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De leger at de møder Nordboerne - vikingerne - omkring år 1000-1100.Nordboerne kom fra Island. Dengang
de kom, var der ingen grønlændere i Sydgrønland. Men næsten samtidig indvandrer et folk kaldte sig inuit -
de rigtige mennesker - fra Canada. De bevæger sig langsomt ned gennem Grønland, og møder vikingerne.
Norboerne i Grønland var ikke vikinger og sørøvere, de var fredelige bønder, de blev kaldt: grønlændere.
Inuit var fangere I begyndelsen gik det godt, men senere kom det til kampe mellem inuit og nordboere.Det
blev koldere i Grønland, det blev sværere at dyrke jorden. Omkring år 1400 forsvinder Nordboerne - vi ved
ikke helt hvorfor. Derefter var inuit - grønlænderne de eneste, indtil den danske præst Hans Egede kom til
Grønland omkring 1720. Han søgte nordboerne - da han ikke fandt dem, kristnede han inuit-folket - de blev
derefter kaldt grønlændere. Spændende fotografisk billedbog med mange billeder taget af PP under 1000-
årsjubilæet for Leif den Lykkeliges opdagelse af Amerika.Grønlænderne kalder nu deres land: Kalaallit

Nunaat og byer, som før havde danske navne, her fået de gamle grønlandske tilbage.Forfatteren Palle Petersen
har arbejdet i Grønland og skrevet om landet siden 1970. Han har et hus i en bygd deroppe. Palle Petersen har
skrevet flere billedbøger om Grønland - sommer og vinter: bl.a. MIKI - en grønlandsk slædehund, GABAS

SLÆDEHUNDE, PAVIAS VINTER, NAJAS SOMMER, ADO OG JAAKUU OG VIKINGERNE I
GRØNLAND, INUK OG IVIK I DET GAMLE GRØNLAND, NUKA BLIVER FANGER, BØRNENE PÅ
ISEN og KENDER DU KALAALLIT NUNAAT - Grønland? (Alle som e-bøger). PP har skrevet over 100
bøger - også om børn i andre lande - og romaner for voksne. Han har modtaget flere priser for sine bøger -

blandt andre Børnebogsprisen, Årets forfatter og Skolebibliotekernes pris. Se: Kraks blå Bog -
http://pallepetersen.mono.net
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