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Abstract
On the one hand, the Greenlander is considered the noble and wild man in the midst of his magnificent
and grandiose nature, and on the other hand, he is the social outcast fixed at the absolute bottom of
society. This conclusion is reached over and over when reading academic studies on Danish
Greenland literature. For a long time, it has been customary practice to engage – academically – with
the people rather than the place, which is a tendency that we wish to alter: The aim of this master’s
thesis is to demonstrate how Greenland as a place is represented in recent Danish prose.
Within the last ten years, the quantity of Danish novels about Greenland has increased
significantly, which is why the main focus is on this period. Particularly, Kim Leine’s Tunu (2009),
Profeterne i Evighedsfjorden (2012) and De søvnløse (2016), Iben Mondrup’s Godhavn (2014),
Bjarne Ljungdahl’s Korsveje i Nord (2015), and Margrethe Tjalve’s Iseskrog (2017). These texts each
offer a particular rendition of Greenland, and by comparing them a comprehensive insight into recent
Danish Greenland literature, across genres and authors, is ensured. With a point of departure in inter
alia Louise Mønster, Tim Cresswell, and Marc Augé, place theory will be employed as this provides
useful tools for analysis, such as place, non-place, placelessness, and multicenteredness.
Additionally, the reading will be supplemented by relevant terms from postcolonialism, and
particularly Edward Said, as it is deemed that the West’s fascination with The Orient is also
advantageously applicable to Danish Greenland literature. Thus, it is considered that it is a former
colony, which is treated through a Danish point of view.
The analysis will explore how the essential places, such as the fjord, the school, and the village,
are represented in the six texts. In addition, it will be examined how the places are described, how the
people interact with them, and what symbolic value they may contain. Following each section of the
analysis, the results will be compared to the additional Danish Greenland literature. Putting these
texts into perspective, it is hoped that a more valuable insight into the development of the literary
places will be obtained, while also demonstrating which representations can be considered
characteristic for the recent Danish Greenland literature. For instance, since the mid-19th century, the
journey to Greenland, institutions, and disintegration of identity are among the most frequently
applied motifs. Contrarily, globalisation, ecological imperialism, and climate change frequently
influence the places in modern literature.
The literary places often contain an (imperialistic) critique, and this will be examined further in
a discussion. In the light of Said’s claim that it is impossible to learn about The Orient by studying
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Danish literature, it will be discussed of who or what we then learn: Are we learning about the place,
the author, the Danish people, or just the literary text? In other words, an assessment will be made of
what Danes can learn by studying Greenlandic places. In this context, one tendency (among others)
is observed, where Danish authors abstain from criticising the Greenlandic people and rather turn to
the Greenlandic places. The criticism is directed at institutions and villages in particular – places that
refer to the Danish colonisation, delocalisation of the Greenlandic local population, and globalisation.
On the basis of the abovementioned work, we believe that a detailed picture of the recent Danish
Greenland literature can be painted. Some places are more specific for new texts, however, most often
the representations are rooted in Danish literary history: Across year of publication, authors, and
genre, the Greenlandic fjords and mountains, like workplaces and homes, are recurring motifs.
Descriptions of places do not occur out of nothing, and while some remain, others will alter, and new
will emerge: There will always be new waves coming in.
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I Kajakken! det er Sommer –
Teltet staaer paa Fjeld ved Fjord.
Havet bruser – Sælen kommer;
Hvalen puster i dens Spor.
Isfjeldslottet dandser – Aja!
Havets Bjerge ’kalve’ nu.
Auna! Aja! – Aja! Aja!
Ahahu!
I Kajakken! det er Sommer!
Sol nu skinner Dag og Nat.
Snart fra Havet Skibet kommer –
Skibet med den rige Skat.
Rig og fri, som Havet – Aja!
’Fugl i Verdens Æg!’ er du.
Auna! Aja! – Aja! Aja!
Ahahu!

(Ingemann, 1903, s. 41).
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Indgang
”Hvis en roman i dag introducerer en grønlænder i handlingen, ved man næsten med det samme, at
der nu kommer en person, der har kontakter til det magiske. En person, som muligvis på overfladen
er forsumpet og alkoholiseret, men som dog gemmer de ædle værdier, danskerne har mistet” (Thisted
i Sørensen, 2008). Med disse ord opsummerer Kirsten Thisted den danske grønlandslitteratur – og
egentlig også forskningen heri. De akademiske behandlinger af dansk grønlandslitteratur har længe
fokuseret på fremstillingen af det grønlandske folk, og ofte ender analyserne med samme resultat: På
den ene side portrætteres grønlænderen som den ædle vilde midt i en storslået natur, og på den anden
side skildres han som den sociale taber på samfundets absolutte bund. De grønlandske karakterer er
bundet af stereotype forestillinger.
Mens folket altså har fået megen opmærksomhed i den litterære grønlandsforskning, har ingen
ifølge vores undersøgelser beskæftiget sig med stedet. Det, mener vi, er en betydelig mangel. Som
Louise Mønster påpeger, kan man ikke ”forestille sig et liv uden at medtænke de steder, hvor det
foregår” (Mønster, 2013, s. 5), og det er derfor ikke nok at undersøge, hvem der lever; man bør også
se, hvor der leves. Netop dette er målet for nærværende speciale: Vi ønsker at vise, hvordan Grønland
som sted er repræsenteret i nyere dansk prosa. Mere specifikt vil vi arbejde med Kim Leines Tunu
(2009), Profeterne i Evighedsfjorden (2012) og De søvnløse (2016) samt Iben Mondrups Godhavn
(2014), Bjarne Ljungdahls Korsveje i Nord (2015) og Margrethe Tjalves Iseskrog (2017). Disse
værker har vi valgt, da vi mener, at de har et stort potentiale for stedteoretiske analyser, og fordi de
viser nogle vidt forskellige sider af Grønland: Mens Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog er
historiske romaner, der kredser om den tidlige koloniperiode i 1700-tallet, er Tunu og Godhavn
aktuelle samtidsromaner, som skildrer hverdagen i det moderne Grønland. Her rettes fokus ikke mod
missionærer og kolonister, men menige borgere og børnefamilier. I De søvnløse og Korsveje i Nord
tager vi et spring ud i fremtiden og ser, hvordan Grønland muligvis vil være om en række år: I
førstnævnte er der udbrudt krig i Europa, Grønland afskæres totalt, og hos Ljungdahl har kinesere
overtaget øens minedrift – noget, der skal vise sig at få katastrofale følger.
De seks værker har altså genremæssige fællesnævnere på kryds og tværs, men viser samtidig
et bredt billede af det litterære Grønland: alt fra små joller og kolde hytter over store fly og varme
hjem til futuristiske tog og industrielle storbyer. Disse bøger har det hele. Værkerne giver et interessant indblik i den nyere danske grønlandslitteratur og de forandringer, Grønland har undergået.

Side 1 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

Udover at omfavne tre forskellige genrer – den historiske roman, samtidsromanen og fremtidsromanen – arbejder vi med fire forfattere: Leine, Ljungdahl, Tjalve og Mondrup. Her har Leine fået
en særplads i specialet, idet hans værker udgør halvdelen af vores analysemateriale. Denne overvægt
skyldes, at Leine bevæger sig indenfor alle tre genrer, har udgivet mange romaner om Grønland og
er en forfatter med en stor læserskare. Særligt er Profeterne i Evighedsfjorden strøget til tops på
bestsellerlisterne, og Leine har derfor i særlig grad været med til at skabe forestillinger om og fokus
på det store land mod nord.
I det hele taget synes der at være en øget interesse i Grønland netop nu – litterært såvel som
politisk: Mens der tidligere blev udgivet ganske lidt dansk grønlandslitteratur, er antallet af værker
indenfor de seneste cirka 10 år steget markant. Her har flere historiske romaner set dagens lys, og
navnlig den arktiske kriminalroman er blevet voldsomt populær. På den politiske front er øen også et
højaktuelt emne: Grønland vil løsrives fra Danmark, flere nationer kæmper om retten til landets
(profitable) undergrund, og indlandsisen smelter hurtigere end nogensinde før. Grønland, som vi
kender det, er under stor forandring, og dette optager altså mange mennesker. Derfor fortjener øen
stor opmærksomhed i både miljøforskning, politik – og naturligvis litteraturstudier. De seks værker,
vi her vil behandle, er alle udkommet indenfor de seneste cirka 10 år, og gennem dette speciale tager
vi således del i diskussionen om Grønland.
De nærmere omstændigheder omkring vores udvælgelse af værker vil fremgå af næste kapitel,
”Indledende overvejelser”. Her vil vi desuden indføre en definition af begrebet dansk grønlandslitteratur, ligesom vi vil vise en oversigt over alle de danske grønlandsromaner, vi er bekendt med. I
det efterfølgende kapitel gør vi rede for den eksisterende forskning i dansk grønlandslitteratur, som
altså i høj grad kredser om etnografiske forhold. Her præsenterer vi de fagfællebedømte artikler, der
er kommet os i hænde, og vi tager kritisk stilling til deres metoder og resultater. Som led i dette vil
vi endvidere uddybe vores egen positionering i feltet og forklare, hvordan vores speciale bidrager
med ny viden.
Efter disse introducerende kapitler følger vores teoretiske og metodiske overvejelser. Her vil vi
først gøre rede for stedteori med udgangspunkt i blandt andre Louise Mønster, Tim Cresswell og
Marc Augé. Kernebegreber såsom sted og ikke-sted bliver udredt, og fokus lægges på stedteoriens
forbindelse til grønlandslitteratur samt national identitet. Slutteligt i det henholdsvis teoretiske og
metodiske kapitel vil vi supplere stedteorien med relevante redskaber fra postkolonialisme og
forklare, hvordan de kan berige vores analysestrategi. I dette afsnit er hovedteoretikeren Edward Said,
da vi mener, at hans tanker om Orienten og Vesten med fordel kan overføres til dansk grønlands-
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litteratur. Ydermere fremlægger vi centrale postkoloniale begreber fra Ann Fienup-Riordan og
Kirsten Thisted, da disse beskæftiger sig med fremstillinger af Arktis.
Med teori og metode på plads tager vi hul på specialets analysedel. Her vil vi først – ved hjælp
af ovenstående fusion mellem stedteori og postkolonialisme – analysere vores seks udvalgte værker.
Analyserne foretages ud fra væsentlige steder, og det er hér, vi kan finde et grundlæggende svar på,
hvordan Grønland er repræsenteret i nyere dansk prosa. I forlængelse af dette implementerer vi nogle
kortere perspektiveringer, hvor vi sammenholder vores resultater med steder i den øvrige danske
grønlandslitteratur. Dette kan give os et større indblik i, hvordan Grønland er repræsenteret på tværs
af tid og genrer – lige fra den første danske grønlandsroman i 1842 til i dag. Med en sådan viden kan
vi se, hvordan den nyere danske grønlandslitteratur indskriver sig i en gammel tradition, men samtidig
adskiller sig fra og fornyer den. Vi vil således ikke bare få indsigt i en lille og afgrænset periode, men
omfavne store dele af den samlede danske grønlandslitteratur; vil vi forstå nutidens steder, må vi vide,
hvor de stammer fra.
Til sidst i specialet foretager vi en diskussion af vores resultater. Her vil vi forsøge at finde ud
af, hvad vores analyser egentlig gør os klogere på – er det litteraturen, landet, læseren eller den skrivende forfatter? Flere teoretikere mener ikke, at man via litterære studier kan lære noget om et andet
land, men kun om den, der sidder bag pennen. I diskussionsafsnittet vil denne problematik blive
udredt mere nøje, og undervejs tager vi stilling til, hvad det betyder for litteraturen, at danske
forfattere skriver om grønlandske steder. Efter endt analyse- og diskussionsarbejde vil alle vores
resultater kulminere i en konklusion, hvor vi giver vores endelige svar på, hvordan Grønland er
repræsenteret i nyere dansk prosa.
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Indledende overvejelser
For at kunne arbejde effektivt med det litterære Grønland må vi gøre os nogle indledende
overvejelser. I dette afsnit vil vi først definere betegnelsen dansk grønlandslitteratur, hvorefter vi
præsenterer specialets afgrænsning. Det har naturligvis ikke været muligt at beskæftige os med hele
den danske grønlandslitteratur, og her vil vi gøre rede for vores udvælgelsesproces og udvælgelseskriterier.
Da vi ønsker at arbejde med dansk litteratur, vurderer vi, at det indledningsvis er gavnligt at
skelne mellem dansk grønlandslitteratur og grønlandsk litteratur. Et bud på en sådan kategorisering
finder vi i Thisteds artikel ”Hvis du fløjter efter nordlyset” (2013).1 Her beskriver hun dansk
grønlandslitteratur som noget, der ”skrives af danske forfattere om grønlandsk relaterede emner”
(Thisted, 2013, s. 296), mens grønlandsk litteratur betegnes som tekster, der ”fortrinsvis skrives på
grønlandsk af grønlandske forfattere” (ibid., s. 296). I denne henseende vil eksempelvis Henrik
Pontoppidans Isbjørnen (1887) være dansk grønlandslitteratur, hvorimod Hans Anthon Lynges
Seqajuk (1976) vil være grønlandsk litteratur, da denne er skrevet på grønlandsk, og Lynge stammer
fra Grønland.
Som Thisted pointerer, er skellet dog ikke altid klart: Folk gifter sig på kryds og tværs, mange
grønlændere har dansk blod i årerne, og mange danskere har grønlandsk blod i årerne (ibid., 296297). En del forfattere er desuden født eller opvokset i Grønland, hvorefter de er flyttet til Danmark,2
ligesom nogle danskere er født udenfor de to lande.3 Det er ikke altid tydeligt, hvornår en forfatter er
dansk eller grønlandsk – eller noget helt tredje. Dette forhold kompliceres yderligere, når vi tager den
sproglige dimension i betragtning: En mængde forfattere anvender både dansk og grønlandsk i deres
udgivelser. Dette gør sig eksempelvis gældende for den grønlandskfødte Niviaq Korneliussen: Sit
gennembrudsværk, HOMO Sapienne (2014), skrev hun på begge sprog, og de to udgaver blev
lanceret samme dag. Ligeledes har en række danskfødte forfattere samarbejdet med grønlandskfødte
kunstnere og vice versa. Dette er tilfældet for danske Sven Holm, hvis digtsamling Luftens
Temperament (1978) er illustreret af Aka Høegh fra Grønland.
Selvom Thisteds kategorisering altså ikke er uden svagheder, mener vi, at den kan appliceres
på mange værker og give os en grundlæggende forståelse for, hvad dansk grønlandslitteratur er. Vores
speciale har ikke et etnografisk sigte, og vi tillader os derfor at bruge denne ’åbne’ definition, hvor
1

