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ud i 1917, sendte det chokbølger gennem hele den kapitalistiske verden: Hvilket land ville mon blive det
næste, der faldt for hammeren og seglet? Der gik mange år, før kommunismen for alvor begyndte at sprede

sig. Men det var bestemt ikke indsatsen, der manglede ...

"Drømmen om verdensrevolutionen" er første bog i Erik Nørgaards serie på fire bind om Komintern – den
internationale sammenslutning af kommunister, som sammen forsøgte at udbrede kommunismen til hele
verden. Kominterns arbejde i årene mellem den russiske revolution og 2. Verdenskrig havde enorme

konsekvenser, selvom mange mennesker er helt uvidende herom.

Erik Nørgaard fortæller om de personer, som spillede så stor en rolle for Komintern, særligt den tyske
rigsdagsmand Ernst Wollweber og den danske søfyrbøder Richard Jensen. Samtidig beskrives de mange små

aktioner, som tilsammen fik så store følger ...

Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for Information og
Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende

journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik
Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og historie.
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