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Mit mørke dit lys Paul Nakskov Hent PDF Forlaget skriver: Tove Meyer (1913-1972) er en af det netop
svundne århundredes markante skikkelser i dansk poesi, så lidt og ukendt af en større offentlighed hendes
forfatterskab end kan synes i det ydre: 6 digtsamlinger spredt over fire tiår fra debuten i 1935 til den sidste i
1967. For hendes udvikling gennem disse er bemærkelsesværdig som en linie i dansk modernismes historie.

Med udgangspunkt i forfatterens nære kendskab fra tyve års ægteskab med digteren er den således en
biografi, men dog en biografi, der samtidig er en monografisk fremstilling af et forfatterskab, idet Tove

Meyers skæbneforløb først og fremmest tegnes ud fra digtene selv. Kronologisk, til forskel fra digtudvalget
Tiden og havet fra 1969, der på tværs af årene sammenstiller digtene i overensstemmelse med væsentlige
temaer i forfatterskabet. Dette digtudvalg genudgives nu samtidig med Mit mørke dit lys, således at de to

bøger efter lyst to behov kan supplere hinanden.
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