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Sicilien - Palermo giver den rejselystne læser muligheden for at komme bagom turistglansen, hvor H. J.
Heegaard giver sit bud på hvad, indtil nu, har været med til at forme sicilianerne og den myeomspundne ø.
Det er en oplagt bog for enhver der vil vide noget mere indgående om øens baggrund. Heegaard har været på
dannelsesrejse i området og deler nu ud af sin viden om egnens pittoreske omgivelser, arkitektur, mad og
historie. Bogen er således en samling af interesseområder, blandt andet et kapitel om danske kunstnere på
Sicilien, en udførlig behandling af Siciliens historie og mange tips til den rejsende vedrørende indlogering,
infrastruktur og kulturelle særligheder. Til den kulinarisk interesserede er der også et kapitel om egnens retter,

inklusive nogle madopskrifter.

Heegaard har gennemgående det historiske felt med i alle kapitler og bruger litterære referencer af blandt
andre Goethe til at underbygge, hvordan egnen har haft sin indvirkning på hele verdens kunstnere – en

påvirkning, der strækker sig over flere århundreder.

Sicilien-Palermo er rig på informationer og er et godt tilbud til enhver der har lyst til at dykke ned i Siciliens
kulturhistorie og lære mere om egnen, før man selv begiver sig ud på egen dannelsesrejse.
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