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Siden Politikens Verdens litteraturhistorie har der i Danmark 

kun været udgivet litteraturhistorier om dansk litteratur. 

Firebindsværket Europæisk litteratur 1500-1800 udfordrer dette 

fokus på den nationale litteratur ved at gå på tværs af landegrænser 

og beskrive bredere udviklingslinjer i europæisk kulturhistorie. 

Værket går til sit stof på en i skandinavisk sammenhæng ny og 

original måde. Ikke bare kombinerer det grundige analyser af 

enkeltværker med beskrivelsen af overordnede udviklingslinjer 

hen over tre århundreder, de enkelte kapitler betoner også 

værkernes aktive samspil med politiske, sociale og kulturelle 

idéer, institutioner og begivenheder. Litteraturen betragtes 

som ytringer, der aktivt reagerer på, fortolker og griber ind i sin 

umiddelbare samtid.  

 

Efter Verden, Staten og Samfundet følger her det fjerde og 

afsluttende bind, Selvet. Ideer om selvet som moralsk, men også 

litterær ressource spiller en vigtig rolle i modernitetshistorien 

fra reformationstiden til romantikkens begyndelse. Gennem en 

række værklæsninger, som spænder fra protestantiske salmer og 

erotiske sonetter over dramatiske monologer til selvbiografier, 

brevromaner og gotik, præsenteres de vigtigste litterære former 

for selvfremstilling og selvrefleksion. Disse litteraturhistoriske 

nedslag i kendte og mindre kendte værker viser, hvordan 

litteraturen har fornyet de måder, hvorpå den europæiske kultur 

har tænkt sig selv, sin omverden og de sociale og politiske 

forandringer, Europa undergik i perioden fra 1500 til 1800.   

Tidligere er udkommet Verden. Fra Columbus til Napoleon 

(bind 1, 2014), Staten. Fra utopi til bureaukrati (bind 2, 2016) og 

Samfundet. Fra hoffet til byen (bind 3, 2019).
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