
 

      12 gode bøger om Grønland

Grønland



Grønland
Med en enestående natur og et barsk klima ligger Grønland som en kæmpe 
ø i det arktiske område dækket af sne og is. Grønland er tidligere dansk ko-
loni, men har siden 1979 været en del af det danske rigsfællesskab. 
Den Grønlandske kultur udspringer fra det oprindelige inuitfolk, der med sine  
myter og fortællinger står i kontrast til det moderne Grønlandske samfund, 
der er udfordret af mange sociale problemer. Her har vi samlet et udvalg af 
litteratur med udgangspunkt i Grønland. 
 
Rigtig god fornøjelse. 



Godhavn   
Af Iben Mondrup 
 
 
Tre danske søskende vokser op i Grønland i 
1970’erne. Venskaber og naturen betyder meget for 
dem, og efterhånden også det andet køn. 
 
Find bogen i Voksen romaner under M



 
 
 

Efter åndemaneren

Af Kim Leine 
 
I 1884 drager den såkaldte 
konebådsekspedition afsted for at 
udforske østsiden af Grønland. Til 
alle læsere af store romaner, og til 
alle som interesser sig for  
grønlandsk og dansk historie. 
 
 
Find bogen i Voksen romaner  
under L

Blomsterdalen 
Af Niviaq Korneliussen

Verden står åben, men intet føles  
rigtigt. Om kærlighed, sorg, ensomhed 
og selvmord blandt grønlandske unge.

 
Find bogen i Voksen romaner under K



 
 
 

Thule-sagen – løgnens univers 
Af Poul Brink 
 
En gennemgang af tv-journalisten Poul Brinks arbejde med 
Thulesagen og en beskrivelse af det kompleks af sager, der 
på forskellig vis har forbindelse med den amerikanske Thule-
base i Grønland og dansk atompolitik

 
Find bogen på eReolen



 
. 

Pigen uden hud 
Af Mads Peder Nordbo 
 
I Grønland finder man et mumificeret lig, der ligner en 
nordbo-viking. Journalisten Mathew bliver optaget af  
sagen, som trækker tråde tilbage til en række brutale mord 
begået i 1970’erne. Sammen med den lokale kvinde  
Tupaarnaq sætter Mathew sig for at finde ud af, hvordan 
det hele hænger sammen.

 
Find bogen i Voksen krimi under N



 
. 

Imperiets børn
Af Anne Kristine Hermann

 
Personlige og barske fortællinger om de 
mange grønlandske børn, der blev sendt 
på genopdragelse i Danmark. For alle 
med interesse for Danmarks koloni- 
historie og Grønland.

 
Find bogen i Voksen grp. 46.79

Mørket under isen 

Af Morten Hesseldal

 
Politisk thriller, hvor en elitesoldat  
konfronterer fortidsspøgelser fra sin 
barndom og ungdom i Grønland, og 
måske må agere undercover i et for- 
andret barndomsland, som oplever  
storpolitiske, sociale, kulturelle og  
klimapolitiske spændinger. Guf for alle, 
som læser spænding.

 
Find bogen i Voksen spænding under H



 

Kong Oscar og andre 
skrøner 

Af Jørn Riel

 
Tegneserie. Farverige og groteske 
fortællinger fra et lille nordøstgrøn-
landsk fangersamfund, hvor hårdføre 
mænd omgås hinanden særdeles 
bramfrit og usentimentalt, og hvor der 
aldrig er langt mellem liv og død.

 
Find bogen i Voksen romaner under R

Når landet mørkner 
Af Tore Kvæven

 
Fabelagtig roman om vikingetidens 
efterkommere og deres barske  
livsvilkår i nordbokolonien i Grønland. 
Den unge Arnar trodser alt og alle for 
at forfølge sine egne drømme, der 
også omfatter pigen Eir. Stor norsk 
litteratur for både grønlands- og  
historieinteresserede.

 
Find bogen i Voksen romaner under K



 

Grønlands Amt 
Af Jens Lei Wendel-Hansen

 
I forbindelse med vedtagelsen af den nye grundlov i 
1953 overgik Grønland fra at være en dansk koloni til at 
være et dansk amt.

 
Find bogen i Voksen grp. 46.79



 

Hvor jeg var barn, var der isbjørne:  
erindringer fra Grønland  
 
Af Anne Knudsen

Anne Knudsens (f. 1948) personlige beretning om sin 
barndom i Grønland mellem 1954 og 1961, et Grønland 
der ikke længere eksisterer.

 
Find bogen i Voksen biografier under K



 

Ivalu 

Af Morten Dürr

 
Tegneserie - graphic novel. Om pigen Pipaluk, hvis 
søster har begået selvmord, fordi hun er blevet 
udsat for incest.

 
Find bogen i Ung tegneserie 
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