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Millennium Mads Bunch Hent PDF Millennium – nye retninger i nordisk litteratur indeholder tretten artikler,
der hver især beskriver markante nye retninger inden for nordisk litteratur i perioden 2000-2012. Hele det
nordiske område er medtaget, således at vi får et indblik i forfatterskaber og udviklinger inden for dansk,
svensk, norsk, færøsk, islandsk, grønlandsk, finsk og finlandssvensk litteratur i tiden omkring det nye

millennium. Bogen indeholder dels oversigtsartikler, der beskæftiger sig med et enkelt område eller lands
litteratur, dels artikler, der går mere i dybden med nogle af de mest interessante samtidige nordiske

forfatterskaber, fx: Helle Helle, Kirsten Hammann, Jonas Hassen Khemiri, Stieg Larsson, Kari Hotakainen,
Monika Fagerholm, Øyvind Rimbereid, Karl Ove Knausgård, Sjón, Gyrðir Elíasson, Jóanes Nielsen,

Tóroddur Poulsen og Hans Jakob Helms. Millennium er forsynet med en indledning, der kort opsummerer
indholdet af de enkelte artikler, samt et afsnit om de vigtigste ligheder og forskelle inden for nordisk

samtidslitteratur. Bagerst findes et omfattende register med forfatternavne. Artiklerne er skrevet på dansk,
svensk og norsk.
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