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En strålende bog. Ikke stor, flot, forklarende eller romantisk. Men en strålende bog. Landet i det
høje nord har altid haft en enten magnetisk, strålende tiltrækningskraft over sig eller været
genstand for smuk og tålt. Vi kommer i denne bog tæt på, hvad 20 grønlændere tænker om
deres land, hvilket udsyn de har til verden, og hvilken holdning, de har til udviklingen
fremadrettet og bagudrettet Formålet er tilsyneladende og som skrevet i bogen af forfatteren at
øjensynliggøre en refleksion over det at være grønlaæder idag. Aktuelt særligt i forbindelse med
selvstyret 2009.
Det er der kommet mange gode citater og tanker ud af. Intet nævnt, intet glemt, men vi får i
forbifarten rigtig gode og tankevækkende anekdoter. Ret beset kunne mange af dem nok
stamme fra hvilket som helst sted i verden, hvor naturfolk, jægere og fangere gøder den dalige
undergrund. Men nu er det altså Grønland, det handler om. Og vi må godt være en smule stolte
af, at vi for ganske nylig og helt oppe under neglene har haft den urkraft og den simple og
samtidig næsten spirituelle tilgang til forhold mellem mennesker og andre lande, som bogen
emmer af. Designmæssigt er bogen bygget helt særligt op, idet den er sammensat af
billedkunstneren Linda Riber. Layoutet hænger fint sammen med resten af bogen, der er særlig
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i sin dokumentarform, hvor selvforståelse er nøgleordet - og herefter information til os, der
gerne vil vide mere. . . . 

Bogens force er netop, at interviewene med hver enkelt af de 20 deltagere er hakket op i citater,
hvor budskaberne er helt fremme i skoene inden for diverse emnevalg. Her er nogle af de
interviewede melankolske over, at forekomsterne af æg, hvalrosser og isbjørnene ikke er, hvad
det var engang, mens andre citater ikke ynker, at man sidder og piller i navlen -; man må
bidrage til samfundet på sin egen måde.

De enkelte citater i bogen er enkle, men budskabet i citaterne er ikke til at tage fejl af.
Naturligvis er kærligheden til Grønland altoverskyggende og gennem alle ord, billeder og
bogstaver oplever læseren, at Grønland er hjemstavnen og får kødet til at vibrere og blodet til at
bruse. Det er strålende, at en bog kan få disse virkemidler helt frem, så man kan opleve såvel
ydmyghed og respekt over ikke bare grønlændere og Grønland som sådan. Men for også natur
og naturfolk generelt og de enkle og livsbekræftende tankesæt og holdninger, vi til syvende og
sidst alle er en del af.
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