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gennemgang på dansk af nyere amerikansk litteratur – fra 1980 til i dag.

USA har altid fostret en særdeles rig og livskraftig litteratur, og de seneste 30 år er ingen undtagelse.
Vietnamkrig og miljøkatastrofer, yuppiekultur og kernefamilie i krise, politisk puritanisme og terror i

nationens hjerte: Det er alt sammen til stede hos de amerikanske forfattere, og man får næppe et sandere
billede af USA end det, man kan stykke sammen af denne mangfoldighed af stemmer og fortællinger.

Historier om Amerika præsenterer de vigtigste strømninger, tendenser og forfattere fra 1980 og frem til i dag,
en periode, som ikke tidligere har været beskrevet på dansk. Bogen er bredt formidlende, men går også i
dybden med sine emner. Den kan således både bruges som generel introduktion til perioden og som en
vejviser for alle dem, der i forvejen læser ny amerikansk litteratur, men som gerne vil dybere ind i stoffet.

Om bogens forfattere  
Historier om Amerika er skrevet af en række eksperter i amerikansk litteratur fra både den journalistiske og

akademiske verden.  Bogen er redigeret af Michael Bach Henriksen (cand. mag. i litteraturhistorie og

amerikanske studier og kulturredaktør på Kristeligt Dagblad) og Tonny Vorm (cand. mag. i amerikanske
studier, litteraturkritiker ved Dagbladet Information og redaktionschef på magasinet Euroman).

Bidragsliste:
Tore Rye Andersen (f. 1970) – ph.d. i moderne amerikansk litteratur og adjunkt ved litteraturhistorie på

Aarhus Universitet. Redaktionschef på tidsskriftet Passage og fast skribent for litteraturmagasinet Standart.

Bo Bjørnvig (f. 1947) – cand. mag. i historie og litteraturvidenskab fra Københavns Universitet.
Kulturskribent og anmelder samt assisterende litteraturredaktør på Weekendavisen. Har bidraget til en række

antologier bl.a. om Henrik Stangerup og Georges Simenon.

Michael Bach Henriksen (f. 1974) – cand. mag. i litteraturhistorie og amerikanske studier fra Aarhus
Universitet. Kulturredaktør på Kristeligt Dagblad. Har tidligere skrevet bogen USA i det 20. århundrede.

Clara Juncker (f. 1951) – ph.d., dr. phil. og lektor i amerikansk litteratur og kultur ved Center for
Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Har undervist på adskillige amerikanske universiteter og
skrevet en lang række artikler og bøger om amerikansk litteratur og kultur, senest Circling Marilyn: Text

Body Performance.

Jakob Levinsen (f. 1960) – cand. mag. og litteraturredaktør samt musik- og filmanmelder ved Jyllands-
Posten. Har tidligere bl.a. været kulturredaktør ved Berlingske Tidende og redaktionschef på forlaget

Lindhardt og Ringhof samt udgivet bøger om amerikansk kultur, klassisk musik, københavnske restauranter
og Tolkien.

Christian Monggaard (f. 1972) – filmredaktør på Dagbladet Information. Medforfatter til flere quizbøger, har
bidraget til Danske filminstruktører og Gyldendals danske filmguide samt skrevet en bog om instruktørparret

Wikke & Rasmussen, Så er der kronhjort, Kurt.

Peter Mortensen (f. 1969) – ph.d. fra The Johns Hopkins University og lektor ved Afdeling for Engelsk ved
Aarhus Universitet. Forsker og underviser i moderne, engelsksproget litteratur og kultur og arbejder pt. på et

studie af back-to-nature-bevægelsen i det 20. århundredes roman.

Jonas Langvad Nilsson (f. 1974) – journalist på magasinet Euroman. Uddannet fra Danmarks
Journalisthøjskole og University of Tennessee. Desuden BA i dansk og medievidenskab fra Københavns

Universitet.

Sidsel Nyholm (f. 1977) – cand.comm. i journalistik og historie fra Roskilde Universitetscenter og USA-
korrespondent for Kristeligt Dagblad. Har tidligere været ansat på Dagbladet Information og Berlingske

Tidende.

