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Min blege bror Friedrich Dürrenmatt Hent PDF Forlaget skriver: Efter Anden Verdenskrigs afslutning befandt
hele Centraleuropa, og særligt Tyskland, sig i nulvte time, Stunde Null, som tilstanden også betegnes. Intet
sted viser dette tomrum sig tydeligere end i litteraturen, for hvad kan man skrive om, når alt ligger i ruiner?

Kortprosaforfatterne valgte at beskrive det, som var. De fikserede på denne måde virkeligheden i et
røntgenblik og fremviste situationen i hele sin fortvivlende håbløshed; kun sådan kunne et håb få lov til at

spire igen.  

Min blege bror. Tysk kortprosa efter krigen tæller - udover store, anerkendte forfattere som nobelpristageren
Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann og Arno Schmidt - også mindre kendte forfattere som Elisabeth

Langgässer, Hans F. Bender og Luise Rinser. Flere af teksterne indeholder skildringer af hverdagsliv, eller
mangel på samme, i en turbulent efterkrigstid, som er farvet af hungersnød, inflation og enorme traumer,

psykiske som fysiske. Andre tekster peger mere frem mod kortprosaens videre udvikling og på udviklingen
inden for nyere litteratur generelt.
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