Hans Egede: Undertrykker
eller frelser?
Da statuen af den dansk-norske præst Hans Egede, som
knejser over Nuuk uden for byens domkirke, i sommeren
2020 blev overhældt med rød maling og bemalet med ordene
”DECOLONIZE”, var der ikke tvivl om gerningsmændenes budskab: Grønland skulle gøre sig fri fra Danmark. Hans Egede
er om nogen blevet symbolet på den danske tilstedeværelse
i Grønland og også på kristendommens indflydelse, fordi han
kom til Grønland i 1721 for at omvende de katolske nordboere
til protestantismen. Nordboerne viste sig dog at være uddøde,
og Egede kastede sig i stedet over at kristne de indfødte inuitter.
I Tro og samfund i Grønland. I 300-året for Hans Egedes ankomst
tager 24 forfattere fat på udviklingen af samfundet i Grønland
siden missionærens ankomst den 3. juli 1721. Artiklerne stiller
skarpt på personen Hans Egede og på eftertidens opfattelse af
ham: En af bogens artikler forholder sig således kritisk til Kim
Leines bøger Profeternes i Evighedsfjorden og Rød mand/Sort
mand, som begge tegner et billede af Egede som inhuman
præst, der behandlede inuit som undermennesker, mens andre
bidrag stiller skarpt på ham som ”Grønlands apostel”, der havde
respekt for inuitternes egen åndeverden. Kristendommen fik en
central rolle i det grønlandske samfund, og i dag har det kirkelige
sociale arbejde i Grønland en vigtig rolle.

TRO OG SAMFUND I
GRØNLAND. I 300 ÅRET FOR
HANS EGEDES ANKOMST
Red. af Aage Rydstrøm-Poulsen,
Gitte Adler Reimer og Annemette
Nyborg Lauritsen
ISBN: 978 87 7219 456 1
446 sider ill.
PRIS: 349,95 kr.
UDKOMMER 18. JUNI 2021
En grønlandsk udgave udkommer i
august 2021

En folkeafstemning i sommeren 2020 om, hvorvidt Egedestatuen skulle fjernes, faldt i øvrigt ud til statuens ”fordel” – så
den står der endnu.
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