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Soldat, arbejder, anark Hent PDF Forlaget skriver: Ernst Jünger (1895-1998) er en af de største og samtidig
mest omstridte tyske forfattere i det 20. århundrede. Da Første Verdenskrig brød ud i august 1914, meldte han
sig straks under fanerne, og i efteråret 1918 modtog han Tysklands højeste militære udmærkelse, Pour le

mérite, for sin krigsindsats.

I 1920 debuterede Jünger med den selvbiografiske I stålstormen, der regnes for en af de bedste bøger, der er
skrevet om Første Verdenskrig, og har begejstret læsere som André Gide, Jorge Luis Borges og herhjemme

Thorkild Bjørnvig.
Op gennem 1920´erne markerede Jünger sig som en af sin generations vigtigste forfattere, på samme tid
ultrakonservativ og eksperimenterende avantgardist med forbindelser til bl.a. den franske surrealisme.

Interessen for Jünger og hans forfatterskab, der omfatter romaner, fortællinger, essayistik, filosofi og dagbøger
og strækker sig over det meste af det 20. århundrede, har siden Murens fald været støt stigende både

internationalt og i Danmark.

Soldat, arbejder, anark. Ernst Jüngers forfatterskab er den første samlede fremstilling af denne fascinerende
århundredskikkelse på dansk. Den er skrevet af førende danske og internationale eksperter og følger

forfatterskabet fra debuten om soldaterlivet i skyttegravene over mellemkrigstidens interesse for arbejderen
frem til alderdomsværkets dyrkelse af den uafhængige anark.

Med bidrag af Christian Benne, Karl Heinz Bohrer, Anders Ehlers Dam, Heinrich Detering, Carl-Göran
Heidegren, Søren Harnow Klausen, Kathrin Maurer, Daniel Morat, Adam Paulsen, Michael Karlsson

Pedersen, Jan Rosiek, Kasper Hedegård Schiølin og Frederik Stjernfelt.
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