En lignende kategorisering findes i Thisteds artikel ”Hvem går qivittoq?” (2004) samt Erik Gants ph.d.-afhandling Eskimotid (2003). Gant arbejder
dog med film og ikke litteratur.
2
Eksempelvis er Hans Jakob Helms født i Grønland, men opvokset i Danmark. Omvendt er Iben Mondrup og Lotte Inuk født i Danmark, men opvokset
i Grønland.
3
Blandt andre er Kim Leine, som vi betegner dansk, født i Norge. Han har desuden boet mange år i Grønland.
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dansk grønlandslitteratur er skrevet af danskere og handler om grønlandsk relaterede emner. Her
forstår vi dansker som en, der har sin primære tilknytning til Danmark og desuden omtales som dansk
i al almindelighed.
Med denne definition på plads kan vi nu se nærmere på specialets afgrænsninger. Den danske
grønlandslitteratur indeholder naturligvis en række forskellige tekster: alt fra prosa, lyrik og drama
til erindringsbøger, rejseskildringer og biografier. I den forbindelse har vi valgt at arbejde med
skønlitterær prosa, da det er her, vi har fundet den største genremæssige spredning og det bedste
potentiale for stedteoretiske analyser. Desuden har vi erfaret, at størstedelen af den udgivne grønlandslitteratur netop er prosa. Når vi fremover bruger betegnelsen dansk grønlandslitteratur refererer
vi således til skønlitterær prosa skrevet af danske forfattere om grønlandsk relaterede emner.
For at få et overblik over disse tekster har vi udarbejdet en registrant (se bilag 1). I denne har
vi noteret alle udgivelser af dansk grønlandslitteratur, som vi er bekendt med – lige fra B.S.
Ingemanns Kunnuk og Naja eller Grønlænderne (1842) til Naja Roos’ Lykkebillet (2019). I
registranten findes 65 værker, og fordelt på årtier ser udgivelsesraten sådan ud:

Søjlediagram over den danske grønlandslitteratur. På y-aksen vises antallet af udgivne værker, og
på x-aksen ses udgivelsesperioden inddelt i årtier.

Som det fremgår af ovenstående, er mængden af dansk grønlandslitteratur steget markant indenfor de
seneste 50 år. Særligt oplever vi en stigning i perioden 2010-2019, hvor antallet af udgivelser er
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mangedoblet: fra mellem fem og syv i 1970’erne, 80’erne, 90’erne og 00’erne til syvogtyve
udgivelser i 2010’erne. Tallet for 2019, forventer vi endvidere, vil stige henover sommeren og
vinteren, hvorfor perioden kan komme til at indeholde flere end 27 udgivelser.
I nærværende speciale vil vi bearbejde litteratur, som er en del af denne stigning. Her har vi
som tidligere nævnt valgt Leines Profeterne i Evighedsfjorden, Tunu og De søvnløse samt Tjalves
Iseskrog, Mondrups Godhavn og Ljungdahls Korsveje i Nord. Valget er faldet på disse værker, da vi
mener, at de bidrager med interessante skildringer af Grønland og har en relevant spredning både
genre- og popularitetsmæssigt: Mens Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog er historiske romaner,
betegnes Tunu og Godhavn som samtidsromaner, og De søvnløse samt Korsveje i Nord kategoriseres
som fremtidsromaner. Vi opererer altså med tre vidt forskellige typer af prosa. På samme vis har
forfatterne en varieret rækkevidde og erfaring: Leine læses af mange, har vundet en række
prestigefulde priser og står for nogle som indbegrebet af moderne dansk grønlandslitteratur. Mondrup
har udgivet flere succesfulde værker og vundet DR Romanprisen 2015, men ikke opnået samme
bestsellerstatus som Leine. Tjalve er derimod debutforfatter, Ljungdahl udgiver på et nicheforlag, og
begge er forholdsvis ubemærkede i den litterære sfære. Gennem analyser af disse værker mener vi
dermed at kunne tegne et bredt billede af den nyere danske grønlandslitteratur.
I vores analysearbejde vil vi sammensætte romanerne to og to – efter genremæssige
tilhørsforhold: De historiske romaner Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog vil blive behandlet
sammen, ligesom samtidsromanerne Tunu og Godhavn undersøges i samme afsnit, og fremtidsromanerne De søvnløse og Korsveje i Nord analyseres side om side. Denne inddeling, mener vi, er
nødvendig, da genrerne og deres vidt forskellige fortalte tid fordrer bestemte stedrepræsentationer:
De historiske romaner, hvis handling er henlagt til 1700-tallet, vil uomgængeligt berøre den danske
kolonisering af Grønland, og samtidsromanerne, der foregår omkring vores nutid, vil naturligvis
præsentere et moderne og udviklet samfund. I fremtidsromanerne forventes en yderligere progression,
særligt på den teknologiske front, og det vil derfor bryde konventionen, hvis vi ser et missionshus, en
robåd eller en almindelig flyvemaskine. Her forventer vi som udgangspunkt en avanceret teknologi
og et science fiction-præget univers. Vi har ikke til hensigt at udføre en genreanalyse, men er bevidste
om den stærke sammenhæng mellem genre, tid og sted, hvorfor værkerne i første omgang analyseres
parvis. Til sidst i specialet vil vi naturligvis forbinde vores tre analyseafsnit og gøre rede for, hvilke
steder vi ser på tværs af genrer i den nyere danske grønlandslitteratur.
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Forskningsfelt
Selvom Grønland længe har været et motiv i dansk prosa, fylder forskningen på området ikke meget.
I dette afsnit vil vi præsentere de fagfællebedømte artikler, der er kommet os i hænde, og som knytter
an til vores seks udvalgte grønlandsromaner. Herefter vurderer vi artiklernes metodiske perspektiver
og gør rede for vores egen positionering i feltet. I forlængelse af dette vil vi forklare, hvordan
nærværende speciale bidrager med ny viden til forskningen af den danske grønlandslitteratur.
Den eneste, der ifølge vores undersøgelser løbende beskæftiger sig med dansk grønlandslitteratur, er Kirsten Thisted.4 Med ”Danske Grønlandsfiktioner” (2003) præsenterer hun sit bud på
en litteraturhistorisk oversigt – fra B.S. Ingemanns Kunnuk og Naja eller Grønlænderne (1842) til
Peter Høegs Frøken Smillas fornemmelse for sne (1992).5 I artiklen gennemgår Thisted ganske kort
de fleste udgivelser fra perioden mellem Ingemann og Høeg, mens hun undersøger, hvordan
’grønlænderen’ og ’det grønlandske’ portrætteres (Thisted, 2003, s. 33). Fremgangsmåden er
udpræget postkolonial, Thisted arbejder blandt andet med magtforhold og stereotyper, og slutteligt
konkluderer hun, at danske forfattere er medvirkende til at producere – og reproducere – et billede af
grønlændere som fremmede og eksotiske (ibid., s. 62).
Med ”Imperiets genfærd” (2015) retter Thisted blikket mod et af vores analyseobjekter: Leines
Profeterne i Evighedsfjorden. Her er den anvendte læsestrategi stadig postkolonial, idet Thisted
analyserer, ”hvordan romanen forholder sig til de gængse narrativer om dansk kolonialisme i
Grønland, samt hvordan den bidrager til den aktuelle forhandling af Rigsfællesskabet og fortællingen
om den dansk-grønlandske historie” (Thisted, 2015, s. 105), men sigtet er i højere grad end tidligere
historiografisk. I artiklen fokuserer Thisted således ikke på nationale magtforhold mv., men
sammenholder Profeterne i Evighedsfjorden med historiske kilder, blandt andre fra den grønlandske
kateket Peter Gundel og missionæren Niels Hveyssel. I sit arbejde finder Thisted, at store dele af
romanen – dog ikke alt – stemmer overens med fakta, og at Profeterne i Evighedsfjorden viser en ny
side af kolonihistorien, hvor ”grønlændere og danskere mødes i øjenhøjde og i et fælles univers”
(ibid., s. 118).
Den postkoloniale indfaldsvinkel er også helt central for Margareta Petersson: I ”Religion and
Revolt in Colonial Scandinavia” (2015) undersøger hun ”the image of colonialism from the
seventeenth century up to the present in three novels where people from the northern edge of Europe

4

I tillæg til de artikler, der fremgår af nærværende kapitel, kan vi nævne The Image of Greenland in Danish Literary Narratives (1996), ”Hvem går
qivittoq?” (2004) og ”Hvis du fløjter efter nordlyset” (2013).
5
I artiklen inddrager Thisted også rejseskildringer fra Fridtjof Nansen og Knud Rasmussen samt danske filmproduktioner. Disse indgår ikke i
nærværende speciales definition af dansk grønlandslitteratur.
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are described through the eyes and voices of metropolitan pastors” (Petersson, 2015, s. 130). De
behandlede værker er William Heinesens Det gode håb (1964), Hanne Ørstaviks Presten (2004) og
Leines Profeterne i Evighedsfjorden, der altså alle beskæftiger sig med kolonisering. I sin læsning af
Profeterne i Evighedsfjorden konkluderer Petersson – meget lig Thisted ovenfor – at ”the Danish
colonial power was neither mild or stable, which allows space for Greenlandic agency” (ibid., s. 139).
En mindre interesse for de koloniale forhold ser vi hos Maja Lucas. Med ”Leines løgner” (2014)
anlægger hun en litteraturhistorisk vinkel og sammenligner Profeterne i Evighedsfjorden med Martin
A. Hansens Løgneren (1950). Særligt interesserer hun sig for, hvordan de to værkers hovedkarakterer,
henholdsvis Morten Falck og Johannes Vig, har ”en lang række indlysende ligheder” (Lucas, 2014,
s. 84). Her påpeger hun blandt andet, at efternavnet Falck minder om falsk, ligesom Vig minder om
svig, hvorved karakterernes lunefulde sind antydes. Ydermere finder Lucas, at både Falck og Svig
lever i små, isolerede samfund, har komplekse kærlighedsforhold og et embede, der knytter dem til
både himmel og jord: ”Johannes Vig er skolelærer og degn. Morten Falck er præst og fungerer ved
flere lejligheder som læge” (ibid., s. 85).
Hos Lillian Munk Rösing bliver Profeterne i Evighedsfjorden også brugt som litterær
komparation, denne gang med fokus på kropsmaterialisme. I ”Når kroppen flyder” (2013) præsenterer
Rösing en analyse af Bjørn Rasmussens Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet
(2011), og i sin perspektivering drager hun – om end ganske kort – paralleller til Leines Profeterne i
Evighedsfjorden. Her illustrerer hun blandt andet, hvordan menneskekroppen konstant er under
opløsning: ”Hermafroditsperm, ekskrementer, urin og sivende forrådnelse flyder ud af Leines
kroppe” (Rösing, 2013, s. 48), og til sidst er Morten Falck nærmest ikkeeksisterende (ibid., s. 48).
I Lone Martinsens ”These children of nature” (2017) får Profeterne i Evighedsfjorden også en
birolle. Her undersøger Martinsen med afsæt i nyhistoricismen, hvordan Ingemanns Kunnuk og Naja
eller Grønlænderne har været med til at påvirke danskernes forståelse af klippeøen, særligt i
slutningen af 1800-tallet. Undervejs i analysen inddrager hun to nyere værker, Niviaq Korneliussens
HOMO Sapienne (2014) samt Leines Profeterne i Evighedsfjorden, og hun konkluderer, at der ikke
findes ét billede af Grønland: Den litterære repræsentation er en ”ongoing and evolving […] [process]
of cultural exchange” (Martinsen, 2017, s. 198).
Mens der altså findes en håndfuld akademiske behandlinger af Leines hovedværk, har vi kun
kunnet finde én fagfællebedømt artikel, hvori Tunu indgår: I ”Gi’r du en øl, dansker” (2011) kaster
Thisted et blik på Leines to første grønlandsudgivelser, erindringsromanen Kalak (2007) og
samtidsromanen Tunu. Med en postkolonial læsestrategi undersøger hun, hvorvidt Leines litteratur
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er med til at ”dekonstruere det stereotype grønlandsbillede” (Thisted, 2011, s. 268). Hovedfokus
lægges på Kalak, og Thisted konkluderer, at Tunu kun i nogen grad modarbejder ”den sædvanlige
skarpe opdeling i et velfungerende beskrivende os over for et dysfunktionelt beskrevet dem” (ibid.,
s. 283).
Erindringsromanen Kalak er også genstandsfelt i Ebbe Volquardsens ”Migrationen in die
postkoloniale Peripherie” (2019), dog sammen med Lotte Inuks Sultekunstnerinde (2004) og vores
analyseobjekt Godhavn. I denne artikel betragter Volquardsen de tre værker som selvbiografier, og
med

en

postkolonial

metode

undersøger

han,

hvordan

”dänische

Autoren

eigene

Migrationserfahrungen verarbeiten und somit aus dem Blickwinkel der kulturellen Kontaktzone
schreiben” (Volquardsen, 2019, s. 32). En lignende tilgang ser vi i Rikke Hansens ”The Danish Child
in Greenland” (2016). Her undersøger hun ved hjælp af postkolonialisme ”the relationship between
literature, memory, and postcolonial narratives from Greenland” (Hansen, 2016, s. 111).
Analyseobjekterne er Naja Marie Aidts Alting blinker (2009) samt Mondrups Godhavn, og Hansen
konkluderer, at disse bidrager med vigtig viden om forholdet mellem grønlændere og danske
tilflyttere: Fortællingerne har – som noget relativt nyt – rod i forfatternes liv (ibid., s. 125).
Som det fremgår af ovenstående, er vi altså kommet i besiddelse af fem læsninger af Profeterne
i Evighedsfjorden, én behandling af Tunu og to analyser af Godhavn. Vi har ikke kunnet finde noget
fagfællebedømt materiale om hverken Iseskrog, De søvnløse eller Korsveje i Nord, hvorfor vi
formoder, at de er ubehandlede. Den lille mængde artikler – hvoraf nogle kun behandler vores
udvalgte romaner ganske kort – vidner om, at forskningen i moderne dansk grønlandslitteratur er et
snævert felt: Få forskere kaster sig over emnet, metoden er ofte postkolonial, og typisk rettes der et
fokus mod folket fremfor stedet.6 Størstedelen af artiklerne handler med andre ord mere om
grønlændere end om Grønland.
Det er hér, vi mener, at nærværende speciale kan bidrage med ny viden. I vores optik er
postkolonialisme en uomgængelig faktor i enhver læsning af dansk grønlandslitteratur – både fordi
vi ikke kan undslippe vores fælles historie, men også fordi blikket spiller en afgørende rolle: Det er
vigtigt at være bevidst om, hvem der ser på hvad og med hvilke forudsætninger. Vi mener dog også,
at den danske grønlandslitteratur kan noget andet. Ved at foretage en ’gængs’ postkolonial analyse
6

