
 

 

 

 

 

  



 

Sydafrika 

 

John Briley: Et råb om frihed 

Roman baseret på drejebogen til filmen "Cry 
freedom", der handler om, hvordan den 
sydafrikanske journalist Donald Woods møder 
apartheidmodstanderen Steve Biko (1948-1977) 
og bliver overbevist om regimets uretfærdighed 
og terror. 

André Brink: Philida 

Biografisk roman om strikkepigen Philida, der var 
slave hos familien Brink i Sydafrika omkring 1830. 
Hun fik 4 børn med sønnen Frans og blev lovet 
frigivelse. Frans svigter hende og hun tager afsted 
for at søge retfærdighed. Imens er slaveriet på vej 
til ophævelse. 

Andre Brink: Før jeg glemmer 

En ældre sydafrikansk forfatter, Chris Minnaar, 
har mistet inspirationen til at skrive, da der nu 
hersker ordnede tilstande i landet, men så møder 
han den meget yngre og gifte Rachel, og et 
platonisk kærlighedsforhold blomstrer op mellem 
dem. 

 

Andre Brink: Begærets ret 

Da den pensionerede bibliotekar Ruben Olivier 
udlejer et værelse i sin villa nær Cape Town til 30-
årige Tessa, åbner han for erkendelsen af sit liv, 
kærligheden og oplevelsen af Sydafrika efter 
Mandela. 

 

 

 



 

Andre Brink: Attentatet eller Krebs vender sig 
til det 

Efter et mislykket attentat er en ung hvid 
sydafrikaner på flugt. Flugten bliver en rejse i 
Sydafrikas indre og ydre landskaber og i 
voldsanvendelsens væsen og mening. 

 

Andre Brink: Rygter om regn 

En succesrig hvid, sydafrikansk forretningsmand 
bruger nogle få dages pause i forretningerne til at 
reflektere over forholdene i Sydafrika og det 
personlige ansvar for udviklingen. 

 

 

Andre Brink: Et råb fra mørket 

En sort skuespiller venter i et sydafrikansk 
fængsel på at blive henrettet for mordet på sin 
hvide veninde. I sin celle nedskriver han 
beretningen om deres tragiske kærlighedsaffære. 

 

 

Andre Brink: Billeder af sand 

Kaldt hjem til sin mormors dødsleje på farmen i 
Sydafrika i 1994 afbryder Kristien sit 11 år lange 
selvvalgte eksil i London og får repeteret 
slægtskrøniken, samtidig med at hun konfronteres 
med det nye Sydafrika. 

 

 

 

 

 



 

J.M. Coetzee: Scener af livet i provinsen 

Samlet udgave af: Drengeår: Erindringsroman fra 
en trøstesløs forstad til Cape Town, hvor drengen 
omkring år 1950 kæmper for at finde sin identitet, 
forstå familiens sociale deroute, respektere sin far 
og begribe det sydafrikanske samfunds 
spilleregler. Ungdomsår: Erindringsroman om 
sydafrikanske John, der flygter til London for at 
forløse sin indre digter, men hverken får succes 
med skriveriet eller kvinderne. Sommertid: 
Erindringsroman med indblik i forfatteren John 
Coetzees liv som søgende og usikker yngre mand 
i 1970'ernes Sydafrika - fortalt gennem hans egne 
samtidige notater samt afslørende fiktive 
interviews foretaget efter hans død med folk fra 
hans liv. 

J.M. Coetzee: Jernalder 

Roman fra Sydafrika om en gammel hvid kvinde, 
der konfronteres med apartheidens arv af had og 
menneskeforagt, både hos de hvide politisoldater 
og hos de unge sorte. 

 

 

Wessel Ebersohn: Et ensomt sted at dø 

Kriminalroman fra en sydafrikansk provinsby, hvor 
en ministers søn bliver myrdet. Den jødiske 
fængselspsykolog Yudel Gorden bliver indblandet 
i sagen, og det lykkes ham at få den opklaret. 

1. del af tre oversatte bind om Yudel Gordon. 

