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I begyndelsen af det 21. århundrede er køn blevet et af de vigtigste litterære temaer i nordisk litteratur. Både
kvindelige og mandlige forfattere har kastet sig ind i en veritabel opdagelse af, hvilke muligheder de sociale
og biologiske køn rummer for at skabe nye livsformer, en ny selvfølelse, selvforståelse og indsigt i en global
verden. Tematikken omkring køn bliver brugt til at undersøge det menneskelige, gennemleve sorg, savn,

fortidsbindinger, lyst og galskab. En række forfattere ser ud til at give pokker i traditionelle forestillinger om
heteroseksualitet, homoseksualitet, transseksualitet og forsøger at formulere en ny ansvarsfølelse over for
medmennesket, børnene og livet på jorden ved at spørge til, hvad køn socialt og eksistentielt kan være og

blive til.

 

Nordisk kvindelitteraturhistorie - over alle grænser omhandler nye forfatterskaber fra perioden 1990-2015.
Læs blandt andet om nordiske krimidronninger, litterære kvindemonstre, krop, køn og seksualitet i den nye
litteratur, galskab, moderskab, global søstersolidaritet samt om adoptionslitteratur, politisk digtning og

chicklit.
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