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Lynge, Finn Et langt liv på tværs (99.4)  

Atuagkat - Bd. 1: 1933-1979 - 220 sider 

Forfatteren (f. 1933) beretter om sit liv i en periode, hvor 

det grønlandske samfund har ændret sig radikalt. Bl.a. 

om præstegerningen, der bragte ham til Rom og USA, og 

den senere hjemkomst til Grønland, hvor han beskæftige-

de sig med socialt arbejde og blev chef for Grønlands 

Radio og valgt som Grønlands første repræsentant i Eu-

ropa-Parlamentet. 

 

 

Rasmussen, Knud: Den store slæderejse(59.59) 
BROE, 2011 - 188 sider 

Grønlandsforskeren Knud Rasmussens beretning om sin 

lange rejse med hunde og slæde fra Hudson Bay over 

arktisk Nordamerika til Bering Strædet, om naturen og de 

nordamerikanske eskimoer. 

 

 

Svendsen, Hanne Marie: Unn fra Stjerne-

stene : en roman fra det gamle Grønland  
Gyldendal, 2003. - 476 sider   

Med den stærke og lidenskabelige Unn i centrum fortæl-

les om klosterliv, åndelige strømninger og hverdagsliv i 

1300-tallets Sydgrønland. 
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Friis, Achton: Danmark ekspeditionen til 

Grønlands nordøstkyst 1906-1908 (46.7) 

BROE, 2011;  672 sider 

Achton Friis var med på ekspeditionen, som endte så 

tragisk. Skibet vendte tilbage til København i 1908 -

 Beretningen er blevet en klassiker indenfor dansk rejse-

litteratur. 

 

 

Hastrup, Kirsten: Vinterens hjerte : Knud 

Rasmussen og hans tid (99.4 Rasmussen, Knud) 

Gad, 2010. - 751 sider  

Historien om Knud Rasmussen (1879-1933), hans liv 

som polarforsker, jæger og fortæller; samtidens syn på 

ham, men også historien om kolonisering, nationalfølel-

se og Grønlands samling samt hans forhold til andre tid-

ligere og samtidige opdagelsesrejsende, som Nansen, 

Nordenskiöld og Peary. 

 

 

Helms, Hans Jakob:  

Hvis du fløjter efter nordlyset  
Milik, 2011. - 300 sider   

I begyndelsen af 1980'erne rejser Bjørn til Grønland, 

hvor han både møder kærligheden og bliver desillusione-

ret over de politiske og økonomiske kræfter i forbindelse 

med råstofudvindingen i Arktis. 

 

 

Jensen, Flemming: Vejledning i sælfangst - og 

andre beretninger fra et grønlandsk udsted  
Lindhardt og Ringhof, 2000. - 93 sider   

Humoristiske beretninger om forfatterens oplevelser i 

Nunarqarfik, hvor han var lærer fra 1973-75 

 

 

Korneliussen, Ole: En spytklat på kinden 
Atuagkat, 2011. - 134 sider   

Noveller med grønlandsk baggrund, der både fortæller 

realistisk og satirisk om typer og begivenheder men også 

kan åbne for de store syner og symboler. 

 

 

 

Lassen, Linda: Håbets år : historisk roman 

om Gertrud Rask og Hans Egede  
Forlaget Atuagkat. : Hovedland, 2011. - 476 sider   

Historisk roman om præsten Hans Egedes ophold og 

missioneren på Grønland i begyndelsen af 1700-tallet. 

Romanen skildrer desuden hustruen Gertrud Rask og 

børnenes møde med grønlænderne. 

 

 

 

Leine, Kim: Profeterne i Evighedsfjorden  
Gyldendal, 2012. - 525 sider   

Den unge norsk-danske præst Morten Falck rejser i 1787 

til Sukkertoppen i Grønland for at missionere. Mange 

voldsomme oplevelser venter ham, og efterhånden gerå-

der han i tvivl om sig selv og sit virke. 

 

 

 

Leine, Kim: Tunu  
Gyldendal, 2009. - 244 sider   

Den unge sygeplejerske Jesper kommer til en lille bygd i 

Østgrønland, og gennem et år følges mange af bygdens 

skæbner 
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