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Sokoto Lars Feilberg Hent PDF Nigeria, den store folkerige engelske koloni i Vestafrika, blev selvstændig i
flere etaper i årene 1957 til 1960. Den periode, hvor vi som familie med 2 små børn levede i Sokoto Province
i det nordvestlige Nigeria, oplevede vi denne overgang. - I Danmark var forholdene 12 år efter 2. Verdenskrig
atter "normale". Men det at søge arbejde i udlandet - især i andre verdensdele - var en stor beslutning. Det
kunne blive betragtet som et fagligt tilbageskridt for en forstkandidat at have tilbragt en årrække f. eks. i
troperne, og der var usikkerhed for liv og helbred i tropiske lande, hvor samtidig sundhedstjenesten var

primitiv. Vores beretning er vores indtryk af landet, befolkningen og kolonistyret, som vi beskrev det i breve
hjem. Den rummer også et element af etnografi, idet vi indsamlede redskaber til Etnografisk Samling på

Nationalmuseet. Plastic var endnu ukendt i den del af verden, og andre industrielle produkter var kun meget
småt nået til Nordnigeria. I vores bog har vi fastholdt det kronologiske forløb fra de hjemsendte breve for at

bevare noget af deres umiddelbare friskhed. Vi var 4 da vi rejste ud - og 5, da vi vendte hjem.

 

Nigeria, den store folkerige engelske koloni i Vestafrika, blev
selvstændig i flere etaper i årene 1957 til 1960. Den periode, hvor vi

som familie med 2 små børn levede i Sokoto Province i det
nordvestlige Nigeria, oplevede vi denne overgang. - I Danmark var
forholdene 12 år efter 2. Verdenskrig atter "normale". Men det at
søge arbejde i udlandet - især i andre verdensdele - var en stor

beslutning. Det kunne blive betragtet som et fagligt tilbageskridt for
en forstkandidat at have tilbragt en årrække f. eks. i troperne, og der
var usikkerhed for liv og helbred i tropiske lande, hvor samtidig
sundhedstjenesten var primitiv. Vores beretning er vores indtryk af
landet, befolkningen og kolonistyret, som vi beskrev det i breve

hjem. Den rummer også et element af etnografi, idet vi indsamlede
redskaber til Etnografisk Samling på Nationalmuseet. Plastic var

endnu ukendt i den del af verden, og andre industrielle produkter var
kun meget småt nået til Nordnigeria. I vores bog har vi fastholdt det
kronologiske forløb fra de hjemsendte breve for at bevare noget af



deres umiddelbare friskhed. Vi var 4 da vi rejste ud - og 5, da vi
vendte hjem.
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