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Hvor jeg var barn, var der isbjørne Anne Knudsen Hent PDF "Jeg vil fortælle om et land, der slet, slet ikke
findes længere, og en tid, som de fleste er tilbøjelige til at tro, aldrig har eksisteret. Det særeste ved netop den

tid var, at det var en af de lykkeligste i Grønlands historie. Der var i Grønland i 1950‘erne en kort stund
mellem fortidens isolerede stilstand og fremtidens forbitrede modvilje mod det danske styre. Denne

mærkelige tid faldt tilfældigvis sammen med min barndom."

Da Anne Knudsen var seks år, fik hendes far arbejde ved Grønlands Tekniske Organisation (GTO). Familien
forlod derfor Frederikssund og bosatte sig først i Qaqortoq og et par år senere i et rødmalet træhus på en

bjergskrænt i Tasiilaq i Østgrønland. Oplevelserne i Grønland i 1950‘erne skulle komme til at præge resten af
hendes liv. I bogen fortæller Anne Knudsen om et land, der ikke findes længere, og en tid, som de fleste er
tilbøjelige til at tro, aldrig har eksisteret. Efter hendes opfattelse var det en af de lykkeligste perioder i

Grønlands historie.

Med stor kærlighed til landet og dets befolkning - og med en imponerende hukommelse og sans for de
sigende detaljer - fortæller Anne Knudsen om hverdagslivet med familie, naboer og kammerater, om
skolegang og leg i naturen eller derhjemme, og om at opfostre isbjørneunger i et bur ude i gården.

Anne Knudsen er født i 1948, antropolog, dr. phil., skribent og tidligere chefredaktør på Weekendavisen.
Forfatter til bla. bestselleren "Her går det godt, send flere penge".

 

"Jeg vil fortælle om et land, der slet, slet ikke findes længere, og en
tid, som de fleste er tilbøjelige til at tro, aldrig har eksisteret. Det
særeste ved netop den tid var, at det var en af de lykkeligste i

Grønlands historie. Der var i Grønland i 1950‘erne en kort stund
mellem fortidens isolerede stilstand og fremtidens forbitrede
modvilje mod det danske styre. Denne mærkelige tid faldt

tilfældigvis sammen med min barndom."

Da Anne Knudsen var seks år, fik hendes far arbejde ved Grønlands
Tekniske Organisation (GTO). Familien forlod derfor Frederikssund

og bosatte sig først i Qaqortoq og et par år senere i et rødmalet
træhus på en bjergskrænt i Tasiilaq i Østgrønland. Oplevelserne i

Grønland i 1950‘erne skulle komme til at præge resten af hendes liv.
I bogen fortæller Anne Knudsen om et land, der ikke findes længere,
og en tid, som de fleste er tilbøjelige til at tro, aldrig har eksisteret.

Efter hendes opfattelse var det en af de lykkeligste perioder i
Grønlands historie.



Med stor kærlighed til landet og dets befolkning - og med en
imponerende hukommelse og sans for de sigende detaljer - fortæller

Anne Knudsen om hverdagslivet med familie, naboer og
kammerater, om skolegang og leg i naturen eller derhjemme, og om

at opfostre isbjørneunger i et bur ude i gården.

Anne Knudsen er født i 1948, antropolog, dr. phil., skribent og
tidligere chefredaktør på Weekendavisen. Forfatter til bla.

bestselleren "Her går det godt, send flere penge".
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