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Min barndom i Grønland Diverse forfattere Hent PDF Tolv kapitler om at være barn i Grønland, skrevet af
Naja Marie Aidt, Julie Berthelsen, Jessie Kleemann, Anne Knudsen, Henrik Littauer, Rasmus Lyberth, Mai
Misfeldt, Iben Mondrup, Emile Hertling Péronard, Minik Rosing, Kaare Sørensen og Elisabeth Toubro. En
række mennesker, der alle har tilbragt hele eller dele af deres barndom på Grønland, beskriver nogle af deres
tidligste erindringer fra det store land. Bogen er en slags mosaik, hvor hver del kan stå alene, men tilsammen
danner delene et billede af Grønland set med barneøjne. "Denne bog belyser forholdet mellem Danmark og
Grønland på en ny måde. Nedefra, så at sige. Det er sært berigende at se Grønland fra den synsvinkel, som
faktisk giver os et mere helt portræt end nok så mange analyser foretaget i fugleperspektiv. Gennem børn og

voksne, som er rejst frem og tilbage mellem Grønland og Danmark, er vi blevet en del af hinandens
virkelighed. Det er det, man kan læse om i denne fine erindringsbog." Fra bogens forord af Kirsten Hastrup
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