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Isbjerge er dybt fascinerende strukturer, der rummer stor skønhed og enorme kræfter. En stor del af
fascinationen ligger i isbjergenes særlige natur: De skifter konstant form og udseende som de drivende og

kæntrende bevæger sig rundt i landskabet.

Det er denne mangfoldige skønhed, bogens forfattere gerne vil formidle. Projektet er blevet til efter flere
rejser på Grønlands øst- og vestkyst, hvor de indfangede en lang række isbjerge i fotografi og akvarel. De har
derfor valgt at lade billedsiden tale for sig selv, men de betagende afbildninger ledsages af korte tekster, der

fortæller om isbjergenes tilblivelse og historie.

Grønlands natur er barsk, og mange af dens skønneste landskaber er utilgængelige, men med denne bog i
hånden får du mulighed for at opleve et af de mest unikke steder på jorden.  

 

Om forfatterne
OLE SØNDERGAARD (f. 1937). Bor i Helsingør. Er grafisk designer med egen tegnestue. Er billedkunstner
og skulptør og har løbende udstillinger med akvareller, skulpturer og fotos inspireret af hans utallige rejser

efter naturens dramatiske motiver. Har siden sin tidlige ungdom dyrket sportsdykning og
undervandsfotografi. Har skabt en række nye skriftfonte, bl.a. skriftfamilien FF Signa, som denne bog er sat

med. 

PERNILLE KLØVEDAL NØRGAARD (f. 1953) Bor i Helsingør og fungerer som konsultationssygeplejerske
og handicaphjælper. Har været inspektør for kulturhuset ´Kalorius´ og medstifter af spiseklubben ´Grydeklar´.

Har rejst med Nordkaperen, boet i kollektivet ´Maos Lyst´ (hvor Kløvedal-navnet blev til) og været
skuespiller i bl.a. Angående Lone.
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