
 

      12 gode bøger om diktatorer og diktatur

Diktatur



Diktatorer og diktatur
Begrebet ”diktator” stammer fra det gamle Rom, hvor en embedsmand 
kunne vælges af senetat for i en begrænset periode at kunne styre staten 
med uindskrænket magt. Nogle diktatorer som Sulla og Cæsar afgav ikke 
magten og styrede den romerske stat som et diktatur. Et diktatur er i 
opposition til et demokrati, hvor den lovgivende, dømmende og udøvende 
magt er adskilt. I moderne tid kender vi flere diktaturstater og diktatorer 
som fx Stalin i det tidligere Sovjetunionen, Saddam Hussein i Irak eller 
Kim Jong-un i Nordkorea. Her har vi samlet 12 gode bøger, hvor du kan 
læse mere om diktatur og diktatorer. 
 
God fornøjelse. 



Den store efterfølger 
Af Anna Fifield

 
Biografi over Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Der 
tegnes et nærgående portræt fra barndom til han 
overtager magten efter sin far. For historisk inter-
esserede biografilæsere. 
 
99.4 Kim Jong-un 
 
Find bogen i Voksen biografier under K



 
 

Fidel Castro 
Af Anne M. Sørensen 
 
Portræt af den cubanske præsi-
dent Fidel Castro (f. 1927), bl.a. 
gennem interviews med Castros 
bror, Martín, kammerater fra  
revolutionskampen og venner og 
fjender.

99.4 Fidel Castro 
 
Find bogen i Voksen biografier 
under C

Stalins død – en sand  
historie fra Kreml 
Af Fabien Nury og Robin Thierry 
 
Tegneserie. Sovjetunionens hyldede  
og frygtede enevældige leder Stalin 
falder død om med en hjerneblødning. 
Det igangsætter nogle heftige politiske 
intriger blandt Stalins tidligere nærme-
ste støtter. Magtkampene bærer dog 
præg af den stadigt levende frygt for 
Stalin og en uoverskuelig fremtid.

 
Find bogen i Voksen tegneserie under N



 
 

How democracies die 
Af Steven Levitsky og Daniel Ziblatt 
 
Draws insightful lessons from across history, from the rule of 
General Augusto Pinochet in Chile to the quiet undermining of 
Turkey’s constitutional system by President Recip Erdogan, to 
shine a light on regime breakdown across the twentieth and 
twenty-first centuries. An alarming analysis of how democracy 
is being subverted today in the US and beyond.

 
Find bogen i Voksen grp. 32.15



 
.

Nocturne fra Chile 
Af Roberto Bolano 
 
På sit dødsleje begynder den katolske præst Urrutia en 
fortælling om sit liv. En fortælling om sydamerikansk  
litteratur og om den chilenske politiske virkelighed i  
starten af 1970’erne. 
 
Find bogen i Voksen romaner under B



 
.

Jeg, Putin 
Af Samuel Rachlin 
 
Om urolighederne på Uafhængighed-
spladsen i Kiev, der blev starten på et 
storpolitisk drama og om Putins vision 
og mission som den, der genrejser 
Rusland. Konfliktens forudsætninger 
udrulles og Putins adfærd og udvikling 
som Ruslands leder afdækkes.

99.4 Vladimir Putin

 
Find bogen i Voksen biografier under P

USA – kampen om magten 
fra Washington til Trump 
Af Niels Bjerre-Poulsen 
 
Om Donald Trumps vej til præsi-
dentembedet og hvordan USA’s 
demokratiske institutioner og værdier 
er blevet påvirket af præsidenten. 
USA’s politiske situation sættes ind 
i en historisk kontekst og den foran-
drede rolle som supermagt i det in-
ternationale samfund analyseres.

 
Find bogen i Voksen grp. 32.2863



 

Diktatursyndromet 
Af Alaa Al Aswany 
 
 
USkarpt essay om diktaturstatens 
væsen og karakteristika af den kendte 
egyptiske forfatter. For interesserede 
i en personlig udlægning af emnet set 
indefra. 
 
 
Find bogen i Voksen grp. 32.17

Diktatur -Tænkepause 

Af Jacob Tolstrup 
 
Hvad er diktatur egentlig for no-
get? Hvordan kommer diktatorerne 
til magten? Og hvordan fastholdes 
den magt? En velformidlet “tænkep-
ause”, som giver dig alle svarene 
og mere til.

Find bogen i Voksen grp. 32.17



 

Mussolinis næse 
Af Lluis-Anton Baulenas 
 
Berta Panatis får i 1920’ernes Spanien til opgave at 
dræbe general Primo de Rivera. I en lille landsby i Pyr-
enæerne venter hun tålmodigt på et krypteret telegram 
med nærmere instrukser, men årene går og telegrammet 
kommer ikke.

 
Find bogen i Voksen romaner under B



 

Løbeklubben i Saudi 
Af Lotte Garbers 
 
En dansk kvinde møder det kontrastfyldte liv i Saudi Ara-
bien gennem venskabet med en række aktive, moderne 
arabiske kvinder, der har fundet sammen i landets første 
løbeklub. Løbeklubben fungerer også som frirum, næsten 
uden for diktaturstatens overvågning

 
Find bogen i Voksen romaner under G



 

Frihed fra himlen
Af Jesper Grønkjær 
 
Globtrotter og tryllekunstner Jesper Grønkjærs (f. 1971) 
rejsebeskrivelse fra Nordkorea, hvor han kun får det at 
se som Nordkorea ønsker at han skal se. Efter hjemkom-
sten rejste Jesper af flere omgange til Sydkorea for at tale 
med afhoppere, som kan berette om de undertrykkende og 
hårde vilkår befolkningen lever under i Nordkorea.

 
Find bogen i Voksen grp. 98.2754
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