 
Et udvalg af nyere europæisk skønlitteratur, som bærer et politisk 

budskab, og sætter aktuelle og væsentlige problemer til diskussion. 



Delius, Friedrich Christian:  

En fodrejse fra Roctock til Syrakus 
Hovedland, 1997 -  144 sider 

Spændende og komisk beretning om en tjener og utradi-

tionel dissident fra DDR, som i 1988 efter minutiøse for-

beredelser flygter ud af landet for at vandre til Syrakus 

på Sicilien, og bagefter vender tilbage til Rostock. 

 

 

Dragomán, György: Den hvide konge  
Borgen, 2008. - 235 sider   

Drengen Djata fortæller med en blanding af uskyld, uvi-

denhed og sort humor om sit liv sammen med sin mor i 

årene efter at det rumænske politi uden lov og dom 

fængslede hans far. 

 

 

Eriksen, Inge: Sommerfuglens vinge  

Bd. 1: Tørvegraverne 
Gyldendal, 1997 - 385 sider 

I perioden mellem Berlinmurens fald i 1989 og kuppet 

mod Gorbatjov i 1991 følges freelancefotografen Clara, 

hendes tilbageblik på årene som politisk aktiv på ven-

strefløjen og hendes holdninger nu, i en politisk bryd-

ningstid. 

 

 

04.6  

Grøndahl, Jens Christian: Night mail : essays  
Munksgaard/Rosinante, 1998. - 252 sider  

Essays om problemstillinger i 90'ernes Europa: nationa-

lisme, fælles historie og fortidens arv, de intellektuelles 

ansvar og litteraturens muligheder, det fremmede som 

udfordring til den enkelte og til demokratiet, afmagt og 

håb. 

 

 

Hein, Christoph: Tangospilleren  
Gyldendal, 1991. - 169 sider   

DDR, 1968. En universitetslærer løslades efter en dom 

for statsfjendtlig virksomhed, men fængselsopholdet har 

ødelagt ham både intellektuelt og følelsesmæssigt. 

 

 

 

Houellebecq, Michel:  

Udvidelse af kampzonen  
Borgen, 2002. - 131 sider   

Misantropisk kritik af det moderne samfund, hvor økono-

mien gennemsyrer alt - også de menneskelige relationer - 

belyst gennem forholdet mellem den ensomme Michel og 

den seksuelt udstødte Raphaël. 

 

 

 

Kidde, Rune T.:  

Alt om EU og de andre tyskere 
Modtryk 1998, 48 sider 

Tegneserie. En række satiriske episoder, som gør grin 

med nationale skikke og særheder i 12 EU-lande. 
 

 

 

Kjøller, Klaus: Lingos lov 
Hovedland 2005, 238 sider 

Op til folkeafstemningen om den nye EU-traktat i 2007 

forsvinder den unge justitsminister Ann Jepsen pludselig 

- Det skaber panik i regeringen, og lektor Ivar Olson, 

som før har hjulpet regeringen i prekære situationer, går i 

gang - Han finder ud af, at Ann Jepsen er myrdet og be-

gynder også selv på egen hånd at lede efter morderen 

 


