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Cultural Encounters at Cape Farewell er den første
samlede fremstilling om befolkningen i Kap Farvel‐
området i det 19. århundrede. Bogen omhandler
kulturhistorie og kulturmøder i Kap Farvel‐området i 500
år med fokus på 1800‐tallets immigration til området af
folk fra det sydøstlige Grønland.
Der foreligger ingen skriftlige kilder fra disse immigranter,
eftersom de hverken kunne læse eller skrive. Forfatterne
baserer deres analyser på kildemateriale fra de danske
kolonimyndigheder og den tyske mission
Brødremenigheden. Selvom disse kilder ser tingene ud fra
en europæisk synsvinkel, indeholder de ikke desto mindre
værdifuld information, som giver et klart billede af den
østgrønlandske immigration til Kap Farvel‐området og af
det samfund, der opstod som følge af immigrationen.
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Derudover indeholder bogen også immigranternes
mundtlige beretninger, som er blevet overleveret fra
generation til generation. Fortællinger om livet i
Sydøstgrønland, der er blevet fortalt, genfortalt og
anvendt i forskellige historiske sammenhænge, og som
stadig udgør en vigtig del af den lokale historiske tradition.
Den historiske bevidsthed har desuden bidraget til at give
befolkningen i og fra området sin egen identitet i en
periode med store samfundsændringer som følge af
kolonisering og den efterfølgende afkolonisering af
Grønland.
Bogen er rigt illustreret med billeder, kort og samtidige
fotos.
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