 

 

 

 

 



 

Caryl Ferey: Zulu 

Krimi. Cape Town, 2010. En hvid kvinde findes 
myrdet og skamferet, og de tre politimænd, en 
zulu og to afrikaanere, indblandes i et inferno af 
kriminalitet, bandeopgør, fattigdoms- og 
raceproblemer, der fører tilbage til apartheidtiden. 

 

 

Patrick Flanery: Forsoning 

Den kendte sydafrikanske forfatter Clare Wald har 
valgt den unge Sam Leroux til at skrive sin 
biografi. Fortiden under apartheid hjemsøger 
hende som mareridt idet storesøsteren og 
svogeren er blevet dræbt, og datteren er 
forsvundet. Nu ønsker hun forsoning, men hvad 
er sandhed, og hvad er løgn? 

 

Giles Foden: Ladysmith 

Under Boerkrigen i Sydafrika i 1890erne følger en 
irsk krovært og hans to døtre slaget ved 
Ladysmith og 120 dages belejring på nærmeste 
hold og møder Churchill, Gandhi og de menige 
soldater. 

 

 

Nadine Gordimer: Et andet land 

Den hvide overklassepige Julie forulykker i sin bil, 
og møder den illegale immigrant Abdu. På trods 
af alle odds forelsker de sig, gifter sig, og Julie 
drager med ham til hans hjemland, hvor de store 
kulturforskelle afslører sig. 

 

 

 



 

Nadine Gordimer: Min søns historie 

Skildring af tilværelsen i Sydafrika frem mod år 
1990, som den opleves af en farvet dreng, hvis far 
deltager aktivt i kampen mod apartheid med store 
personlige omkostninger. 

 

 

 Nadine Gordimer: Ingen at følges med 

Med to ægtepar - et sort og et hvidt - som 
omdrejningspunkter skildres opbygningen af det 
nye Sydafrika efter apartheids afskaffelse. 

 

 

 

 Jonas Jonasson: Analfabeten der kunne 
regne 

Fra Sydafrika til Sverige, fra apartheid til Mossad, 
fra dumhed til genialitet. Det ene absurde optrin 
afløser det andet i denne underholdende roman, 
hvor pigen Nombeko fra Sydafrika finder sammen 
med Holger fra Sverige og hvor de sammen skal 
forsøge at komme af med en atombombe! 

 

 Anne Landsman: Djævelens skorsten 

I en stil der mest af alt minder om magisk 
realisme fortælles en intens historie fra et både 
historisk og nutidigt Sydafrika om en ulykkelig 
kvinde, hvis hele liv optages af en besynderlig 
besættelse af to andre kvinder med mørke 
hemmeligheder. 

 

 

 



 

Doris Lessing: Martha Quest 

Roman om en ung pige fra Sydafrika, der 
drømmende og oprørsk prøver at finde sig selv, 
trods samfundspres og fastlåste kønsroller. 

 

 

 

James McClure: Hedt som i helvede 

Politiløjtnant Kramer og hans sorte medhjælper 
Zondi skal opklare det mystiske mord på den 
smukke musiklærerinde Theresa le Roux. Måske 
står bantugangsterne bag, men så findes endnu 
et offer… 

1. del i en krimiserie fra 1970’erne 

 

 Henning Mankell: Den hvide løvinde 

Nogle fanatiske boeres plan om at myrde Nelson 
Mandela i Sydafrika bliver pludselig brutal og 
nærgående virkelighed i Sverige, da 
kriminalkommissær Wallander aner 
sammenhængen mellem dette og et kvindemord i 
Ystad. 

4. del i krimiserien med Kurt Wallander. 

 

Deon Meyer: Syv dage 

Krimi fra Cape Town. En snigskytte truer med at 
skyde en politimand om dagen, indtil mordet på 
en ung, kvindelig advokat er opklaret, så 
efterforskeren Benny Griessel får travlt med den 
dramatiske sag, der i løbet af syv dage fører ham 
til flere sider af det sydafrikanske samfund. 

3. del af ny krimiserie. 

