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Godt i vej Juaaka Lyberth Hent PDF Året er 1969. Paul Erik vender tilbage til kost- og realskolen i Nuuk efter
sommerferien hjemme i Uummannaq. Selv om han skal langt væk hjemmefra, glæder han sig til den særlige
verden kollegiet udgør for alle de unge, der kommer fra hele Grønland. Det lange hår, de farvede, stribede

bukser, Bee Gees og The Eskimoes og de unges egne musikudfoldelser. Godt i vej er en roman om
ungdomsliv i 1960’ernes Grønland – om ubekymrethed, forelskelser, ulykkelig kærlighed og spirende
oprørstrang i et skolesystem og et samfund præget af danske autoriteter. Om det første spæde oprør...

Juaaka Lyberth giver stemme til generationen af grønlændere, der for alvor blev satset på
uddannelsesmæssigt.

Juaaka Lyberth er født i Uummannaq, Grønland, i 1952. Her gik han 7 år i skole inden han kom på et
skoleophold i Danmark, for derefter at gennemføre realskolen i Nuuk. Han har læst eskimologi på

Københavns Universitet.
Juaaka Lyberth er kendt som musiker og sangskriver, skribent og debattør i de grønlandske medier. Han har
gennem mange år været stærkt involveret i Grønlands kulturliv, både som aktør inden for teater og musik og
som leder af kulturhusene i Nuuk og Sisimiut. Han er tildelt Grønlands Hjemmestyres kulturpris i 2000. Godt
i vej er den danske oversættelse af hans debutroman Naleqqusseruttortut fra 2012, nomineret til Nordisk Råds

Litteraturpris 2014.

 

Året er 1969. Paul Erik vender tilbage til kost- og realskolen i Nuuk
efter sommerferien hjemme i Uummannaq. Selv om han skal langt
væk hjemmefra, glæder han sig til den særlige verden kollegiet

udgør for alle de unge, der kommer fra hele Grønland. Det lange hår,
de farvede, stribede bukser, Bee Gees og The Eskimoes og de unges
egne musikudfoldelser. Godt i vej er en roman om ungdomsliv i
1960’ernes Grønland – om ubekymrethed, forelskelser, ulykkelig
kærlighed og spirende oprørstrang i et skolesystem og et samfund

præget af danske autoriteter. Om det første spæde oprør...
Juaaka Lyberth giver stemme til generationen af grønlændere, der for

alvor blev satset på uddannelsesmæssigt.

Juaaka Lyberth er født i Uummannaq, Grønland, i 1952. Her gik han
7 år i skole inden han kom på et skoleophold i Danmark, for derefter

at gennemføre realskolen i Nuuk. Han har læst eskimologi på
Københavns Universitet.

Juaaka Lyberth er kendt som musiker og sangskriver, skribent og
debattør i de grønlandske medier. Han har gennem mange år været
stærkt involveret i Grønlands kulturliv, både som aktør inden for
teater og musik og som leder af kulturhusene i Nuuk og Sisimiut.
Han er tildelt Grønlands Hjemmestyres kulturpris i 2000. Godt i vej
er den danske oversættelse af hans debutroman Naleqqusseruttortut

fra 2012, nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2014.
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