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Vor nordlige vej Klaus M\u00f8ller Hent PDF Efter at have boet nogle år i en mindre by på Sjælland flytter
Svend og Irene med deres niårige søn, Benjamin, til Nordgrønland og bosætter sig dér i en længere årrække.
De efterlader den næsten voksne datter, Stella, i Danmark. Svend, Irene og Benjamin fascineres af Grønland,
af naturen, kulturen og menneskene. Benjamin så meget, at han som voksen bliver boende i landet, mens
Svend og Irene vender tilbage til Danmark, hvor Stella har stiftet familie. Vor nordlige vej er historien om
Svend og Irene, der er splittede mellem to kulturer og to verdener, som de holder lige meget af, og som de
forsøger at bygge bro imellem for at skabe sammenhæng og forståelse i tilværelsen. Vor nordlige vej giver et
levende og nuanceret billede af Grønland og det grønlandske samfund. Bogen er en selvstændig fortsættelse
af romanen Vores vej, som udkom i maj 2018. Uddrag af bogen Men nu er vi her. I Qeqertarsuaq. Vores

slutdestination. – Vi skal lige huske at stille urene fire timer tilbage, så vi kan følge med den rigtige tid, siger
jeg og tager armbåndsuret af. Vi finder et par sandwich frem fra posen og spiser i stilhed. Noget skal lige
bundfælde sig. Meget skal bundfælde sig. Irene bryder tavsheden. – Hvad laver vi egentlig her? siger hun

spøgende. Vi udfordrer os selv. Når du flytter, udfordrer du dig selv. Når du flytter til et sted så anderledes end
Karrebæk, udfordrer du dig selv endnu mere. Vi er kommet for at arbejde som lærere, passe et job, udforske
naturen, opleve og tage ved lære af en anden verden, en anden kultur, en anden måde at leve livet på. Indgå i
nye sammenhænge, nye fællesskaber. Om forfatteren Klaus Møller er født 1950 i Næstved. Opvokset i Tårnby
på Amager. Har boet og arbejdet i Grønland i en længere årrække. Blandt andet på Disko og i Nuuk. Han har

tidligere udgivet digtsamlingen Tumit – Spor i mig af Grønland (2016) og romanen Vores vej (2018).

 

Efter at have boet nogle år i en mindre by på Sjælland flytter Svend
og Irene med deres niårige søn, Benjamin, til Nordgrønland og
bosætter sig dér i en længere årrække. De efterlader den næsten
voksne datter, Stella, i Danmark. Svend, Irene og Benjamin
fascineres af Grønland, af naturen, kulturen og menneskene.

Benjamin så meget, at han som voksen bliver boende i landet, mens
Svend og Irene vender tilbage til Danmark, hvor Stella har stiftet
familie. Vor nordlige vej er historien om Svend og Irene, der er

splittede mellem to kulturer og to verdener, som de holder lige meget



af, og som de forsøger at bygge bro imellem for at skabe
sammenhæng og forståelse i tilværelsen. Vor nordlige vej giver et
levende og nuanceret billede af Grønland og det grønlandske

samfund. Bogen er en selvstændig fortsættelse af romanen Vores vej,
som udkom i maj 2018. Uddrag af bogen Men nu er vi her. I

Qeqertarsuaq. Vores slutdestination. – Vi skal lige huske at stille
urene fire timer tilbage, så vi kan følge med den rigtige tid, siger jeg
og tager armbåndsuret af. Vi finder et par sandwich frem fra posen

og spiser i stilhed. Noget skal lige bundfælde sig. Meget skal
bundfælde sig. Irene bryder tavsheden. – Hvad laver vi egentlig her?
siger hun spøgende. Vi udfordrer os selv. Når du flytter, udfordrer du

dig selv. Når du flytter til et sted så anderledes end Karrebæk,
udfordrer du dig selv endnu mere. Vi er kommet for at arbejde som
lærere, passe et job, udforske naturen, opleve og tage ved lære af en
anden verden, en anden kultur, en anden måde at leve livet på. Indgå
i nye sammenhænge, nye fællesskaber. Om forfatteren Klaus Møller
er født 1950 i Næstved. Opvokset i Tårnby på Amager. Har boet og
arbejdet i Grønland i en længere årrække. Blandt andet på Disko og i
Nuuk. Han har tidligere udgivet digtsamlingen Tumit – Spor i mig af

Grønland (2016) og romanen Vores vej (2018).
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