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Erich Maria Remarque: Intet nyt fra vestfronten 
Gyldendal, 1995. Originaludgave 1929. 191 sider 

Om rædslerne i vestfrontens skyttegrave under 1. verdenskrig 

Evelyn Waugh: En håndfuld støv 
Gyldendal, 1989. Originaludgave 1934. 214 sider

Satire over engelsk overklasseliv i begyndelsen af 1900-tallet 
med Tony i centrum som en ung gentleman, der må se alle sine 
illusioner om kærlighed, ægteskab, slægt og historie briste. 

Virginia Woolf: Til fyret 
Rosinante, 1999. Originaludgave: 1927. 227 sider 
 
Selvbiografisk roman, som gennem personernes tanker skildrer 
en families sommerliv på øen Skye i Hebriderne i tiåret omkring 
1. verdenskrig.
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F. Scott Fitzgerald: Den store Gatsby 
Gyldendal, 2004. Originaludgave 1925. 192 sider

Den formidabelt rige og mystiske Gatsby’s forsøg på at købe sin 
elskedes kærlighed afslører både rigdommens magt og afmagt, 
samtidig med at bogen skildrer den hektiske jazzalder i 1920’er-
nes USA.

Ernest Hemingway: Solen går sin gang 
Lindhardt og Ringhof, 2001. Originaludgave 1926. 
223 sider 

Om om en gruppe unge desperate og livshungrende amerika-
nere, der turer rundt i 1920’ernes Paris og Spanien. 

Aldous Huxley: Fagre nye verden 
Hovedland – i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab, 
2009. Originaludgave 1932. 211 sider 

Fremtidsroman med satire over menneskenes stræben efter 
mekanisering, rationalisering og standardisering. Foregår anno 
632 efter Henry Ford.

James Joyce: Ulysses 
Gyldendal, 2009. Originaludgave 1922. 761 sider 

Roman der foregår den 16. juni 1904 i Dublin og afspejler nogle 
få menneskers liv og tanker. Originaludgave 1922

Franz Kafka: Processen 
Gyldendal, 2009. Originaludgave 1925. 276 sider  
 
Roman om en bankmand, der dømmes af en ukendt ret for en 
brøde, han ikke kender.  

D.H Lawrence: Lady Chatterleys elsker 
Schønberg, 1996. Originaludgave 1928. 315 sider 

Med udgangspunkt i en primitiv og næsten mystisk dyrkelse af 
seksualiteten skildrer romanen et forhold mellem en forfinet over-
klassekvinde, der er skuffet i sit ægteskab, og en primitiv mand.

Thomas Mann: Trolddomsbjerget
Gyldendal. Originaludgave 1924. 892 sider 
 
Den unge Hans Castorp besøger i tiåret før 1. verdenskrig sin 
fætter på et mondænt, schweizisk tuberkulosesanatorium, og 
dette steds egenartede atmosfære er rammen om en række tids- 
og kulturhistoriske diskussioner.

Marcel Proust: På sporet af den tabte tid 
Munksgaard/Rosinante, 1994. Originaludgave1913-1927

Sædeskildring og psykologisk analyse af adelens og storbor-
gerskabets parisiske verden i perioden 1880-1920. Fortælleren 
Marcel er en fremmed i den ydre verden, og forsøger gennem sit 
indre liv at genfinde og fastholde den tabte fortid.

Litteratursidens tema i efteråret 2011: HISTORIE