Udover det materiale, vi har præsenteret i nærværende kapitel, er vi bekendt med to igangværende forskningsprojekter, der knytter an til dansk
grønlandslitteratur. Robert Jensen-Rix fra Københavns Universitet forsøger med sit projekt Narratives of Greenland: People, Place and Perceptions at
blive klogere på Vestens forståelse af Grønland. Særligt beskæftiger han sig med skønlitteratur, religiøse skrifter, rejseskildringer og skolebøger fra
1700-tallet til starten af 1900-tallet. Resultatet forventes at blive publiceret i 2021 – nøjagtig 300 år efter, at missionæren Hans Egede ankom til
Grønland. På Universitetet i Oslo arbejder ph.d.-stipendiat Thomas Rasmussen med repræsentationen af Grønland i norsk og dansk litteratur i perioden
1814-1933. Hovedfokus lægges på den norske litteratur, særligt tidsskrifter, og arbejdet indgår i et større forskningsprojekt om fænomenet scanguilt.
Arbejdet forventes færdigt i 2021. Ingen af de to projekter har nyere dansk grønlandslitteratur som primært genstandsfelt, hvorfor vi ikke inddrager
dem yderligere i dette afsnit.
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risikerer man at overse en del af det, der længe har fascineret verden: Grønland som sted. De små
farvestrålende hytter, de store snedækkede vidder og fjeldenes brogede toppe – steder som disse er
ikke blevet tildelt megen opmærksomhed i den litterære forskning, men har i århundreder stået helt
centralt i skildringen af landet. En sådan orientering mod stedet ser vi allerede i de tidligst registrerede
danske prosatekster om Grønland: På første side af Ingemanns Kunnuk og Naja eller Grønlænderne
(1842) læser vi, at ”Vegsten-Lamperne brændte Dag og Nat i de smaa Jordhytter ved Diskobugten.
Sneen fygede hen over Græstørvtagene” (Ingemann, 1903, s. 3), og i Pontoppidans Isbjørnen (1887)
præges det første møde med Grønland af fjelde, tilfrosset farvand, fjorde og småøer (Pontoppidan,
1909, s. 21). Grønland er en del af vores kulturelle bevidsthed, og det er nærmest umuligt at tænke
på øen uden at inddrage steder.
Med afsæt i dette ønsker vi altså at anlægge et nyt analysefokus og illustrere, hvordan Grønland
netop som sted er portrætteret i den danske grønlandslitteratur. I dette arbejde vil vi inddrage
postkoloniale pointer, men den overordnede teoretiske ramme vil være stedteorien. Gennem en
syntese af stedteori og postkolonialisme, som vi gør rede for senere i specialet, mener vi således at
kunne udfylde et hul i den internationale forskning og belyse, hvordan stedet Grønland er
repræsenteret i nyere dansk prosa.
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Teori
I dette afsnit vil vi gøre rede for specialets teoretiske grundlag. Først vil vi give en overordnet
præsentation af stedteorien og dens centrale begreber. Herefter vil vi knytte stedteorien specifikt til
Grønland, således vi får skabt det bedst mulige udgangspunkt for netop analysen af de grønlandske
steder. Til sidst vil vi forbinde stedteori med postkolonialisme, da vi vurderer, at det postkoloniale er
uomgængelig i arbejdet med stedrepræsentationer af en forhenværende koloni.

Stedteori
Vi kan ikke være nogen steder uden at der er steder. Intet kan finde sted uden sted. Men hvad forbinder
vi med et sted? Hvordan møder og skaber vi steder? Hvordan påvirker de os? Hvori består stedets
fascination? Og hvad kendetegner stedet i dag? Det er spørgsmålene
(Ringgaard, 2010, s. 7).

Således indleder Dan Ringgaard sit værk Stedssans (2010), hvori han undersøger et helt fundamentalt
vilkår for vores eksistens: stedet. For netop stederne er allestedsnærværende, og vi indgår i et konstant
afhængighedsforhold med dem: ”Nothing we do is unplaced” (Casey, 1997, s. ix). Derved kan stedet
forstås som noget basalt og instinktivt, der rækker udover vores kulturelt indlærte koder. Alle er født
med et behov for at identificere sig med sine omgivelser og danne et forhold til dem – at befinde sig
i et genkendeligt sted (Nairn, 1965, s. 6). Tim Cresswell eksemplificerer med migranter i Lower East
Side på Manhattan, der i udpræget grad indretter sig og udsmykker deres omgivelser på en måde, så
de minder om deres hjemlande. Med andre ord forsøger de at skabe et sted – et begreb, Cresswell
definerer som ”a meaningful location” (Cresswell, 2004, s. 7).
Dette fundamentale forhold er ikke blot interessant for litterater og filosoffer, men for et væld
af faggrupper, herunder arkitekter, sociologer, antropologer og turismeforskere, der alle beskæftiger
sig med forholdet mellem mennesket og de steder, det investerer mening i (Mønster, 2013, s. 9).
Samtidig pointerer Cresswell, at denne uundgåelige stedlige forankring ikke blot forekommer i den
taktile verden, men ligeledes i vores abstrakte forestillingsverden, hvor eksempelvis litteraturen kan
skabe immaterielle steder i vores bevidsthed (Cresswell, 2004, s. 7).
Det stedteoretiske felt er altså omfattende og vidt forgrenet. Vi må derfor foretage en
destillering for at kunne præsentere den analytiske optik, vi vurderer mest anvendelig til
undersøgelsen af Grønland. I dette afsnit vil stedteoriens ophav og den grundlæggende forståelse af
stedbegrebet blive præsenteret for at få det bedst mulige udgangspunkt i behandlingen af litteraturen.
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Her vil blive lagt vægt på begrebet ikke-sted og forskellige positioner i forhold til stedet i den globale
og moderne virkelighed, da det synes særligt relevant i kontekst af Grønland, hvor netop udvikling
og globalisering har været stridspunkter gennem tiden. Som Ringgaards indledende citat fremstiller,
opstår der endvidere en række spørgsmål, når man beskæftiger sig med stedet – spørgsmål, som er
blevet stillet i årtusinder.
Allerede i antikken blev stedbegrebet diskuteret af blandt andre Aristoteles og Platon. Her
bemærkede førstnævnte, hvordan retninger (fx op og ned) er relative: ”For us, they do not always
remain the same but change as we change our position; so that often even the same thing may be both
right and left” (Aristoteles, 1961, s. 59). Edward Casey forklarer, hvordan stedbegrebet i løbet af
middelalderen og frem til Immanuel Kant gradvist blev udskiftet med rum – for til sidst fuldstændigt
at forsvinde i dette nye begreb (Casey, 1997, s. 332-333). Her er teologien og den blomstrende
videnskab ”closely allied in their common effort to conceive of space in utterly maximal terms: a
marriage epitomized in the intimate intertwining of Isaac Newton’s physical and theological writings”
(ibid., s. 77). Menneskets eksistens er dermed adskilt fra det kvantitative og abstrakte rum, der udspringer fra kristendommen, hvilket fortsætter tanken om det indefinitte rum (Mønster, 2013, s. 13).
Det er først i 1700-tallet, at Kant indleder en ny stedforståelse. Her rettes opmærksomheden
mod det, der var blevet negligeret siden Aristoteles: den levende krop. Kant blev dermed den, der
genlagde fokus på menneskets grundlæggende møde med verden og understregede, at der mellem
krop og sted er et særligt bånd, som ikke kan bagatelliseres (Casey, 1997, s. 204). Det er dog først
senere, og særligt i det 20. århundrede, at stedforskningen for alvor vinder frem. Kants pointer videreføres af tænkere som Edmund Husserl og Maurice Merleau-Ponty. Her opstår en stedforståelse, hvor:
place is considered with regard to living organisms and, in particular, the lived human body. Not only
does this put us in a better position to account for the specifically human experience of place; it opens
up fresh vistas on place itself – allowing us to grasp its scope as well as its limits – while eliciting a
renewed interest in the specificities of implacement, which had become submerged under the twin
modern obsession with infinite Space
(ibid., s. 332).

Som citatet antyder, er der således et forhold, der samler stedbegrebets mange fagtraditioner: at
”stedet grundlæggende betragtes som et fænomenologisk begreb” (Mønster & Larsen, 2008, s. 6).
Den moderne fænomenologis grundlægger, Husserl, anvender intentionalitetsbegrebet, hvor
bevidstheden konstant er rettet mod noget, og erfaringen dømt til mening. Merleau-Ponty ændrer
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begrebet ved ”at gøre intentionalitetens subjekt til det anonyme, præ-refleksive cogito: kroppen, der
altid ’ved’ mere end det bevidste subjekt” (Kirkeby, 1994, s. XI). På den måde lægges der ekstra vægt
på kroppens betydning i Merleau-Pontys fænomenologi, hvor der tages afstand til dualismens
hierarkiske adskillelse af bevidsthed og krop. Her bliver kroppen en mening, vi bærer, når vi tænker,
rører, taler eller lytter: Kroppen er erkendende (ibid., s. VIII). Denne grundlæggende pointe er central,
når vi i nærværende speciale behandler mødet med en omverden. Her er synspunktet – kroppen,
hvorfra stederne erfares – nødvendig at være bevidst om.
Mønster bemærker dog, hvordan Casey lægger vægt på Martin Heideggers fænomenologi. Her
fortsættes opgøret med rummets dominans i sin afstandstagen til det uendelige, absolutte og forud
givne rum (Mønster, 2013, s. 14). I stedet pointerer Heidegger, at sted ikke udspringer fra rum, men
omvendt, idet ”[p]lace is not located in a pre-given space, after the manner of physicaltechnological
space. The latter unfolds itself only through the reigning of places of a region” (Heidegger, 1973, s.
6). Anbringes en statue i et lokale, vil rummet altså udspringe som et produkt af kunstværket, der
netop fremstår som sted. Det er med andre ord rummet, der udspringer fra stedet.
Den efterfølgende stedforskning er stærkt præget og udspringer ofte af Heideggers tænkning.
Samtidig står det klart, at forskningen i nyere tid har forgrenet sig forskelligt hos tænkere som Gaston
Bachelard og Micheal Foucault. Mønster opsamler disse mangefacetterede retninger i det fælles
karakteristikum, at de ”alle viderefører vendingen bort fra det abstrakte, ubegrænsede og kvantitative
rumbegreb mod det konkrete, afgrænsede og kvalitative stedbegreb, der er intimt forbundet med
menneskets liv” (Mønster, 2013, s. 15). Stedbevidstheden bliver endda så omfattende, at Foucault
spekulerer over, hvorvidt det 20. århundrede ”måske snarere [er] rummets århundrede” (Foucault,
1998, s. 87). Denne pointe bliver hos mange urscenen for den rumlige vending, der ifølge Jan Rosiek
har fundet sted i litteraturstudierne siden 1990’erne (Rosiek, 2015, s. 139).
For at forstå stedbegrebet er det væsentligt at vide, hvordan det positionerer sig i forhold til
rummet. Hos Yi-Fu Tuan beror forskellen på, at rum er mere abstrakt end sted:
What begins as undifferentiated space [rum] becomes place [sted] as we get to know it better and
endow it with value […]. From the security and stability of place we are aware of the openness,
freedom, and threat of space, and vice versa. Furthermore, if we think of space as that which allows
movement, then place is pause; each pause in movement makes it possible for location to be
transformed into place
(Tuan, 2008, s. 6).
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Her bliver rummet altså forbundet med afstand og bevægelse, mens stedet forbindes med nærhed og
pause. Tuan eksemplificerer med de åbne vidder, der ofte konnoterer frihed – men åbenhed og frihed
er også lig med udsathed og sårbarhed. I ’det åbne rum’ er der ingen stier og skilte, men blot et hvidt
lærred, hvorpå mening kan males. Sat op imod rummet bliver stedet således roligt og sikkert med
værdi og mening, hvorfra man kan skue ud i rummet (ibid., s. 54). Dog bemærker Mønster, hvordan
netop bevægelsen gennem rummet kan skabe et sted: I Merleau-Pontys kropsfænomenologi er det
kroppen, der er stedskabende ved hjælp af sine bevægelser. Derved opstår et karakteristikum ved
stedet, idet det er relativt og afhængigt af kroppen, der oplever det (Mønster, 2013, s. 19-20).
Relationen mellem sted og rum kan desuden suppleres med det centrale begreb ikke-sted, der
hos Mønster defineres som et område, ”hvor de stedlige kvaliteter er undertrykt […]. Ikke-steder er
steder, der gør det svært for mennesket at forbinde sig med sin omverden” (ibid., s. 23). Marc Augé
forbinder i høj grad ikke-stedet med vores moderne virkelighed, hvor supermodernitetens opståen har
skabt modstillede poler:
A world where people are born in the clinic and die in hospital, where transit points and temporary
abodes are proliferating under luxurious or inhuman conditions […]; where a dense network of means
of transport which are also inhabited spaces is developing […]. Place and non-place are rather like
opposed polarities: the first is never completely erased, the second never totally completed […].
[N]on-places are the real measure of our time
(Augé, 2008, s. 63-64).