 



 

Niels E. Nielsen: Afrikas kilder 

Tre unge sydafrikanere, to sorte og en af blandet 
race, drager ud i en isoleret dal i et forsøg på at 
bevare et venskab på tværs af raceskel. 

 

 

 

Alan Paton: …men landet er smukt 

Bogen foregår i Sydafrika i 1950'erne og fortæller 
om både sortes og hvides forgæves forsøg på at 
hindre apartheidsystemets indførelse. 

 

 

 

 Wilbur A. Smith: Solfuglen 

Da forskeren Benjamin Kazin finder frem til en 
oldgammel fønikisk by i det sydlige Afrika, 
kommer han og holdet ud for mange dramatiske 
oplevelser, inden de endelige beviser for hans 
teorier kan bevises. 

 

 Wilbur A. Smith: Den brændende kyst 

Spændings- og kærlighedsroman om en ung 
fransk piges dramatiske oplevelser blandt 
krigsflyvere i Frankrig under 1. verdenskrig og i 
Sydafrika i årene derefter. 

1. bind i en serie på 4 bind. 

 

 

 

 



 

Etienne Van Heerden: Slægtens tale 

Myten om en sydafrikansk godsejerslægt af 
hollandsk afstamning og dens forhold til en farvet 
familie, som er henvist til at leve efter 
godsejerfamiliens forgodtbefindende. 

 

 

Faglitteratur 

 

Gert Clevin: Sydafrika (48.487) 

Titel i serien ”Regionalgeografi” med følgende 
indhold: Fra apartheid til demokrati ; Befolkning ; 
Landbrug ; Vand ; Minedrift ; Industri ; 
Erhvervsfordeling ; Urbanisering ; Energi ; 
Transport ; Økonomisk ulighed ; Levevilkår ; 
Udenrigshandel. 

 

John Carlin: Mandelas sejr (98.487) 

Historien om, hvordan Nelson Mandela (f. 1918) i 
1995 brugte en rugbykamp som sit vigtigste 
redskab i sin kamp for at forsone sorte og hvide. 
Bogen bag filmen ”Invictus”. 

 

 

 

Gorm Gunnarsen: Sydafrikas historie (98.487) 

Gennemgang af Sydafrikashistorie med 
litteraturhenvisninger og internetadresser. 

 

 

 

 



 

Nelson Mandela: Eftertanker (99.4) 

Uddrag af den tidligere sydafrikanske præsident 
Nelson Mandelas fængselsbreve, samtaler, 
notesbøger, kalendernotater, dagbøger samt 
tanker fra fx fængselsopholdet tegner et portræt 
af mennesket bag Mandelas image. 

 

 

Nelson Mandela: Vejen til frihed (99.4) 

Den sydafrikanske præsident Nelson Mandelas 
skildring af sit liv frem til indsættelsen som landets 
første sorte præsident i 1994, herunder om det 
lange fængselsophold, og om de mange års kamp 
mod apartheid som leder af ANC. 

 

 

Donald Woods: Biko (99.4) 

Portræt af den sorte leder af "Black 
Consciousness"-bevægelsen i Sydafrika Steve 
Biko (1946-1977) og hans kamp mod apartheid 
med ikke-voldelige midler samt om retssagen 
mod ham og sikkerhedspolitiets mord på ham. 

 

Film DVD 

 

Cry freedom / Et råb om frihed 

Det uforglemmelige venskab mellem to 
uforglemmelige mænd. Den overvældende 
historie om den sorte aktivist Stephen Biko og den 
liberale hvide avisredaktør Donald Woods, der 
sætter sit liv på spil for at bringe Bikos budskab 
ud i verden. 

Med Denzel Washington og Kevin Kline 



 

Dilemma 

En ung englænder ansættes i Johannesburg. 
Venskabet med både sorte og hvide sætter ham i 
et dilemma: Han indser at han ikke kan forholde 
sig neutralt til raceproblemerne. 

Med Ivan Jackson, Zakes Mokae og Evelyn Frank 

 

Drengen med det skjulte kamera 

Madiba og Sipho ser en død mand blive kastet af 
et tog. Sipho stjæler mandens penge og pistol, 
mens Madiba snupper et videokamera, som ligger 
i mandens kuffert. De to børns valg af tyvekoster 
kommer til at forme deres liv i en sydafrikansk 
slumghetto. 

