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I 2021 er det 300 år siden, at den dansk-norske missionær Hans Egede anlagde den 

første koloni i Grønland. I de efterfølgende to århundreder rejste en lang række 

danske præster, handelsfolk, håndværkere, læger, administratorer m.fl. i hans 

fodspor. I 1921 - altså for 100 år siden - satte for første gang en dansk konge sin fod 

i Grønland.  

 

Ved markeringen af 200-året i 1921 for Hans Egedes ankomst til Grønland rejste 

Kong Christian X og Dronning Alexandrine som de første kongelige repræsentanter 

af Danmark til Grønland. I samme anledning, i 1922, opstilledes Hans Egede-statuen 

i Nuuk. Statuen er i tidens løb blevet symbol for Danmarks kolonisering af Grønland 

og den oprindelige inuitbefolkning.  

 

Det første kongebesøg i 1921 var startskuddet for en lang række besøg i Grønland 

af repræsentanter fra det danske kongehus: Igen i 1952 besøgte Frederik IX og 

Dronning Ingrid landet, og senere har både Dronning Margrethe II og prins Henrik 

samt Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary været i Grønland adskillelige gange. 

 

Kongebesøgene i Grønland i hhv. 1921 og 1952 blev optaget på film. De ligger i 

digitaliseret form på det danske filminstitut:  

 

● Chr X, “Kongeparrets Grønlandsrejse”, stum, 1921, 33 min: 
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/kongeparrets-ankomst-
til-godthaab  

 
● film, Narsarsuaq/airbase, Frederik IX: 

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/kong-frederik-ix-i-
groenland  

 
 
I 1921 blev de 200 år en selvfejring af Danmark som kolonimagt i Grønland. 
Markeringen af de 300 år giver anledning til refleksion; en evaluering af 
perspektiverne på og fortællingerne om Grønland og Danmarks 300 år fælles 
historie. Konferencen Grønland-Danmark 1721-2021 afholdes d. 9.-11. juni 2021. 
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