Ikke-steder er her præsenteret som et resultat af supermodernitetens indtog med forlystelsesparker,
supermarkeder, transportmidler og ikke mindst digitale og kabeldrevne platforme, der skaber
komplekse kommunikationsmåder (ibid., s. 64). De er ofte karakteriseret ved transit, og mennesket i
supermodernitetens steder bliver både behandlet som individer og forsamlinger. I transitstederne som
lufthavnen eller hotellet bliver mennesket identificeret ved ind- og afrejse. I ikke-stederne er der altid
et udsyn mod det oprindelige, eksempelvis gennem plakater eller vinduer i flyet, men man er ikke
integreret med det (ibid., s. 89). Vi mangler med andre ord ”den individualitet, det komplekse sprog,
de lokale referencer og implicitte leveregler, der prægede tidligere tider” (Mønster, 2013, s. 26).
Foucault præsenterer i artiklen ”Andre rum” (1984) begrebet heterotopi, der kan sættes i
forbindelse med ikke-stedet. Her taler Foucault om virkelige steder, der på trods af at kunne
lokaliseres er ”en slags steder som er uden for alle steder” (Foucault, 1998, s. 90). Disse steder indgår
altså i virkeligheden, men står som kontrast til det øvrige samfund. Heterotopier opstår ved selve
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samfundsdannelsen og indgår derigennem i enhver civilisation – som ”en slags mod-placeringer”
(ibid.).
Hos Edward Relph møder vi en mere negativ tilgang til ikke-stederne, og han taler om decideret
placelessness: stedløshed. Dette henviser både til miljøer uden steder og en holdning, der ikke
anerkender betydningen af dem. Her forbindes stedløshed med den stigende modernitet og massekultur, hvor få eksperter skaber mode og idéer om landskaber, der projiceres mod befolkningen gennem
massemedier:
The products of these two attitudes are combined in uniform, sterile, other-directed, and kitschy places
– places which have few significances and symbols […]. The overall result is the undermining of the
importance of place for both individuals and cultures, and the casual replacement of the diverse and
significant places of the world with anonymous spaces and exchangeable environments
(Relph, 2008, s. 143).

Stedløsheden knytter altså klart an til ikke-stedet. Relph underbygger endvidere med turismen, der
markerer en ikkeautentisk repræsentation af stedet, hvor man lader sig føre af guidebøger og andres
meninger om det væsentlige og værdige ved området (ibid., s. 83).
Hos den mere positive Lucy Lippard finder vi begrebet multicenteredness. Her er stedet ikke et
resultat af moderniteten, men den voksende mængde steder, vi manøvrerer i. I vores jagt efter det
lokale pointerer Lippard, at vi ofte rejser og flytter os gennem livet og dermed kommer i kontakt med
andre. Hun understreger, hvordan denne konstante udveksling lærer os at forstå forskelle,
hvorigennem vi bliver en del af det lokale: ”Each time we enter a new place, we become one of the
ingredients of an existing hybridity, which is really what all ’local places’ consist of” (Lippard, 1997,
s. 6). Lippard fortæller, hvordan stedet ofte forbindes med landsbyer og natur, mens det urbane og
industrielle, som Augé og Relph taler om, er forvist til en status som ikke-sted. Lippard plæderer for,
at det urbane bør medregnes som sted, da det multikulturelle og blandede miljø åbner for nye
forståelser af hinanden og naturen. Vi skal ikke forblive i en romantiseret fortid, men fokusere på
nuet og ikke frygte fremtiden: ”As multicenteredness is changing our images of place, it may also
help us take our places more seriously” (ibid., s. 10).
Det lokale er ligeledes centralt hos Vladimir Kapor, der med begrebet lokalkulør forsøger at
behandle æstetikken ved de værdiladede lokale steder (Kapor, 2008, s. 39). Her er begrebet forbundet
med fransk romantisme, og det beskrives som:
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a set of features used for a vivid and distinctive depiction of a spatially or temporally remote setting
[…]. The representation in vivid detail of the characteristic features of a particular period or country
(e.g. manners, dress, scenery, etc.) in order to produce an impression of actuality
(ibid., s. 41).

Begrebet henviser altså til, at ikke blot landskaber, men også arkitektur, beklædning og andre
artefakter skaber lokale steder. Samtidig er det centralt, hvordan vejr og klima er med til at danne
stedernes lokalkulør (ibid., s. 42).
Distinktionen mellem det lokale og globale kan endvidere markeres gennem et væsentligt
begreb i arbejdet med sted og rum: kronotopen. Denne kan direkte oversættes til tidrummet og bruges
af Mikhail Bakhtin til at beskrive den ubrydelige relation mellem tid og rum i litteraturen. Begrebet
er introduceret i forbindelse med Albert Einsteins relativitetsteori, men indenfor litteraturvidenskaben
er den ikke særligt knyttet til denne:
I den skønlitterære kronotop sker der en sammensmeltning af de rumlige og tidsmæssige kendetegn
til et meningsfyldt og konkret hele. Tiden fortættes, komprimeres og bliver her kunstnerisk-synlig;
også rummet intensiveres og drages ind i tidens, plottets og historiens bevægelse. Tidens kendetegn
udfoldes i rummet, og rummet fyldes med mening og dimension af tiden
(Bakhtin, 2006, s. 13).

Kronotopen er tæt forbundet med romanens genrer, hvor begrebet fremstår som en genreessens. Her
samles beslægtede genrer til genrekomplekser, som hos Bakhtin bliver tre antikke grundkronotoper:
eventyrkronotopen, karnevalskronotopen og hverdagskronotopen (Schmidt, 2003, s. 75-76).
I den danske grønlandslitteratur er særligt hverdagskronotopen, også kaldet idyllens kronotop,
central, da den relaterer til det lokale og afsondrede. Idyllen ”er organisk tilknyttet eller fastgroet til
stedet – til hver en krog i hjemlandet: barndommens bjerge og fødedalen, den hjemlige flod og skov,
de hjemlige marker og fødehjemmet” (Bakhtin, 2006, s. 144). Bakhtin kalder det lilleverdenen og
pointerer, hvordan stedet opbløder tidsmæssige grænser mellem generationer. Idyllen er knyttet til
livets grundlæggende realiteter såsom kærlighed, fødsel, død eller mad og er sammensmeltet med
naturens rytmer i en cyklisk hverdagstid (ibid., s. 145).
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Stedteori og Grønland
Når vi taler om steder og ikke-steder, er der altså forskellige måder at forstå dem på. Det er også
tydeligt, at diskussionen om det urbane og det moderne ofte er i centrum. Denne diskussion er et
frugtbart udgangspunkt, når man ønsker at undersøge et land som Grønland, der i høj grad forbindes
med noget oprindeligt og lokalt. Samtidig giver landet andre konnotationer, hvor fordærv og
ødelæggelse af netop denne oprindelighed ofte sættes i relation til globalisering og tiden som koloni.
Her er de forskellige begreber ikke-sted, stedløshed og multicenteredness netop anvendelige, idet
repræsentationerne af Grønland fremstår og kan fortolkes forskelligt. Grønlandsfremstillinger kan
være kritiske overfor modernitet og skildre (de europæiske) storbyer som kulturløse ikke-steder, mens
der ligeledes kan være lokale og positive repræsentationer, hvor byen præges af multicenteredness.
Dermed opfatter vi ikke begreberne som gensidigt ophævende, men som forskellige måder at tilgå
steder, der er præget af modernitet og forandring.
Det er samtidig væsentligt at være bevidst om, at vores interesse ligger i stedrepræsentationerne
i litteraturen – derfor må vi anvende tekstanalytiske værktøjer. I dette arbejde kan vi have Franco
Moretti in mente. Han opdeler litteraturgeografien i space in literature og literature in space:
In the first case, the dominant is a fictional one: Balzac’s version of Paris, the Africa of colonial
romances […]. In the second case, it is real historical space: provincial libraries of Victorian Britain
[…]. The two spaces may occasionally […] overlap, but they are essentially different
(Moretti, 1998, s. 3).

Gennem skønlitteratur får vi adgang til Morettis første eksempel, hvor en forfatter viser sin version
af et givent sted – Paris såvel som Nuuk. Vi får dermed en tilgang til litteraturen, hvor vi gøres
bevidste om de fiktionsbundne stedrepræsentationer. Mønster bemærker, hvordan Morettis forståelse
er specifikt stedlig og retter fokus mod interaktionen mellem menneske og omverden. Stedet får først
sin betydning, når mennesket erfarer det, og netop litteraturen er et ideelt medie for et sådant møde
(Mønster, 2013, s. 31).
For at gøre den stedorienterede læsning nuanceret er det desuden oplagt at inddrage Tim
Edensor, der introducerer seks stedkategorier fra det rurale til det hjemlige. I første omgang præsenteres rurale nationallandskaber7: ”specific landscapes [that] are selective shorthand for these nations,
syne[c]doches through which they are recognised globally” (Edensor, 2002, s. 39-40). Disse steder

7

Egen oversættelse af ideological rural national landscapes.
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er ladet med affektiv, symbolsk og ideologisk betydning, og de vækker følelsen af at vende tilbage
til rødderne – ofte som modsætning til det urbane (ibid., s. 40).
I kategorien ikoniske steder8 har vi områder, der forbindes med historiske begivenheder, peger
på tidligere kulturer og fordums storhed. Samtidig er kategorien ikke blot henvendt til fortiden, men
også nutidens steder og artefakter, der symboliserer modernitet og fremdrift (ibid., s. 45). I
populærkulturelle samlingssteder9 findes kulturelle steder, hvor store mængder af mennesker mødes
til fællesskabslige begivenheder såsom festivaler og demonstrationer (ibid., s. 48). I fjerde kategori
dagligdagslandskaber10 befinder vi os i en hverdagslig matrix, hvor steder som fodboldbaner og barer
dominerer bybilledet. Stederne kan her ofte virke uniforme og almindelige, men så snart de bliver
truet, af fx migranter eller kolonister, bemærkes de, og fraværet af dem kan lede til desorientering og
ubehag (ibid., s. 51).
De to sidste kategorier er fordybelsessteder11 og hjemlige steder12, hvilke umiddelbart fremstår
nært beslægtede. Førstnævnte knytter sig til steder, hvor hjemlighed, rutiner og dvælen giver en
følelse af ”being-in-the-world, of mundanely organising and sensing the environment of familiar
space” (ibid., s. 55). Her er vejr og klima ligeledes en del af erfaringen og skabelsen af de familiære
steder. I hjemlige steder får vi en version af det familiære, der helt konkret forbindes til følelsen af at
være hjemme. Denne følelse er ikke blot forbundet til værelset, lejligheden eller huset, men også byen
og nationen. Dermed dækker kategorien både lokale, nationale og globale forankringer, idet hjemlige
steder muliggør at binde alle disse spatiale niveauer sammen – fra det lille og konkrete til det store
og abstrakte (ibid., s. 57).
Edensors kategorier giver en grundlæggende forståelse af stedtilknytning, men vi må pointere,
at begreberne også har en betydelig svaghed: Edensor kobler begreberne til en positiv forankring,
hvor både fabrikker og værtshuse udelukkende skaber behagelige associationer. Vi mener, at
kategorierne mangler en nuancering, idet stederne i lige så høj grad kan skabe negative tilhørsforhold:
Et atomkraftværk er ifølge Edensor et ikonisk sted, der symboliserer national fremgang, men i vores
optik vækker et sådant sted ikke nødvendigvis positive nationalfølelser.
Med disse stedteoretiske pointer på plads er det vigtigt, at vi forholder os til den kontekst, vores
analyseobjekter indskriver sig i: den grønlandske. Derfor vil vi i det følgende afsnit sammenbinde

8

Egen oversættelse af iconic sites.
Egen oversættelse af sites of popular culture and assembly.
10
Egen oversættelse af familiar, quotidian landscapes.
11
Egen oversættelse af dwellingscapes.
12
Egen oversættelse af homely spaces.
9
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stedteori med postkolonialisme, da arbejdet med den danske grønlandslitteratur må forholde sig til
kolonitiden og de forandringer, den har bragt med sig.

Stedteori og postkolonialisme
At forene stedteori og postkoloniale studier er ikke et nybrud, men snarere fundamentet for
postkolonialismen. Der har altid været et stedligt fokus i denne tilgang, idet studierne har forholdt sig
til den menneskelige geografi – et forhold, der kun er vokset tættere sammen i forbindelse med den
rumlige vending (Soja, 2011, s. ix). Edward Soja pointerer, hvordan postkoloniale studier, og særligt
det, han beskriver som postcolonial spatial studies, har delt sig i to forskellige diskursive verdener:
One world thrives on spatial metaphors like mapping, location, cartography, and landscape, works
primarily with fictional literatures, and excels at literate textual analysis; the other often tends to
sublimate its overtly spatial emphasis, eschews metaphorical flair, and strives for solid materialist
exposition of real politics and oppression
(ibid., s. x).

