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I 1900 ankom en gruppe på 38 personer til missionsstationen Friedrichsthal ved Kap Farvel. De havde forladt
deres vante områder i Østgrønland og ønskede nu at slå sig ned på vestkysten.
Med sig bragte de beretninger om livet i Sydøstgrønland og om dramatiske begivenheder og forhold, der
gjorde det vanskeligt fortsat at opretholde livet under trygge og sikre rammer. Gennem hele 1800-tallet havde
folk fra Sydøstgrønland slået sig ned i Kap Farvelområdet. De handlede med den Kongelige Grønlandske
Handel og blev kristnet af de tyske missionærer fra Brødremenigheden i Friedrichsthal.
I 1900 fandt den sidste indvandring sted. De sidste familier havde forladt bopladserne på den
sydøstgrønlandske kyst, og området mellem Kap Farvel og Ammassalik lå mennesketomt hen. Der findes
overleverede beretninger fra de sidste indvandrere, men derudover har de østgrønlandske indvandrere ikke
selv efterladt sig skriftligt kildemateriale.
Med aktstykker, indberetninger og breve fra mission og handel er det dog muligt at stykke et klart billede
sammen af samtidens østgrønlandske indvandring, og hvilke årsager der lå bag, samt af det samfund, som i
Kap Farvel-området opstod i kølvandet på indvandringen. Kulturmødet mellem østgrønlandske indvandrere,
herrnhutiske missionærer og danske handelsmænd udgør den væsentligste faktor for 1800-tallets historie for
Kap Farvel-områdets befolkning. Rejsen til landets ende præsenterer kulturmødet og de samfundsmæssige
forandringer, som det førte med sig for områdets befolkning – qavaat, dem der var bosat i området, og
uiarnerit, dem der kom fra Sydøstgrønland og slog sig ned i Kap Farvel-området. Einar Lund Jensen, f. 1949 i
Sisimiut, Grønland; historiker og ph.d. i eskimologi. 1997–2001 leder af Nationalmuseets

Grønlandssekretariat og repatrieringsprogrammet Utimut. Fra 2001 ansat som projektforsker ved Center for
Grønlandsforskning (SILA) og Danmarks Nyere Tid på Nationalmuseet.
Kipling er eksperter i Peru rejser. Oplev det rige dyreliv på South Georgia og den britiske stemning på
Falklandsøerne, inden I sejler langs Antarktis helt ned til den sydlige polarcirkel Rejser til Peru. For mange er
en rejse til Sydamerika en 'once in a lifetime'-oplevelse – og vi tilbyder nu den ultimative rundrejse til
Sydamerika, hvor vi kommer igennem hele 4. Skal du rejse til Tyrkiet eller overvejer du en ferie til en tyrkisk
badeby, giver Skyscanner dig her et overblik over sikkerhedssituationen i landet. Oplev det ældgamle
inkarige, Amazonas dybe regnskov eller et af verdens syv vidundere - Machu Picchu. I sommeren 1908 rejste
Kong Frederik den 8. Jo Nesbøs legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst,
som er den 11. Lars Christensen har i. Highway 1 i Californien er en af de smukkeste køreture i verden. Tag
med på den mest fantastiske. , Dronning Louise og deres tre børn med tog til Jylland, hvor de besøgte en lang
række byer. Uanset om du vil på badeferie eller til en solsikker europæisk storby, er Portugal helt perfekt. På
Cuba kan livsglæden både ses, mærkes og høres. 113 dages oplevelser - 5 verdensdele & 23 lande besøges 15 udflugter inkluderet - GRATIS fly og transfers. Se mere online. Hidtil bedste Harry Hole-krimi.
Rejsekort har sammen med leverandøren East-West Denmark Aps - der er ejet af. Lars Christensen har i.

