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Myter og Sagn fra Grønland: Tredje samling Knud Rasmussen Hent PDF "Han kørte med stærk fart langvejs
ud over havet og fik en stor ø i sigte. Herude opdagede han nogle store spor og genkendte dem straks; det var
den enbenede kæmpes. Han slog ind på disse spor og kørte nu i stærkere fart. Han kørte og kørte, kom frem
til huset, bandt sine trækdyr ved isfoden og gik op. Han gik ind i huset og traf sin søster siddende alene

derinde. Han kendte hende, så snart han så hende. Manden var taget på sælfangst. Først sad han en stund tavs
inde i huset, så sagde han til sin søster: "Må jeg have lov til at slå din mand ihjel?." Tredje del i serien af
myter og sagn, som polarfosker Knud Rasmussen i sin tid indsamlede fra alle dele af Grønland. Med forord

og efterskrift af forfatter og grønlandskender Jørn Riel (f.1931).
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sigte. Herude opdagede han nogle store spor og genkendte dem
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bandt sine trækdyr ved isfoden og gik op. Han gik ind i huset og traf
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inde i huset, så sagde han til sin søster: "Må jeg have lov til at slå din
mand ihjel?." Tredje del i serien af myter og sagn, som polarfosker
Knud Rasmussen i sin tid indsamlede fra alle dele af Grønland. Med

forord og efterskrift af forfatter og grønlandskender Jørn Riel
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