Sojas første spor indeholder altså en frugtbar tilgang til den type af litteratur, hvor fokus ligger på
stederne.
Dialogen mellem postkoloniale og geografiske studier har eksisteret siden 1980’erne, hvor der
opstod et ønske om at fusionere og diskutere tilgangene yderligere. I dag er feltet bredt og indbefatter
alt fra medieforskere til geografer (Teverson & Upstone, 2011, s. 9-11). Joanne Sharp står endda som
fortaler for, at geografer i højere grad bør anvende litterære kilder i deres arbejde med det
postkoloniale: ”[G]eographers can regard fictional literature as offering an alternative account of the
processes that they are seeking to describe and explain” (Sharp, 1996, s. 119). Sharp pointerer,
hvordan geografi og litteraturvidenskab er sammenfaldende, fordi begge videnskaber er hæmmet af
de umulige repræsentationer: Vi kan aldrig forstå steder uden en allerede eksisterende forforståelse,
da stederne er konstrueret gennem forskellige troper (ibid., s. 121).
Sharp undersøger endvidere, hvordan Salman Rushdie forsøger at genskabe migranters
flydende og postkoloniale grænseforståelser. Her beskriver Sharp, at Rushdie tilbyder geografen en
postmoderne verdensforståelse, hvor hybriditet og mobilitet er særtræk. Postkolonialismen er ikke
tidligere blevet fusioneret med den stedteoretiske tilgang og forståelse, vi har opridset i det foregående afsnit. Vores intention er ikke at foretage en postkolonial analyse, men at fokusere på stedrepræsentationerne med anerkendelse og anvendelse af postkolonialismens grundpointer og -begreber.
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Det er altså en erkendelse af, at der eksisterer en række faktorer i arbejdet med litteratur om en
forhenværende koloni, der gør det nødvendigt at benytte postkoloniale værktøjer. I første omgang er
det dog nødvendigt at få indsigt i postkolonial teori og derigennem forstå, hvordan et decideret
stedteoretisk felt kan indgå i en symbiose med postkolonialismens begrebsapparat.
Når man arbejder med postkolonialisme, bør man indledningsvis tage stilling til ordet i sig selv.
Selvom præfikset post indgår, er det ikke ensbetydende med, at kolonitiden er ophørt. I den forbindelse er det centralt, hvorvidt man skriver post-kolonialisme eller postkolonialisme, idet førstnævnte,
med bindestreg, knytter sig til en holdning om, at kolonitiden er ophørt. Sidstnævnte peger derimod
på, at imperialisme og ulige magtstrukturer stadig dominerer. I lyset af dette vil vi tilslutte os Jette
Rygaard ved at fravælge bindestregen, idet vi anerkender et stadigt ulige magtforhold mellem
inuitkulturen og Vesten (Rygaard, 2016, s. 288).
Postkolonialisme kan bredt defineres som behandlingen af ”koloniseringens virkninger på
kulturer og samfund” (Hauge, 2007, s. 8), selvom det ifølge Hans Hauge fortrinsvis er indenfor
litteraturen, at postkolonialismen praktiseres. Hauge henviser til Elleke Boehmer, der definerer
postkolonial litteratur som det, der ”critically or subversively scrutinizes the colonial relationship”
(Boehmer, 2005, s. 3). Her polemiseres mod Vestens dominans og billeder af kolonierne, myterne
om magt, racekategorisering og hierarki (ibid.). Hos Liila Gandhi møder vi et syn på postkolonialisme
som beslægtet med postnationalitet og globalisering, hvor ”[p]ostkolonialisme er modernismens
kosmopolitiske rodløshed ’gone global’” (Hauge, 2007, s. 8). Derved anes en relation mellem det
postkoloniale og ikke-stedet: Moderniteten sættes i relation til imperialisme, der med globalisering
fratager stederne deres betydning og skaber stedløshed.
Postkolonialismen forbindes ofte med den såkaldte Commonwealth-litteratur, der, som navnet
antyder, er centreret om litteratur fra Commonwealth-lande som eksempelvis New Zealand, Kenya
og Pakistan. Her henvises til værket The Empire Writes Back (1989), hvor Bill Ashcroft, Gareth
Griffiths og Helen Tiffin lægger fokus på sproglige, narrative og tematiske træk hos postkoloniale
forfattere. Alternativt kan postkolonialismen ses som et resultat af mødet med poststrukturalismen,
hvor Edward Saids Orientalisme (1978) er katalysator for en anden retning af postkolonialismen.
Said taler om Orienten, som Vesten har skabt i sit eget billede: ”Det er Europa, som giver Orienten
stemme” (Said, 2002, s. 84). Litteratur om Orienten opfattes som en magtdiskurs og en kulturel
konstruktion, der skaber et billede af den Anden, men uden at give denne taletid: ”Vi lærer dermed
ikke noget om Orienten ved at studere de vestlige tekster om Orienten, men kun om dem der har
produceret disse tekster” (Hauge, 2007, s. 18). Følger vi Saids tanke, kan vi altså ikke forstå og opleve
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de grønlandske steder i sig selv, men derimod opnå selvindsigt og viden om de danske repræsentationer, der har fundet sted. Vi oplever en tydelig forbindelse til stedteorien, og Rosiek forklarer
endvidere, at den rumlige vendings teoretikere ofte har udgangspunkt i samfundskritik. Her henviser
han til Said, hvis tanke om imaginære geografier netop har styrket gennemslagskraften i den rumlige
vending (Rosiek, 2015, s. 141).
Ann Fienup-Riordan anvender direkte Saids begreb i Freeze Frame (1995), hvori hun
undersøger portrætteringen af nordamerikanske inuitter i film. Her bruger hun begrebet eskimoorientalisme:
Like the representation of the Orient, the representation of the Eskimo is about origins – in this case
the origin of society in the ‘pure primitive’: peaceful, happy, childlike, noble, independent, and free
[…]. Their position at the geographical and historical fringe of Western Civilization made them the
perfect foils for an ‘Eskimo orientalism’ as potent as its namesake
(Fienup-Riordan, 1995, s. XI-XII).

Lill Rastad Bjørst argumenterer for, at denne repræsentation kan overføres til forholdet mellem
Danmark og Grønland, hvor danskerne netop har skabt et billede af Grønland ud fra egne
forestillinger. Bjørst fortæller, hvordan det umiddelbart bliver uproblematisk at tale om komplekse
arktiske områder og inuitkulturer, når ”det forestillede eller ’skabte’ Arktis er reduceret til et sæt af
fortællinger om mystik, polarmørke, åndelighed, overlevelse i naturen og kunst – og fortællingerne
får ofte et romantisk skær af frihed over sig” (Bjørst, 2008, s. 9). Thisted bringer ligeledes Said i spil,
når hun taler om eskimoeksotisme og jagten på det eksotiske, man ofte møder i det fiktive Grønland
(Thisted, 2006, s. 61).
Det er ydermere relevant at forholde sig til perspektivet. I kontekst af feministisk teori og
postkolonialisme behandler Chandra Talpade Mohanty blikket, og hvordan tredjeverdenskvinder
aldrig undslipper Vestens syn på dem som objekter. De anses som en homogen og forsimplet masse
og fratages dermed historisk og politisk magt (Mohanty, 2007, s. 178). Endvidere bruger E. Ann
Kaplan begrebet i forbindelse med filmmediet. Her undersøger hun ”[w]hat happens when white
people look at non-whites? What happens when the look is returned – when black peoples own the
look and startle whites into knowledge of their whiteness?” (Kaplan, 1997, s. 4). På samme måde
ønsker vi at undersøge, hvad der sker, når blikket rettes mod Grønlands steder fremfor folk, og
hvordan stederne påvirker dem, der ser. Således kan de postkoloniale begreber forbindes med
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stedteori og agere underliggende pointe, når vi eksempelvis taler om eskimoorientalisme og blik –
om perspektivet på de grønlandske steder.
Andre centrale begreber i arbejdet med værker om en tidligere koloni er mimicry, in-between
og økologisk imperialisme. Mimicry er udtryk for et ambivalent forhold mellem koloniherre og
koloniseret, når de undertrykte forsøger at mime magthaverne – eksempelvis gennem vaner, tro,
institutioner og værdier. Resultatet bliver aldrig en direkte kopi, men i stedet en udvasket overførsel,
der kan være truende for magten: ”This is because mimicry is never very far from mockery, since it
can appear to parody whatever it mimics” (Ashcroft et al., 2007, s. 125). In-between henviser til, at
identiteten er splittet mellem to kulturer; man er midt-imellem, og det kan beskrive ”livet i en
globaliseret verden” (Hauge, 2007, s. 26). I samme spor har vi økologisk imperialisme, hvor landets
fremtoning og natur forandrer sig på grund af magthaverne: ”enclosure, agriculture, importation of
European plants and weeds; the destruction of indigenous species; possibly even the changing of
weather patterns” (Ashcroft et al., 2007, s. 165). Begrebet leder dermed tankerne hen på økokritikken,
som får stor relevans i forbindelse med de arktiske klimaforandringer – et fænomen, vi særligt vil
behandle i analysen af vores fremtidsromaner.
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Metode
Når vi vælger at gå stedanalytisk til værks i undersøgelsen af Grønland, er vi bevidste om, at Grønland
er et land med en kolonial baggrund, der kan komplicere den analytiske tilgang. Denne kompleksitet
nødvendiggør, som forrige afsnit udredte, en sammensmeltning med postkolonialismen. Da vi ikke
ønsker at foretage en direkte postkolonial læsning, vil vi i stedet bruge postkolonialismens begrebsapparat og grundpointer i den stedanalytiske sags tjeneste. Herigennem får vi værktøjer som blik,
orientalisme, mimicry og in-between, der kan være behjælpelige til at skabe en nuanceret undersøgelse af de grønlandske steder. Samtidig giver postkolonialismen en bevidsthed om samt anerkendelse
af den kontekst, vi bevæger os i: Vi læser ikke om ’rene’ grønlandske steder, men steder set gennem
danske optikker.
Vi ønsker at undersøge, hvordan Grønland er repræsenteret i nyere dansk prosa. I den
forbindelse har vi udvalgt seks værker, der vil danne grundlag for vores analyser. Vi kan naturligvis
ikke gå i dybden med værkernes fulde tekstmateriale. Derfor går vi næranalytisk til værks og arbejder
ud fra nedslag, hvor stedlige repræsentationer er interessante og væsentlige for fortællingen. Det er
netop i dette analysearbejde, at de postkoloniale tanker er uundværlige, da vi vil tage højde for
værkernes blikke: Vi er bevidste om, at vi ikke undersøger stedet, som det fremtræder for os, men
som det fremtræder for karakteren i værket. Det er i den forbindelse vigtigt, om karakteren er
grønlænder, dansker eller noget helt tredje, idet blikket påvirker det stedforhold, vi møder. På den
måde vil vi få mulighed for at opleve det samme sted fra flere perspektiver – og i kraft af vores
genremæssige inddeling også på tværs af fortalt tid og genre.
Vi vil naturligvis tage udgangspunkt i de udredte stedteoriske og postkoloniale pointer, hvor
begreber som sted, rum, ikke-sted, multicenteredness, lokalkulør samt Edensors seks kategorier vil
afdække værkernes centrale steder og forhold til fx hjemmet, fjeldet eller bygden. Her kan postkoloniale begreber udbygge stedteorien, idet eksempelvis in-between kan nuancere karaktererens splittede
forhold til et givent sted, og økologisk imperialisme kan biddrage til forståelsen af det forandrede
landskab. Foruden disse læsestrategier vil vi undersøge prosaens stilistik, form og øvrige tekstuelle
forhold, der er relevante for en dybdegående indsigt i de litterære stedrepræsentationer. Undervejs i
analyserne vil vi desuden anlægge en filosofisk-psykologisk vinkel, idet stederne ofte fortæller om
karakterenes psykiske forhold. På den måde kan hjemmet, fx huset eller lejligheden, spejle en
karakters sind, splittelse og følelsesmæssige tilhørsforhold. Derved siger stedanalysen ikke blot noget
om stedet i sig selv, men også om karakteren, der erfarer.
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Analyserne vil blive opdelt i tre afsnit, hvor fortidens, nutidens og fremtidens Grønland bliver
undersøgt ud fra kategorierne transitsteder, civilisation og natur. Analyseresultaterne herfra vil blive
videreført i tre perspektiveringer, hvor vi undersøger, hvordan de nyere værker indskriver sig i den
danske grønlandslitteraturs historie. Derigennem får vi ikke blot indblik i de moderne skildringer,
men også i en lang historie med grønlandsfortællinger, der knytter sig til og adskiller sig fra den nyere
litteratur.
Selvom vi foretager analyser af forskellige værker i tre overordnede afsnit, vil vi undervejs
inddrage de forskellige analysers resultater. Opdelingen sker altså ikke for at skabe tre uforenelige
afsnit, men derimod for at skabe overblik gennem en nødvendig genremæssig adskillelse. Der vil
derfor forekomme referencer på tværs af analyserne, der slutteligt bliver opsummeret i en fælles
sammenfatning ud fra de væsentligste stedmotiver, analyserne udleder.
Til sidst vil vi videreføre resultaterne i en diskussion, der tager udgangspunkt i vores eget
læringspotentiale. Her vil vi undersøge, hvad vi egentlig lærer om, når Said pointerer, at vestlig
litteratur om Orienten ikke giver indsigt i andre end afsenderen. Ud fra denne undren vil vi diskutere,
hvad vi erfarer ved at beskæftige os med den danske grønlandslitteratur – eller hvem vi lærer om. På
den måde træder vi et skridt væk fra værkerne og eget arbejde. I stedet inddrager vi virkelighedens
kontekst og sætter spørgsmålstegn ved, hvad vi kan bruge vores analyser til, og hvilket potentiale de
har – både i forhold til teori og metode.
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Analyser
Fra vores teoretiske og metodiske overvejelser går vi nu i gang med analyseafsnittet. Her vil vi først
beskæftige os med Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog, da disse repræsenterer fortidens
Grønland. Hernæst kaster vi os over samtidsromanerne Tunu og Godhavn, der – naturligvis – foregår
i eller omkring vores aktuelle nutid. Slutteligt tager vi et skridt ind i den grønlandske fremtid, idet vi
undersøger De søvnløse og Korsveje i Nord. Specialets analyseafsnit vil således være tredelt og
bevæge sig fra fortid over nutid til fremtid.
Indenfor hver analysedel vil vi behandle de samme hovedfelter: transitsteder, civilisation og
natur. Her vil transitstederne indbefatte ikkeprivatejede transportmidler såsom skibet, helikopteren,
flyet og togbanen, ligesom havnen og lufthavnen vil blive undersøgt. Private transportmidler som
eksempelvis hundeslæde og fiskerjolle vil ikke indgå i feltet transitsteder, da vi mener, at disse har
en anden funktion: Med en privatejet hundeslæde eller jolle kan man drage af sted alene, rejse oftere
og over mindre strækninger, og typisk bliver disse transportmidler opbevaret nær hjemmet, hvilket
skaber en personlig tilknytning. Brugen af slæde og jolle vil derfor indgå i vores analyse af
henholdsvis civilisation og natur, eksempelvis i forbindelse med fiskeri eller jagt. Herudover vil vi
under overskriften transitsteder arbejde med mobilitet og migration. Disse emner er tæt forbundet
med transit og transport, og som nedenstående analyser vil illustrere, sker der en væsentlig udvikling
fra fortid over nutid til fremtid; fra de historiske romaner til samtidsromanerne og endelig fremtidsskildringerne. Slutteligt vil vi gøre opmærksom på, at vi gennem brugen af ordet ’transitsted’ ikke
nødvendigvis taler om et ikke-sted: Værkernes karakterer kan sagtens føle sig knyttet til skibet såvel
som helikopteren og lufthavnen – også selvom Augé typisk kategoriserer dem som ikke-steder.
Under emnet civilisation vil vi indledningsvis koncentrere os om kolonien før, under og efter
etablering i 1700-tallets Grønland. Herefter vil vi beskæftige os med udstedet og bopladsen, hvorefter
vi kaster et blik på de moderne samfundsformer bygden og byen. Under alle typer af civilisation retter
vi endvidere et stort fokus mod husene, da disse kan gøre os klogere på menneskene inden i og
samfundene udenfor. I analysen af Grønlands civilisation vil vi også – på tværs af fortiden, nutiden
og fremtiden – inddrage væsentlige samlingssteder og arbejdspladser. Disse lokationer vil eksempelvis være missionshuset, skolen, hospitalet og minen, da disse fylder en betragtelig del af vores
udvalgte grønlandsromaner.
Hernæst vil vores tre analyseafsnit ende ude i naturen. Dette felt omfatter fjeldet, vildnisset og
kysten, ligesom vi vil analysere forskellige former for vand. Særligt retter vi blikket mod fjorden og
havet, da disse er centrale for den grønlandske naturfremstilling. Under emnet natur vil klippeøens
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karakteristiske klima og skiftende vejrforhold også indgå. Her ser vi atter en klar udvikling fra
fortidens til fremtidens Grønland, hvilket nedenstående vil tydeliggøre.
Kort sagt behandler vores analyser altså transitsteder (rejsen), civilisation (bosættelsen) og
natur (omgivelserne). De nærmere fokusområder for hver analysedel vil blive præsenteret i de
respektive afsnit. Efter endt analysearbejde sammenfatter vi ydermere resultaterne i en opsummering,
hvorefter vi indsætter dem i en større litteraturhistorisk kontekst. Herigennem kan vi få indsigt i,
hvordan værkerne og deres repræsentationer af Grønland både bygger på gamle motiver og nye idéer.
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Fortidens Grønland
Analyse af Profeterne i
Evighedsfjorden og Iseskrog
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Fortid
Vores første skridt ind i det litterære Grønland tager vi sammen med Tjalve og Leine. Gennem
Iseskrog og Profeterne i Evighedsfjorden skal vi se, hvordan 1700-tallets klippeø bliver forvandlet
fra et fremmed land til en dansk koloni: Vi er med i Iseskrog, når missionæren Hans Egede og
hustruen Gertrud Rask gør indtog på den store ø, og vi ser i Profeterne i Evighedsfjorden, hvordan
Grønland et halvt århundrede senere er blevet et stykke af Danmark. I vores tekstanalytiske
undersøgelse af denne stedlige transformation vil vi – som Rask og Egede – starte med rejsen nordpå.

