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Porten til verden er en kulturhistorisk rejseguide, der fortæller om de historiske og politiske
strømninger, der har præget London gennem tiden. Bogen er dermed en nøgle til forståelse af
en af verdens mest besøgte byer, dens historie, arkitektur og monumenter.
London har en 2.000 år lang historie – fra romernes Londinium til nyliberalismens skyskrabere.
Denne bog tager læseren med tilbage til Romerrigets og middelalderens London, Reformationen
og den nye anglikanske statskirke, pesten og den store brand i 1666, kolonitiden og
væksten, verdenskrigene og genopretningen samt byplanlægningen og den globale pengestrøm.
Det hele på godt og ondt.
Porten til verden fortæller også, hvordan Themsen har præget London. Floden var med til at skabe
handelsbyen London og gjorde i moderne tid byen til hjerte i et verdensomspændende imperium,
hvor solen aldrig gik ned.
Bogen fortæller, hvordan historiske og politiske strømninger har skabt byen, og hvordan
magthaverne har formet og omformet den. Mens hovedstæder som Rom, Berlin og Paris er
præget af kirkers, kongers og kejseres stærke hånd i byplanlægning, monumenter og arkitektur,
kendetegnes Londons historie af talrige diskussioner om, hvordan byen skulle udvikle sig, og
hvordan verdensbyens triumfer skulle vises frem.
Bogen henvender sig til den historieinteresserede læser og den kulturrejsende, som gerne vil
nogle spadestik dybere for at forstå historien, arkitekturen og monumenterne i en af verdens mest
besøgte byer.
Bogens forfattere er Lars Kjær (f. 1983), lektor i middelalderhistorie ved New College of the
Humanities, London, Michael Bregnsbo (f. 1962), lektor i dansk og europæisk historie 1500-1900
ved Syddansk Universitet, og Jørgen Sevaldsen (f. 1942), forhenværende lektor i britisk historie
ved Københavns Universitet.
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