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Grønland. Fra Kap Farvel til Angmagssalik Franz Berliner Hent PDF Østgrønland bliver på grønlandsk kaldt

Tunua, bagsiden – landets bagside. Det var først i 1884, at Kommandør Dr. phil. Gustav Holm på
Konebådsekspeditionen opdagede det hidtil ukendte Angmagssalik-folk. Siden er det gået stærkt, og især på
den teknologiske front har det været svært at følge med for et folk, der har måtte flytte sig utrolig hurtigt på få
generationer. I sommeren 1967 kommer forfatteren tilbage til det Angmagssalik, som han forlod efter at have
boet der i perioden 1953-56. Besøget sætter tankerne i gang hos forfatteren – er denne rivende udvikling
sund? Og er der gjort nok for at sikre, at det kulturelle og historiske Grønland består, og at det ikke blot
overtromles af teknologi? Franz Berliner (1930-2014) var dansk forfatter. Han blev student fra Horsens

Statsskole og uddannede sig senere til radiotelegrafist. Franz Berliner fik sin debut med novellesamlingen
'Evelyn' (1954). Sommetider har det været i samarbejde med hustruen Bibi, at Franz Berliner har skrevet sine
bøger, og deres tid på Grønland er ofte omdrejningspunktet. Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk

mytologi og handler ofte om brydningen mellem fortid og nutid. Medmenneskelighed og de nære omgivelser
omkring karaktererne er gennemgående temaer i forfatterskabet, og bag forfatterpennen fornemmer man

tydeligt, at der ligger en forankret tro på, at et velfungerende fællesskab med andre og gode fælles oplevelser
kan være en styrke, som kan få mennesker til at føle sig betydningsfulde og ønskede.

 

Østgrønland bliver på grønlandsk kaldt Tunua, bagsiden – landets
bagside. Det var først i 1884, at Kommandør Dr. phil. Gustav Holm

på Konebådsekspeditionen opdagede det hidtil ukendte
Angmagssalik-folk. Siden er det gået stærkt, og især på den

teknologiske front har det været svært at følge med for et folk, der
har måtte flytte sig utrolig hurtigt på få generationer. I sommeren
1967 kommer forfatteren tilbage til det Angmagssalik, som han
forlod efter at have boet der i perioden 1953-56. Besøget sætter

tankerne i gang hos forfatteren – er denne rivende udvikling sund?
Og er der gjort nok for at sikre, at det kulturelle og historiske

Grønland består, og at det ikke blot overtromles af teknologi? Franz
Berliner (1930-2014) var dansk forfatter. Han blev student fra

Horsens Statsskole og uddannede sig senere til radiotelegrafist. Franz



Berliner fik sin debut med novellesamlingen 'Evelyn' (1954).
Sommetider har det været i samarbejde med hustruen Bibi, at Franz
Berliner har skrevet sine bøger, og deres tid på Grønland er ofte
omdrejningspunktet. Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk
mytologi og handler ofte om brydningen mellem fortid og nutid.

Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er
gennemgående temaer i forfatterskabet, og bag forfatterpennen
fornemmer man tydeligt, at der ligger en forankret tro på, at et

velfungerende fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan
være en styrke, som kan få mennesker til at føle sig betydningsfulde

og ønskede.
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