Transitsteder
At rejse fra Danmark til Grønland er en efterhånden gammel gerning. I over tusind år har mennesker
trodset det hav og klima, der skiller de to steder fra hinanden. Bevægelsen er udtryk for divergerende
faktorer, der i en fortidig optik – uden nutidens informations- og bevægelsesteknologiske vidundere
– har affødt (vrang)forestillinger om et polarland, omgærdet af mystik og kulde. Fortidens eneste
forbindelse mellem Danmark og Grønland, rejsen foretaget med skib, vil derfor i dette afsnit blive
behandlet ud fra de strukturelle forhold, som præger en skibsrejse: afgang, overfart og ankomst. Inden
den konkrete rejse udfoldes ombord på skibet, vil vi fokusere på de motivationer og forestillinger,
der går forud for rejsen. Slutteligt vil disse indledende betragtninger blive sammenholdt med den
situation, der efter en lang rejse til søs opstår ved destinationsstedet: ankomsten til Grønland.
Drømmen om Grønland og vilde hedninge
Lige siden Erik den Røde i året 982 satte foden på Grønlands jord, har skibsfarten været en nødvendig
forudsætning for en kolonisering af landet. Kun få steder har søfarten haft en mere ublid og barsk natur at
kæmpe imod. Nord-Atlantens kolde, fugtige og blæsende klima og de isfyldte farvande ved Grønlands
kyster har som oftest gjort rejserne lidet behagelige
(Tving, 1950, s. 121).

Hvis Danmark og Grønland kan fungere som to særskilte punkter på et kort, må stregen, der kan slås
imellem dem, betragtes som forbindelsen mellem de to steder. Forbindelsen mellem Grønland og
Danmark er dog af en særegen natur, idet ruten går tværs over Atlanterhavet. Af det indledende citat
fremgår det tydeligt, hvordan rutens nordlige del, farvandene ved Grønlands kyster, farvelægges af
den grønlandske lokalkulør: kulde, fugt, blæst og is. Den ublide og barske natur skaber det, der kan
karakteriseres som en grønlandssøfart.
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At ”rejse, det at bevæge sig fra et sted til et andet over en vis afstand i en vis periode,” (GrinderHansen, 2009) definerer en bevægelse fra et punkt til et andet – fra ét sted til et nyt. Denne bevægelse
markerer endvidere en bevægelse gennem tid, der kan anskues ud fra den aristoteliske tredeling med
en begyndelse, en midte og en slutning. Omsat til søfartens vokabularium bliver der tale om afrejse,
rejse og ankomst. Disse fungerer ud fra samme struktur, som den opstillet af Aristoteles, idet rejsen
unægtelig må forekomme efter afrejsen og naturligt ophøre ved ankomsten. Rejsen skal desuden ikke
blot opfattes som en streg mellem to punkter på et opslået søkort, idet den også kan markere et
dybereliggende niveau, ”hvor de ydre rejseoplevelser bearbejdes og tolkes” (ibid.). Enhver rejse kan
altså betragtes ud fra en immateriel såvel som materiel dimension.
Ifølge Dan Ringgaard kan de uforudsete og ekstreme situationer, der præger en rejse, dog forårsage, at de to dimensioner omdannes til en tredje ”dimension hvor sind og verden ikke er til at skelne
fra hinanden, en mystisk dimension som rejsen også er en rejse imod og tilbage fra” (Ringgaard,
2010, s. 185). Bindeleddet mellem den mystiske verden – den immaterielle dimension – og den ydre
– den materielle dimension – må nødvendigvis være subjektet. Det er mennesket, der erfarer undervejs på rejsen, hvormed skibet, hvorpå erfaringen udfolder sig, med rette kan anskues som et sted.
Bevægelsen gennem tid og rum er samtidig udtryk for en art pendulering: ”Rejsen er på en gang
distraktion fra og overskridelse af subjektiviteten, og samtidig fører den altså hovedpersonen tilbage
til sig selv” (ibid.).
Hvis rejsen er udtryk for en bevægelse over tid og sted, noterer Ringgaard, er rejsens ophav –
begyndelsen – udtryk for det perspektiv, som rejsen – midten – tillægges (ibid., s. 183). Ligeledes
fastslår Ringgaard, at ankomsten – slutningen – vil præge rejsen, hvormed stregen mellem to punkter
komprimeres til et samlet hele, således at rejsen til Grønland netop bliver udtryk for en grønlandsrejse: Stedet er ”rejsens logiske betingelse. Fordi rejsen kan være drevet af stedet, fordi rejsen gør
noget særligt ved stedet, og fordi stedet konstituerer rejsen” (ibid.). Skibsrejserne til Grønland i
Iseskrog og Profeterne i Evighedsfjorden kan altså med rette anskues som udtryk for litterære steder,
hvor forestillingen om Grønland har en prægnant rolle inden selve ankomsten.
”Grønland, en dødsdom! Et land uden forbindelse med verden, et sted uden mennesker, der
tænker som dem. Ingen at tale med. En farlig rejse så langt væk fra alting” (Tjalve, 2017, s. 22).
Således læser vi om den forestilling om Grønland, der er gældende inden afrejsen i Iseskrog. Den
negative fremstilling udtænkes af romanes hovedperson Gertrud Rask, Hans Egedes hustru. Frygt og
afsondrethed er de bærende karakteristika, der tillægges Grønland som imaginært sted. Forestillingsrammen er båret af andenhåndsberetninger, idet Rask – endnu – ikke har oplevet stedet på egen hånd.
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Grønland som geografisk afsondret fremstilles ud fra en art isolationstanke, her med udgangspunkt i
de første grønlandskolonister, nordboerne: ”I mere end et hundrede halvtreds år har de været
isolerede, man har ikke hørt fra dem. Man siger, at man ikke har kunnet komme til for den mængde
pakis, der altid ligger uden for kysterne” (ibid., s. 17). Forestillingen om Grønland er altså ikke et
produkt af den taktile verden, men udtryk for en abstrakt forestillingsverden, der i Iseskrog beretter
om en forestillet bevidsthed om Grønland, som er langt fra det, Rask betegner som sit ”eget sted”
(ibid., s. 38): hjemmet i Vaagan.
Isolationstanken synes at afstedkomme en art fængselsmetafor, der fungerer rammesættende
for forestillingen om Grønland; fængselsmurerne er udgjort af pakis, hvilket gør stedet utilnærmeligt.
Væsentligere for Rask er det dog, at fængselsmurene vil afskære hende fra det, hun kender til, således
at hun allerede inden afrejsen indkapsles af den grønlandske pakis: ”Endnu en nat ligger hun som en
fange i sengen” (ibid., s. 22). Som offer for sin mands eventyrlyst (ibid., s. 27), overmandes Rask af
frustrationer som uskyldig fange: ”[H]un læser Jobs bog. Teksten passer på hendes liv. Grønland er
blevet en skyld, som hun skulle tage på sig. Men hvorfor skulle hun det, hun føler sig ikke skyldig?”
(ibid., s. 26). Skyldskomplekset antager dermed et bibelsk, litterært motiv, der ligeledes udgør
husbonden Hans Egedes drivkraft til rejsen: ”[Nordboerne] har ingen forbindelse med kirken længere.
Tænk på deres børn, der vokser op uden fremtid. Tænk at leve i så mange år uden forbindelse med
den verden, de før var en del af! De har aldrig hørt Luthers lære” (ibid., s. 24). Grønland er altså
genstand for en forestilling, hvor udeblivelsen af den kristne institution er gennemgående. Den
kristne, lutherske lære kommer dermed til at fremstå som en logisk slutning. Hvad der er nødvendigt
for enhver selvforståelse i Europa, er derfor også nødvendigt i et grønlandsk øjemed: ”Jeg kan ikke
lade disse stakkels mennesker dø i det vilde land uden at forsøge at komme dem til hjælp. For min
samvittigheds skyld, som kristen og præst” (ibid., s. 14), ytrer Egede til sin hustru i Iseskrog.
Den direkte overførsel af et dansk perspektiv på det grønlandske er lig det, Said fremhæver i
forbindelse med Orienten: at Vesten skaber ud fra sit eget billede. Dette fænomen ser vi da også i
Profeterne i Evighedsfjorden, når den unge præst Morten Falck i selskab med jomfru Schultz fra den
danske kyst betragter de skibe, som passerer Øresundsbæltet:
Skibene er kønne […]. Hvor tror du de er på vej hen, Morten? […] Åh, alle mulige steder, siger han. Trankebar, Serampore, Canton, Godthåb, Guldkysten. Det er nok handelsskibe til vores kolonier. Det er ikke til at
forstå, siger hun […]. Nu er de her. Og om nogle uger eller måneder vil de være i en fremmed verden som
vi aldrig har set, og aldrig vil få at se. Er det ikke mærkeligt? Jo, siger han. Det er en mærkelig tanke
(Leine, 2012, s. 62).
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At kunne forestille sig skibets fjerne destinationer er en abstrakt gerning, såfremt man ikke er
deltagende på søfarten, hvorfor den fremmede verden, som jomfru Schulz italesætter, da også fungerer som en reduktion af steder. Godthåb, Grønland anno 1785, er blot én ud af flere kolonier, som
hører ind under det danske kongerige; Grønland er en del af en magtdiskurs, et umyndiggjort sted,
hvis frelse hviler i hænderne på de danske præster og handelsmænd, der, som Falck, hengiver sig til
”et sted hvor de værste laster florerer, og hvor kulde og sygdom gør kål på flertallet af dem der drister
sig derop” (ibid., s. 73). Grønland reduceres dermed til et sted udgjort af brutalitet og gudsforladthed.
Tilværelsen på Grønland, kaldet som missionær, bliver for Falck ansporet af det imaginære
rum. Her har magtdiskursen affødt et nedgraderet billede af de indfødte: ”de vilde” (ibid., s. 75). Vi
ser her en kulturel konstruktion, idet de indfødte betegnes som kulturløse og fremmedgøres fra
karakterernes genkendelighed. Det danske blik på inuitkulturen kan være udtryk for det, Hauge
definerer som et perspektiv rettet mod den Anden (Hauge, 2007, s. 18): Inuitkulturen bliver
objektiviseret, idet den anskues som en forsimplet masse. Samme blik ser vi da også hos Rask i
Iseskrog, idet hun ser de indfødte som hedninge – endnu et udtryk for den religiøse verdensanskuelse,
præstekonen ikke kan fralægge sig:
[Egede] har vildledt hende! Han væver abstrakte drømme ind i himlen […]. Tror, at hans såkaldte
Kristi efterfølgelse skal bestå i at udsætte sig selv for en stor prøvelse, men i stedet bliver det hans
familie, som kan blive slået ihjel af de vilde hedninge
(Tjalve, 2017, s. 15).

