
Kajs Grønlandskrønike
Hent bøger PDF

Susanne Christiansen
Kajs Grønlandskrønike Susanne Christiansen Hent PDF Kajs GRØNLANDSKRØNIKE fortæller de sidste 65
års grønlandshistorie, fra koloni til Selvstyre, som den ser ud med grønlandske øjne. Kaj Kleist (f. 1943),

hovedpersonen i denne bog, er født ind i den grønlandske elite og er med sin livslange placering i midten af
grønlandsk politik – bl.a. som mangeårig øverste embedsmand i Grønlands Hjemmestyre – en unik nøgle til
forståelsen af Grønlands politiske udvikling. Bogen giver et sjældent kig ind i maskinrummet i grønlandsk

politik før og nu, hvor der kæmpes med druk og kammerateri, men først og fremmest kæmpes for et stærkt og
økonomisk levedygtigt Grønland. En kamp, der rummer alle de udfordringer med sproglig og kulturel
identitet og magtmisbrug, der kendetegner de fleste unge nationers vej mod selvstændighed Kajs

GRØNLANDSKRØNIKE er ikke en traditionel erindringsbog, men en moderne historiebog skrevet til dem,
der vil forstå Grønland i dag og i fremtiden. Susanne Christiansen (f. 1949) er uddannet historiker og

journalist i DR siden 1995, hvor hun har beskæftiget sig indgående med Grønland – særligt i radioen. I 2005
modtog hun Folketingets Grønlandsstipendie. Kajs grønlandskrønike er hendes bogdebut.
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