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PÅ GRØNLANDS ØSTKYST Fleming S\u00f8lberg Hent PDF Bogen handler om: samfundsstyring, bl.a. om
visse danskeres meget hemmelige destabiliserende og underminerende aktiviteter rettet mod den grønlandske
befolkning; desuden politik, militær, historie, myter. Nogle grønlænderes tanker om, at danskere sidst i 1800-
tallet dræbte mange af de oprindelige østgrøn¬landske eskimoer. Andre specielle hændelser, jagt, hunde,

slædekørsel, is og sne, natur, sæler, vind og vejr, menne¬sker, isbjørne, moskusokser, og desuden en hel del
mere af betydning i de arktiske egne og andre steder. Flemming Sølberg boede i perioden 1962-75

sammenlagt otte år i Grønland. I omkring et år havde han fast arbejde, og i de øvrige syv år levede han af
jagt, fangst, hundeslædekørsel og forfatter-virksomhed. I 1976-79 studerede han eskimologi og antropologi
på Københavns Universitet. Og i 1980 udkom hans bog Jagten i Scoresbysund, der omtales som noget af det

fineste om Grønland.
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