Det er dog samtidigt væsentligt, hvordan intertekstuelle referencer udfordrer denne forstokkede,
kulturelle konstruktion.
Gennem inddragelser af Jean-Jacques Rousseau præsenteres læseren for nogle af de bærende
tematikker, der er gældende i Profeterne i Evighedsfjorden: udlængsel og de eksistentielle problemstillinger, som frihed medfører. Med Rousseau som talerør er ”[m]ennesket […] født frit, og overalt
ligger det i lænker!” (Leine, 2012, s. 25). Den unge Falck fyldes med forundring over det paradoksale
udsagn. Når Falck sammenholder Rousseaus paradoksalitet med den episke rejsefortælling, han
oplever gennem Jonathan Swifts Gullivers rejser (1726), ser vi en udfoldet stillingstagen til den
kulturelle bagage, som de rejsende er uløseligt forbundet til:
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Gulliver er også lænket til den han er. Overalt er han den samme, han har ikke evnen til at tilpasse sig.
Det er derfor han hele tiden render ind i problemer med de forskellige lokaliteters indfødte. Sådan vil
han, Morten Falck, ikke blive, han vil ikke stivne i en fast form og blive tidligt gammel
(ibid.).

Et deterministisk islæt føres ned over Profeterne i Evighedsfjorden, idet vores (anti)helt, Falck, med
hungrende ambitioner ønsker at bryde med de lænker, som han hører rasle i sit indre.
Falck ønsker bevægelse – at gøre op med den statiske form – hvormed vi kan ane de bagvedliggende drivkræfter, som skal føre ham til Grønland. Vi ser sågar, hvordan værket overskrider den
realistiske modus gennem en art spådom, som affødes i forbindelse med Falcks homoerotiske forhold
til en ung, prostitueret sandsigerske og hermafrodit:
Og mig, siger Morten, kan du se min fremtid? Jeg ka’ se en hel masse mærkelige folk der danser oppe
i fjeldet. Men kristenfolk er de ikke, tror jeg, de ligner sgu ikke kristenfolk, sorte og beskidte er de,
men de er dine venner, og du danser sammen med dem
(ibid., s. 44).

Spådom, rastløshed, udlængsel og ønske om at lede nordboerne og de vilde til sjælelig frelse er alle
bærende kræfter, der – frivilligt såvel som ufrivilligt – fører dem ud på rejse.
Værkernes optakt til selve rejsen er altså præget af imaginære rum: Både hos Falck og Rask ser
vi, hvordan forestillede rum opstilles. Et ukristeligt sted og de vilde er udtryk for det blik, som
Grønland og de indfødte påføres, hvilket her kan anskues som en direkte konsekvens af de magtdiskurser og socialkonstruktioner, som Rask og Falck er underlagte. Som vi vil se i nedenstående, er de
forestillede rum blot begyndelsen til en rejse, hvor materielle og immaterielle dimensioner konstant
overlapper. Det bliver en rejse, hvor den sikre havn forlades til fordel for en bunke træ, holdt sammen
af ”en fjerdingmil tovværk, nogle tusinde jernnagler, vandets pres mod skibssiden samt bønner og
eder opsendt fra mandskabet” (ibid., s. 88).
Skibsrejsen og fængslende træbjælker
Selve skibsrejsen – eller det maritime liv – er ifølge Søren Frank mere end blot et ”uinteressant intermezzo mellem to hjem og to stykker landjord” (Frank, 2013a, s. 261). I sin artikel ”Maritime rytmer”
(2013) argumenterer han for, at skibet ikke blot er udtryk for noget hjemløst, stedløst og omflakkende:
”Skibet flyder ganske vist på et ’rum’, på et terra infirma, men det kan godt selv være et ’sted’ med
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en indre organisation og struktur” (ibid., s. 262). Skibet bør altså ikke blot defineres ud fra dets
mobilitet, der, som Tuan forklarer, umiddelbart burde kendetegne rummets dynamiske form: ”[I]f we
think of space as that which allow movement, then place is pause” (Tuan, 2008, s. 6). Med naturlige
undtagelser, havblik etc., er skibet udtryk for en konstant flydende bevægelse, men ”det at være mobil,
og være mobil på en flydende overflade, [betyder] ikke nødvendigvis […], at skibet selv udelukkende
er et ’flydende rum’” (Frank, 2013a, s. 262).
Skibet bør derfor også betragtes som et sted i fænomenologisk forstand, idet stedets bevægelse
gennem rummet, skibets rejse over havet, ligeledes er udtryk for en sammenvævet relation mellem
rum og sted – en forbindelse, der ifølge Mønster kan indgå i et ”på én gang sammenviklet og
modsætningsfyldt forhold til hinanden” (Mønster, 2013, s. 17). ”[H]avet ’sætter’ skibet, det determinerer dets form, organisation og funktioner” (Frank, 2013a, s. 262), hvilket synes at spejle
relationen mellem sted og rum. Ifølge Frank kan havet også være udtryk for stedlige kvaliteter,
eksempelvis gennem domesticeringen af havet, her med tanke på kartografien, hvor havet stedsinddeles ud fra astronomiske og geografiske beregninger (ibid., s. 263).
Beregningerne til grænseinddelingen mellem rum og sted, mellem hav og skib, er ikke så
ligetil. De er to separate størrelser, og dog er de uløseligt forbundet – meget lig de lænker, der ifølge
Rousseau begrænser menneskets frihed. Som Falck noterer sig på skibsrejsen:
Mennesket er født frit, og overalt ligger det i lænker! Disse to hovedsætninger har stadig stor virkning
på ham, erkendelsen af at det er et ’og’ der binder dem sammen, og ikke et ’men’. Der er ingen
modsætning mellem de to erklæringer. Mennesket er født frit. Og det ligger i lænker
(Leine, 2012, s. 83).

På samme vis bør havet og skibet anskues som to sammenbunde ’erklæringer’. Havet er skibets ydre
omstændigheder – en skal, hvor frihed og fængsling erfares sideløbende. Udkigspost, dæk og kahyt
har det ene til fælles, at de er omringet af vand i alle retninger: Havet er et uomgængeligt, kontrastfyldt
fænomen i enhver rejse, der tilbagelægges til søs.
Havet, ”alt levendes ophav” (Mønster, 2013, s. 133), indeholder en ”dobbelthed af positive og
negative associationer” (ibid., s. 135), skriver Mønster. Hun uddyber endvidere, hvordan havet
gennem tiden har været genstand for psykologiens abstraktioner (ibid., s. 133-134). Dette kan ses
afspejlet i de arkitektoniske, vertikale forhold, der præger skibet. Nedenunder dækket, under havoverfladen, er kahytterne, som værkernes passagerer tildeles ved afrejsen. Det er ligeledes nede fra
kahytten, at perspektivet i de to værker udgår, idet Rask og Falck ikke er en del af den faste
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skibsbesætning, men blot passagerer. Arbejdsrutinen på dækket er forbeholdt skibets mandskab,
hvilket skaber et mentalt perspektiv rettet mod dækket. Falck noterer sig, at ”de arbejder med
søvngængeragtig ro. Han hører dem tale sammen bag skottet når han ligger i sit aflukke […]. Samtidig
fastholder skibet sin kurs langs den tresindstyvende, mod dårligere vejr og mere kulde” (Leine, 2012,
s. 94-95). Det er interessant, hvordan dækket opfattes som et hjemligt sted hos besætningen, mens
det hos Falck bliver et ikke-sted uden tilknytning og positiv forankring. Som en magtesløs tilskuer
må passageren se til nedefra, mens skibet bevæger sig gennem ’alt levendes ophav’.
Mødet med havets brutale rytmer bliver for både Falck og Rask en kropslig såvel som sjælelig
erfaring. Med hård bølgegang følger søsyge, hvilket de kriseramte passagerer beretter om fra skibets
dyb, kahytterne placeret nede under havoverfalden. I Iseskrog hører vi første gang om skibsrejsen, da
de rolige sunde er byttet ud med brutale og skumsprøjtende farvande:
Hun kan ikke holde maden i sig, den har allerede forladt hende flere gange. Hvert øjeblik en mur af vand
uden for den lille kahyt, i næste øjeblik den bare, grå himmel. Hendes liv er til fals for en skilling. Hun
tænker, mens de vælter ned i en bølgedal: – Gør en ende på det, tag mit liv. Sekundet efter, når de er på
bølgetoppen: – Jeg klarer det, nu er det overstået. Der kommer altid endnu en bølgedal med sit brusende
vand […]. Hun har en vild drift mod at kaste sig ud i bølgerne, blive væk
(Tjalve, 2017, s. 67).

I sin kahyt oplever Rask havets rytmer, den grønlandske føhnstorm, der er kendetegnende for den
lokalkulør, som præger den grønlandske sørejse. Søsygen har gjort sit indtog i præstekonen, og
håbløsheden vælter ind over hende. Beskrivelsen af den hårde bølgegang forbindes direkte med Rasks
sindelag, idet modløshed versus håbefuldhed mimer den rute af opad- og nedadgående bevægelser,
som bølgerne befaler skibet at følge. Tilværelsen i kahytten er underlagt havets evige og samtidig
abrupte rytmer bestående ”af kontinuitet og kontrast, af identitet og forskel og af forandring og
gentagelse, ligesom de hver især er defineret af deres eget tempo, deres egne faser og deres egen
varighed” (Frank, 2013a, s. 267). Rasks kahyt i skibet på det åbne hav er et hermetisk lukket sted,
hvormed flugt – sågar en flugt fra livet selv – synes umulig. Hun er fanget i den smertelige bølgegang;
fastlåst ønsker hun sig væk.
I Profeterne i Evighedsfjorden udgår en stor del af søfartsberetningen ligeledes fra kahytten
nede under dæk: ”Kahytten er et lille aflukke med en taburet, et bord til at klappe op og ned og en
køje hvis opredning består af en halmmadras […]. Men desværre ikke noget naturligt lys (Leine,
2012, s. 78-79). Kahytten, Falcks midlertidige hjem, burde være udtryk for et sted, men antager
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snarere form af en art ikke-sted – et transitsted uden hjemlig tilknytning. Vi læser endvidere af citatet,
hvordan kahytten fungerer ud fra begrænsninger, her både med tanke på de vægge, der omgiver
kahytten, og det fravær, der er af naturligt lys – der er ingen vinduer under havoverfalden, i det
ubevidste rum. Den nederste del af skibets vertikale akse synes dermed at skabe et kahytsperspektiv,
hvor anskuelsesformer såsom tid og afstand udviskes af stedets evige bevægelse. Stedet indhylles i
et tidsligt vakuum; havets monotone bølgegang mæsker sig sultent i menneskets forstand:
Tiden folder sig ud som en orm, den pisker med halen, den ruller sig sammen som en kat, afstande ophæves,
verdensrummet opsluger sig selv, men genopstår hele tiden, drømme gentager sig i uendelige sløjfer,
hurtigt-langsomt-hurtigt, de blander sig med krystalklar vågenhed til en bevidsthedssuppe der skvulper
frem og tilbage i kahytten
(ibid., s. 100).

Skibets bevægelse over havet er udtryk for kontinuitet, alt gentager sig, og i fraværet af lys
sammenvæves natten og dagen, der – som en orm – sløjfes sammen, således at drøm og virkelighed
ikke længere kan adskilles. På samme vis som i Iseskrog ser vi i Falcks kahyt, hvordan livets fortsatte
virke trues af havets evindelige stød mod den lille kahyts træbjælker: ”Kahyttens aflange form og
sparsomme plads får ham til at tro at han ligger i sin kiste og er ved at blive sænket i sin grav. Han
mærker sin egen liglugt rive i næsen” (ibid., s. 89).
Mødet med skibet og havets rytmer bliver for Rask og Falck en smertelig erfaring. Kropsligt
såvel som sjæleligt erfarer de bevægelsen gennem tid og rum, rejsen over havet, hvilket synes at
udviske fornuft og forstand. Tid og afstand udviskes, når tilværelsen erfares nedenunder dækket: fra
kahyttens fængslende rammer. De to passagerer er ikke en del af mandskabet, hvorfor de maritime
rytmer ikke fungerer forankrende, men derimod begrænsende. De stormfulde sejladser med
bølgeskvulp og blæsevejr er dog ikke det fuldente billede af den lokalkulør, som definerer sørejsen
til Grønland, hvilket vi ser, når rejsen nærmer sig polarcirklens islandskaber.
Havblik og håb
I en oplevelse af stilhed før stormen, blot med omvendt fortegn, erstattes hård bølgegang med
rytmefrie tilstande, der dog ifølge Frank kan være katastrofale for det maritime liv: ”Hvis kaos og
død udgør den ene ende af en skala med rytme og liv i midten, så findes der imidlertid også et andet
fænomen i den modsatte ende af denne skala, som truer livet: den rene stilstand. På havet manifesterer
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dette livstruende fænomen sig som havblik” (Frank, 2013a, s. 272). I Profeterne i Evighedsfjorden
slår vejret om, hvilket sender Falck op på dækket:
Efter en storm folder himlen sig ud over skibet […]. Det bliver koldt og stille […]. Mandskabet sendes i
rigningen for at hugge is […]. Sejlene smælder i de dovne, men iskolde vindstød der sender byger af is ned
over dækket fra vanter og rigning. Morten bliver stående, han ænser ikke regnen af isflager, han hengiver
sig til stille spægelse og drømmerier om det sted han er på vej til, og det sted han kommer fra, han lærer at
sætte pris på at mærke den iskolde vind tromme mod brystet
(Leine, 2012, s. 95).

