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Poul Hansen Egede Jan Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Grønlandsmissionæren Poul Hansen Egede er
med sin eksemplariske indsamling, bearbejdning og formidling af viden om grønlandsk kultur og sprog en

central skikkelse i Grønlands tidlige videnskabshistorie.

Skildringen af Poul Egedes liv og værk bygger på hans egne optegnelser samt på hidtil upåagtede kilder fra
Københavns Universitets protokoller. Gennem bogen, der med sit reservoir af kildemateriale også er en portal

til Poul Egedes eget narrativ, kommer du på besøg i grønlænderhusene og hos angakokkerne, på
Danmarksrejse med den fortælleglade Pooq, og til teologisk afgangseksamen anno 1734. Mangler du

replikker til et grønlandsk teaterstykke, kan du hente dem her.

Fortællingen om missionærdrengen Pavia, der blev Grønlands første universitetsstuderende og landets første
videnskabsmand in absentia, er et spændende og vedkommende stykke grønlandsk videnskabshistorie.

Skildringen er en invitation til dig, der vil lære Poul Egede og hans forskningsværk at kende.
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