Jes Stein Pedersen (f. 1959) – cand. phil. i samfundsfag fra Københavns Universitet, journalist på DR2 og
litteraturkritiker ved Politiken. Undersøgte i 2008 forholdet mellem terror og litteratur i tv-serien Ordet og

Bomben. Har bl.a. skrevet bogen Med forbehold for isbjerge – essays fra Opløsningstiden.

Morten Wilhelm Scholz (f. 1974) – cand. mag. i idéhistorie og moderne kultur, projektleder ved
designbureauet b14 og redaktør på magasinet ATLAS. Forfatter til rejseguiden Turen går til Florida og Det



Dybe Syden og siden 2003 anmelder af amerikansk litteratur for Weekendavisen.

Kim Skotte (f.1957) – filmredaktør, kulturskribent og anmelder ved Politiken. Har bl.a. redigeret
opslagsværket 1000 film du bør se, før du dør og medvirket i adskillige antologier. Har desuden udgivet fire

digtsamlinger, senest Sensei forlader forstaden fra 2005.

Bent Sørensen (f. 1958) – ph.d. i amerikansk litteratur og kultur og lektor i engelsk ved Aalborg Universitet.
Forfatter til bogen Passion Spent (om Edgar Allan Poe) og mere end 50 videnskabelige artikler, redaktør af

flere bind om kulturelle tekststudier samt oversætter af amerikansk lyrik.

Tonny Vorm (f. 1967) – cand. mag. i amerikanske studier fra Københavns Universitet. Redaktionschef på
magasinet Euroman og litteraturkritiker ved Dagbladet Information. Har tidligere skrevet bogen Den

våbenløse hær – på sporet af FC Barcelona (med Martin Tønner).
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Tonny Vorm (cand. mag. i amerikanske studier, litteraturkritiker ved
Dagbladet Information og redaktionschef på magasinet Euroman).

Bidragsliste:
Tore Rye Andersen (f. 1970) – ph.d. i moderne amerikansk litteratur

og adjunkt ved litteraturhistorie på Aarhus Universitet.
Redaktionschef på tidsskriftet Passage og fast skribent for
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Bo Bjørnvig (f. 1947) – cand. mag. i historie og litteraturvidenskab
fra Københavns Universitet. Kulturskribent og anmelder samt

assisterende litteraturredaktør på Weekendavisen. Har bidraget til en
række antologier bl.a. om Henrik Stangerup og Georges Simenon.
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universiteter og skrevet en lang række artikler og bøger om

amerikansk litteratur og kultur, senest Circling Marilyn: Text Body
Performance.

Jakob Levinsen (f. 1960) – cand. mag. og litteraturredaktør samt
musik- og filmanmelder ved Jyllands-Posten. Har tidligere bl.a.
været kulturredaktør ved Berlingske Tidende og redaktionschef på
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Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og University of

Tennessee. Desuden BA i dansk og medievidenskab fra Københavns
Universitet.
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Roskilde Universitetscenter og USA-korrespondent for Kristeligt
Dagblad. Har tidligere været ansat på Dagbladet Information og
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Jes Stein Pedersen (f. 1959) – cand. phil. i samfundsfag fra
Københavns Universitet, journalist på DR2 og litteraturkritiker ved
Politiken. Undersøgte i 2008 forholdet mellem terror og litteratur i
tv-serien Ordet og Bomben. Har bl.a. skrevet bogen Med forbehold
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Morten Wilhelm Scholz (f. 1974) – cand. mag. i idéhistorie og
moderne kultur, projektleder ved designbureauet b14 og redaktør på
magasinet ATLAS. Forfatter til rejseguiden Turen går til Florida og
Det Dybe Syden og siden 2003 anmelder af amerikansk litteratur for



Weekendavisen.

Kim Skotte (f.1957) – filmredaktør, kulturskribent og anmelder ved
Politiken. Har bl.a. redigeret opslagsværket 1000 film du bør se, før
du dør og medvirket i adskillige antologier. Har desuden udgivet fire

digtsamlinger, senest Sensei forlader forstaden fra 2005.

Bent Sørensen (f. 1958) – ph.d. i amerikansk litteratur og kultur og
lektor i engelsk ved Aalborg Universitet. Forfatter til bogen Passion
Spent (om Edgar Allan Poe) og mere end 50 videnskabelige artikler,
redaktør af flere bind om kulturelle tekststudier samt oversætter af
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litteraturkritiker ved Dagbladet Information. Har tidligere skrevet
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