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Op omkring Island Michael Böss Hent PDF Michael Böss har med Op omkring Island skrevet en guidebog,
der henvender sig til læsere, der ønsker at vide mere om Island, end de vil kunne få i en almindelig

rejseguide. Lige fra dem, der ønsker at anvende den som udgangspunkt for deres egen rejse til Island, over
dem, der ønsker at få et hurtigt indblik i både det gamle og det nye Island, og til dem, der i al almindelighed
interesserer sig for historie, kultur, livsfilosofi og samfundsdebat. I hvert kapitel går til turen til et helt særligt
sted på øen, som inspirerer forfatteren til at reflektere over et tema, der er central for forståelsen af dette rige
kulturland. Böss skriver om islændingenes forhold til: sagaerne, havet, turismen, kulturelle påvirkninger,

national selvforståelse, økonomisk kollaps og meget andet. En kulturhistorisk rejsedagbog, der ikke blot gør
læseren klogere på Islændingene, men også perspektiverer egen kultur og selvopfattelse.
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