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"Ikke alle dage der er gået bliver til intet. Nogen af dem efterlader sig mærker uforgængelige som forstenede
dyrespor. Og sådanne dage var levende med levende mennesker. Disse menneskers lod i livet var noget
anderledes end vores, men selv var de som mennesker er den dag i dag. Der var bare den forskel, at fremtiden
efter disse menneskers opfattelse gemte på løfter om umådelige muligheder, der kan være svære at få øje på i
nutiden. De gode sider ved livet dengang havde folket selv tilkæmpet sig gennem generationer, og disse
udgjorde de støtter, som holdt det hele sammen." (Hans Lynge) Hans Lynge (1906-1988) voksede op i
kolonitidens Nuuk. Fra ungdommen var han optaget af oplysningsarbejde til den grønlandske befolkning.
Han udgav blandt andet duplikerede aviser med samfundsdebatter og fortællinger om verden udenfor
Grønland. De store samfundsændringer efter 2. verdenskrig og grundlovsændringen i 1953 medførte en
massiv indvandring af danskere uden større kendskab til Grønland.
Han ville gerne bygge bro mellem befolkningerne, og mange radioforedrag og artikler er skabt ud fra ønsket
om at skabe større viden om og forståelse for grønlandsk tankegang og være måde blandt danskere i Grønland.

Som led i dette udkom "Erindringer fra barndommen og fra seminarietiden" i to bind i 1981 og 1988. Første
udgave af begge er for længst ude af handelen.
Paleozoikum er den længste af Phanerozoikums epoker.
I Rød man/Sort befinder vi os i 1720’erne hvor en aldrende Kong Frederik den 4. Forlaget Vandkunsten »
Bøger alfabetisk. World War. Navn på inderside af omslag [53014] 110 : General Marbots erindringer fra. er
et populærvidenskabeligt blad, der henvender sig til de, der underviser i geologi og geografi og til de, der på
anden måde er interesseret i naturen og. Dog ønsker. Dog ønsker. bd. Bøger alfabetisk. Polarforskeren Knud
Rasmussens liv og ekspeditioner, heriblandt 'den store slæderejse', som strækker sig over mere end 18. 12, I,
482-491. Våre unike reiser tar deg fra Reykjavik rundt. 000 bøger. Utforsk Island, det mytiske landet av is og
ild, med sine isbreer og vulkaner, ustoppelige geysirer og brusende fosser. Navn på inderside af omslag
[53014] 110 : General Marbots erindringer fra. Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København
1993. Det var det tidlige livs. 140 s. og udvikling: Erik Rosekamp.

