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Spøgelser Hent PDF Forlaget skriver: Igennem de seneste år har man kunnet iagttage en stigende interesse for
spøgelser. Men hvad er spøgelser mere præcist for noget, hvorfor optræder de i så mange sammenhænge, og

på hvilken måde udfordrer de vores opfattelse af tilværelsen?

Spøgelser. Genfærdet som kulturel og æstetisk figur indeholder 14 artikler, der alle er centreret om spøgelset
som fænomen. Ud fra forskellige humanistiske synsvinkler og med baggrund i fagene Dansk, Engelsk og

Tysk udforsker artiklerne nogle af de mange spøgelser, der går igen i litteratur og medier, ligesom de belyser,
hvordan spøgelset er en produktiv analytisk og teoretisk figur til forståelse af kulturelle og politiske

problematikker.

Bogen er den tredje udgivelse i serien Interdisciplinære Kulturstudier, hvor forskere fra forskellige fag ved
Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet diskuterer aktuelle kulturelle og æstetiske

problemstillinger. Serien viser det frugtbare ved en flerfaglig og bredspektret tilgang til et emne.
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