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norske, svenske og finlandssvenske digtere giver den et bredere og mere dybtgående billede af den nordiske
modernistiske lyrik, end man har set tidligere.
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at den modernistiske digtning langt fra er et negativt defineret foretagende, men også har en markant positiv
side. Gennem analyser af et bredt udvalg af digte vises det, at den nordiske modernistiske lyriks hang til at

nedbryde gængse forestillinger om jeget, verden og sproget essentielt er opbyggelig.
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