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Forord
LITTERATURENS PERIODER er en fremstilling af den litterære udvikling
i Danmark set i dens samspil med udviklingen i det øvrige Europa. Hver
periode indledes med et resumé over de vigtigste strømninger i perioden
og et historisk kort over Europa.

Tilgangen er historisk med vægt på sammenhængen mellem de litteræ-
re udtryk og periodens ideer, åndsretninger og samfundsudvikling. Der er
især lagt vægt på at inddrage en idéhistorisk synsvinkel. Endvidere peges
på litteraturens rolle i en identitetshistorisk sammenhæng. På indersiderne
af bogens omslag findes tidstavler med detaljeret information om hver pe-
riodes særlige kendetegn. Tavlerne giver mulighed for hurtigt at sammen-
ligne forskellige perioder ud fra forskellige kriterier. Undervejs i bogen fin-
des modeller, der opsummerer hovedpunkter i de litterære karakteristik-
ker.

Hensigten har været at tilvejebringe en forholdsvis kortfattet fremstil-
ling af de litteraturhistoriske perioder. Det har hverken været meningen el-
ler muligt at give dækkende fremstillinger af litterære begreber og af en-
keltværker og de enkelte forfattere. Dog har en række forfattere fået en
mere fyldig behandling, enten fordi de i særlig grad tegner perioden, eller
fordi de i særlig grad rager op.

I navneregistret findes henvisninger til så godt som alle de i bogen
nævnte personer samt deres årstal. I sagregistret findes vigtige begreber
med henvisninger til de sider, hvor de nærmere omtales.

Bogen er beregnet for de gymnasiale uddannelser, dvs. hhx, htx, stx og
hf, og tilpasset de nye bekendtgørelsers krav til den historiske læsning. I det
almene gymnasium vil bogens mere introducerende afsnit også kunne
finde anvendelse i forbindelse med den obligatoriske overblikslæsning
sammen med faget historie i 1.g.

Kapitlerne 1968-1989 og Efter 1989 er skrevet af Berit Riis Langdahl i
samarbejde med mig. Hun har endvidere fungeret som konsulent på andre
kapitler.

Tak til Johan Rosdahl og Marianne Stidsen, der har bidraget med gode
råd og ændringsforslag.

Knud Michelsen, januar 2005
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