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Steder i Europa Niels Kayser Nielsen Hent PDF Steder i Europa omhandler den europæiske identitet, der i
stigende grad er topografisk bestemt. I takt med globaliseringen er dimensionerne tid, rum og sted blevet
nøgleord i dannelsen af den moderne europæiske identitetsfølelse. Historie og kultur ligger til grund for

bevidstheden, der ikke blot er lokalt funderet, men også regionalt, nationalt og europæisk. Af samme årsag
rejser spørgsmålet sig om adkomsten til steder, regioner og lokaliteter; for hvem har i så fald ret til at bebo,
iscenesætte og forvalte bestemte steder? Kampen om og for en identitet er gennemgående i mødet med andre
kulturer. Det udmønter sig ikke blot i en mental og bevidsthedsmæssig udveksling, men også i et fysisk og
kropsligt kultursprog, som kommer til udtryk i bl.a. madkultur, turisme og traditionsbundne begivenheder. I
jagten på Europas identitet krydser bogen mellem historie og etnologi ved at opsøge grænseegne og byer med

kulturel flerstemmighed rundt om i Europa; fra Transsylvanien og Vilnius over Vestjylland til Finland.

 

Steder i Europa omhandler den europæiske identitet, der i stigende
grad er topografisk bestemt. I takt med globaliseringen er

dimensionerne tid, rum og sted blevet nøgleord i dannelsen af den
moderne europæiske identitetsfølelse. Historie og kultur ligger til
grund for bevidstheden, der ikke blot er lokalt funderet, men også

regionalt, nationalt og europæisk. Af samme årsag rejser spørgsmålet
sig om adkomsten til steder, regioner og lokaliteter; for hvem har i så
fald ret til at bebo, iscenesætte og forvalte bestemte steder? Kampen
om og for en identitet er gennemgående i mødet med andre kulturer.

Det udmønter sig ikke blot i en mental og bevidsthedsmæssig
udveksling, men også i et fysisk og kropsligt kultursprog, som
kommer til udtryk i bl.a. madkultur, turisme og traditionsbundne
begivenheder. I jagten på Europas identitet krydser bogen mellem



historie og etnologi ved at opsøge grænseegne og byer med kulturel
flerstemmighed rundt om i Europa; fra Transsylvanien og Vilnius

over Vestjylland til Finland.
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