Med Junior Singo og Dana De Agrella 

 

Endgame 

I 1985 tages der initiativ til en begyndende 
forhandling mellem ANC og de hvide 
sydafrikanere. Filmen slutter i 1990, da Mandela 
løslades og forhandlingerne mellem præsidenten 
og ANC begynder. 

Med William Hurt, Chiwetel Ejiofor og Johnny Lee 
Miller 

Invictus 

Nelson Mandela er valgt til Sydafrikas første sorte 
præsident og skal balancere sorte ambitioner over 
for hvid frygt. Mandela ser en mulighed i 
rugbyholdet Springboks, og holdet bliver båret 
frem som et nationalt samlingspunkt ved 
verdensmesterskaberne i 1995. 

Med Morgan Freeman og Matt Damon 

 

 



 

Life, above all 

12-årige Chanda bor uden for Johannesburg i 
Sydafrika og må bære store byrder på sine 
spinkle skuldre! Mor er syg. Hendes stedfar 
drikker. Og to mindre halvsøskende er ikke til 
nogen hjælp. Situationen tilspidses, da det viser 
sig at både mor og stedfar har AIDS! 

Med Khomotso Manyaka og Keaobaka 
Makanyane 

 

Mandela : Vejen til frihed 

Som ung advokat i Sydafrika nyder Nelson 
Mandela livets materielle goder. Men apartheid-
systemets uretfærdigheder går ham stadig mere 
på, og han engagerer sig som aktivist i 
organisationen ANC. Kampen for demokrati 
udvikler sig i voldelig retning, og i 1962 idømmes 
Mandela fængsel på livstid. Ved løsladelsen 27 år 
senere hyldes han som fredsforkæmper og bliver 
landets første sorte præsident. 

Med Idris Elba og Naomie Harris 

Searching for Sugar Man 

Om den amerikanske sanger og sangskriver 
Rodriguez, som er ret ukendt i USA, men er kult i 
Sydafrika under Apartheid. Der går rygter om, at 
han har begået selvmord på scenen. Er de rygter 
sande? Det forsøger to sydafrikanere at 
klarlægge. Dokumentarfilm. 

 

 

 

 

 

 



 

Spud Milton – med ørerne i maskinen 

Den splejsede 15-årige John Milton er kommet på 
en af Sydafrikas finere kostskoler. Her får han sin 
sag for blandt skolens andre elever, der gir 
buksevand for et godt ord, og han bliver venner 
med mobbeoffer nr. 1, den altid syge dreng 
Gekko. Og så er der jo lige det der med pigerne... 

Med John Cleese og Troye Sivan 

The swenkas 

En gruppe på omkring 20 zuluer iklæder sig hver 
lørdag jakkesæt og "swanker" dvs. dyster i en 
konkurrence om at være mest elegant. Filmen 
følger den yngste swenka i hans livs mest 
turbulente tid. Han skal giftes og skal begrave sin 
far, der var swenkaernes leder. 

 

Tsotsi 

Gadedrengen Tsotsi stjæler i Sowetos 
rigmandskvarter en bil - og skyder chaufføren, og 
opdager så, at der ligger et spædbarn på 
bagsædet! Tsotsi, der konstant plages af 
frygtelige minder fra sin egen barndom, tager 
barnet til sig og plejer det efter bedste 
overbevisning. 

Med Presley Chweneyagae, Terry Pheto og 
Kenneth Nikosi 

En tør hvid årstid 

Benjamin Du Toit er velbjerget hvid borger i 
Sydafrika. Året er 1976, og apartheidstyret slår 
brutalt ned på den oprindelige befolknings 
demonstrationer for ligestilling. Da Benjamins 
gartners søn dør som følge af overgreb, prøver 
han forgæves at opnå retfærdighed. 

Med Donald Sutherland, Janet Suzman og Jurgen 
Prochnow 



 

 

 