Oplevelsen, som gennemsyrer Falck på det rolige dæk, vidner om et skifte i vejret og samtidig om et
skifte af sindelag. Som Ringgaard pointerer, er ”det netop i rejsens uforudsete og indimellem ekstreme situationer at grænsen overskrides til en dimension hvor sind og verden ikke er til at skelne fra
hinanden” (Ringgaard, 2010, s. 185). Den ekstreme situation, som uvejret til søs fører med sig, lader
Falck snuse til afgrunden. En nærdødsoplevelse rigere erfarer den unge præst verden (til søs) på en
ny måde. Der, oppe på dækket med udsigt over det åbne hav, gribes han af det, der bedst kan
karakteriseres som en oceanisk følelse: at være en del af havets grænseløshed, ”et større pulsslag, en
større rytme” (Mønster, 2013, s. 134). Han er mellem to steder, men samtidig erfares og dermed
accepteres det sted, hvorfra hans verden udgår i øjeblikket: rejsestedet.
Stilstanden til søs er – i en sejlskibsoptik – lig med ingen vind og derfor manglende fremdrift.
Når bevægelsen ophører, ophører også de rytmer, der ifølge Frank er essentielle for livet til søs. I
Profeterne i Evighedsfjorden læser vi, at ”[d]et stille vejr varer ved. Det går søfolkene på nerverne
og gør kaptajnen gnaven” (Leine, 2012, s. 98). Manglende vind til søs, udeblivelsen af de kosmiske
rytmer, påvirker de sociokulturelle rytmer: besætningens arbejdstider og måltider (Frank, 2013a, s.
264). Atter ser vi, hvordan de vilkår, som havet opstiller, sammenvæver godt og ondt og til tider er
udtryk for et valg imellem pest eller kolera. Da vejret slår om i Iseskrog, søger Rask ligeledes op på
dækket, hvor hun oplever samme besynderlige ro som den, Falck erfarer:
Der er underligt stille på dækket […]. Kaptajnen traver op og ned på dækket med rødsprængte øjne, hvid i
ansigtet, blå om læberne. Sejlretningen tæt mod land så for en uge siden lovende ud, frit vand og en direkte
forbindelse op til deres omtrentlige bestemmelsessted, 64 grader nordlig bredde. Men vinden er løjet af, og
strømmen sendte ismasserne op langs kysten […]. Ingen gamle besværgelser er for hånden, de har tabt
deres kraft for den hvide gud, der holder dem i sit greb
(Tjalve, 2017, s. 74-77).
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Den manglende vind, stilstanden, medfører forskellige opfattelser. Søfolkenes rutelægger, kaptajnen,
går til grunde i den faretruende situation. Den sociokulturelle rytme slås ud af kurs, idet, Håbet –
skibet, som Rask og hendes familie er ombord på – er lænket til isen, som den hvide gud har lagt som
en jernring omkring dem. De er fanget i en ørken af is, og konstant hjemsøges de af ”det uudtalte
spørgsmål om de bliver skruet ned eller kvast af isen […]. Storm er det eneste, der kan frelse dem
nu” (ibid., s. 75). Rask, der ikke er en del af den sociokulturelle rytme, vender blot tilbage til sin kahyt
med formaningen om, at ”enhver må passe sit” (ibid.). Præstekonen synes dermed ikke blot at sætte
sin lid til mandskabet, men også de kræfter, som fastholder dem. Gennem en art hedensk messesang
(ibid., s. 77) forsøger hun at lokke vinden tilbage til sejlene; at fremkalde bevægelsen til at slippe fri
fra den hvide guds kolde greb. Vi ser her, hvordan Rask, lig Falck, synes at indgå i symbiose med
stedets naturlige beskaffenheder til fordel for den kulturelle konstruktion, der dikterer i hjemlandet:
den kristne lære.
Havet, vinden og i særdelshed isen er udtryk for de stedlige kvaliteter, der præger rejsen til
Grønland. Som den faktiske orlogskaptajn Eigil Riis-Christensen skriver i Grønlandsbogen (1950),
er det, der ”giver de grønlandske farvande deres karakter, hvad der i regelen er uløseligt forbundet
med det første indtryk, man får af landet, når man ad søvejen nærmer sig Grønland, […] den is, der
flyder i havet” (Riis-Carstensen, 1950, s. 76-77). Rejsens midte, stedet mellem de to punkter på
søkortet, kan altså indsnævres til et ganske specifikt sted, når rejsen går til det kolde land mod nord.
Rettere sagt er den rute, som Rask og Falck bevæger sig på, præget af den hvide gud: Grønlands vejr
og klima – en del af Grønlands lokalkulør. Frank konkluderer i sin artikel vedrørende det maritime
liv, at ”[h]vis skibet og havet pendulerer mellem at være rum og sted – mellem at være bevægelse og
pause, frihed og tryghed, trussel og klaustrofobi – så er det de maritime rytmer, der i relation til såvel
skib som hav bestemmer pendulets retning og tempo” (Frank, 2013a, s. 276). Det synes oplagt at føje
hertil, hvorledes en ganske særegen rytme præger pendulets retning og tempo, når de to værkers
hovedkarakterer begiver sig mod Grønland: De er begge underlagt en arktisk maritim rytme.
Efter en dramatisk løsrivelse af isen ankommer Rask sammen med husbonden Egede helskindet
til Grønland 9. juli 1721: ”Alle mand er på dæk, hun står selv i forstavnen med børnene og Hans. 2
mil fra land og mørke, sorthårede mænd med benene og underkroppen dybt begravet i en lang, smal
og spids båd, der sidder på dem som en kjole, sværmer om skibet” (Tjalve, 2017, s. 78). Atter befinder
Rask sig på dækket, hvor vi får afgrænset det perspektiv, der leder slagets gang i Iseskrog. Sammenligningen mellem kajak og kjole henleder tanken på det, der kunne afspejle et kvindeligt blik. Mere
væsentligt er det dog, hvordan beskrivelsen også er udtryk for det kulturelle blik, som kastes på de
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indfødte ved det første møde: De vilde er ikke længere vilde (objekter), men beskrevet ud fra nøgterne
beskrivelser; hun beskriver udelukkende, hvad hun ser, og ikke hvad hun troede, hun ville se. Vi ser
altså en forandring fra afrejse til ankomst, der peger på den effekt, som rejsen ifølge Ringgaard kan
medføre: ”Måske er selve rejsen […] en undtagelsestilstand der kræver at opmærksomheden vender
sig udad” (Ringgaard, 2010, s. 184-185). De indledende forestillinger, selve rejsen og ikke mindst
ankomsten er uløseligt sammenvævede.
Rejsen har rokket ved grænsen mellem det kropslige og det sjælelige, hvilket har bevirket et
blikskifte; opholdet i skibets nederste gemakker har fordret en konfrontation mellem fysiske og
psykiske dimensioner. Da Falck og Rask senere erfarer stedet – skibet – oppe fra dækket, ser vi,
hvordan forankrende elementer kan opstå. Den omskiftelighed, som rejsen mod Grønland medfører,
synes dermed at manifestere sig som den vekselvirkning mellem positive og negative sindelag, som
Falck og Rask oplever til søs. Det endelige møde med Grønland er i ledtog med de forudgående
rejsefaser; mødet med virkeligheden er et forventningsbrud, der efterlader beskueren med en art
tomrum: ”En klippe dukker frem og forsvinder igen, lidt sne, nogle græstotter. Det får […] [Falck]
til at føle sig mærkeligt bedrøvet. Grønland!” (Leine, 2012, s. 99).

Civilisation
I forrige afsnit så vi, hvordan kolonisterne i Iseskrog og Profeterne i Evighedsfjorden overkom det
hav, der ligger mellem hjemstavn og destination. Velankomne står de på dækket, skuer ind mod det
land, som civilisationen har udset sig som næste mål. Ankomst burde diktere, at rejsen er nået til
ende. I de to værker ser vi dog, hvordan ankomsten transformeres til en ny begyndelse: Kolonisterne
bliver tvunget ud på endnu en rejse, der manifesterer sig på et såvel kropsligt som sjæleligt plan.
I dette afsnit vil vi sætte fokus på de karakteristika, der viser sig, når koloniseringen finder sted.
Der bliver her tale om et tvedelt sigte, idet koloniseringstanken fordrer domesticering på flere
niveauer: underlæggelse af både territorium og befolkning. Vi vil mime den udvikling, som koloniseringen følger: Fra den tidlige etablering, med skabelsen og tilegnelsen af stedet, vil fokus overgå til
den etablerede koloni, hvor blandede kulturer synes at kreere en ny lokalkulør. Efter en analyse af
miljøet vil vi flytte blikket ind i de huse, som findes i både kolonien og de udsteder, der er placeret i
civilisationens periferi. Bevægelsen vil slutteligt føre til en nærmere udredning af de steder og rum,
som Grønland afføder, når civilisation bygges ovenpå det kolde fjeld.

Side 38 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

Etablering og placering
Og Jesus traadte frem, talede med dem og sagde: mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden. Gaaer
derfor hen, og lærer alle Folk, og døber dem i Navnet Faderens og Sønnens og den Hellig Aands, og lærer
dem at holde alt det, jeg haver befalet Eder. Og see, jeg er med Eder alle Dage, indtil Verdens Ende
(Det nye Testamente, 1858, s. 73).

Ved ankomsten 9. juli 1721 er Rask en del af et større virke: udøvelsen af den guddommelige
missionsbefaling; kristningen af dem, som endnu ikke har modtaget Guds frelse. Religiøsiteten har
fulgt de missionerende fra rejsens begyndelse, og den er stadig med dem, da de ankommer. Ankomsten til Grønland, hvor klipper, hav og is er allestedsnærværende, bliver derfor udtryk for et møde
mellem forskellige rum.
I deres rejsebagage har de missionerende i Iseskrog et religiøst rum, hvilket overføreres til et i
forvejen eksisterende rum. Den grønlandske natur med de hvide, endeløse arealer er for de ankomne
et møde med noget nyt; et rum, hvor forvildelse styrer slagets gang: ”De sejler stille ind mellem øerne,
matroserne er årvågne. Det er en labyrint […]. De vælger en plads ud mod det åbne hav, kun skærmet
af en lille ø med et forbjerg” (Tjalve, 2017, s. 81). Vi ser her, hvordan stedet endnu ikke er skabt.
Koloniens beliggenhed, stadig set fra skibet, er blot et tomt rum, hvor den eksistentielle forankring
endnu ikke er sket. Ifølge Mønster er pladsen, centeret for den etablerede by, et rum for valg, hvor
”det ikke [er] givet, hvilken vej man skal følge. Man står i valgets øjeblik, der har eksistentielle
implikationer og er det punkt, hvor mennesket overtager ansvaret for sig selv og dermed træder frem
som specifik individualitet” (Mønster, 2013, s. 77). Pladsens karakteristika synes her at kunne
overføres til den situation, som kolonisterne i Iseskrog befinder sig i. Udvælgelsen af beliggenhed er
et ’valgets øjeblik’, idet vi både er vidne til uvished og en stillingstagen: ”Bopladsen er for så vidt
egnet, som den ligger lige over for Udkikken, og man altid vil se skibene og kunne ses af dem […].
Oppe fra mågestenen har hun fint overblik over hele området. Deres koloni” (Tjalve, 2017, s. 82-85).
Koloniseringen af den plads, som mandskabet fra Håbet udser sig, er altså udtryk for en processuel
gerning: De etablerer en tilværelse, skaber tilknytning, hvor omgivelser og det, de har taget med sig
hjemmefra, tilsammen danner grobund for stedet, deres koloni.
Omgivelserne – fjorden og fjeldet – er for- og baggrund på deres hvide lærred, der, med henblik
på Edensors begrebsverden, er udtryk for Grønlands rurale nationallandskab. Dog ser vi også,
hvordan Rask allerede på ankomstens tidlige stadie investerer mening i sine omgivelser: En
mågeklattet klippe omdannes til ’mågestenen’ (ibid.), og en bakke til ’Udkikken’ (ibid., s. 82).
Grundet den manglende stedtilknytning, der ifølge Tuan kan medføre ustabilitet og usikkerhed, ser

Side 39 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

vi altså, hvordan rummet for tryghed etableres på lige fod med den konkrete kolonietablering. I
fraværet af hjemlighed skaber Rask genkendelighed, idet hun navngiver omgivelserne. Husbonden
Egede er ligeledes aktivt deltagende i skabelsen af genkendelighed, idet han ud fra omgivelsernes
mest basale beskaffenheder, skibet og øen, gør sit virke som missionspræst, nemlig døber den plads,
de har udvalgt sig: ”Hans kalder øen Håbets ø” (ibid., s. 83).
Udkikken er et produkt af tektoniske naturkræfter og en del af de omgivelser, som Rask
investerer mening i. Bakken bliver omformet til et sted, hvor nye former for rum af transcendental
karakter kan udspringe. Heroppefra ser Rask ud på det, der er livlinen til hjemlandet: ”Uden for
Udkikken ligger Håbet forankret. Hun kan se et stykke af stormasten. Skibet skal overvintre som en
slags sikkerhed” (ibid.). Vi ser altså, hvordan stedets stabilitet og sikkerhed endnu ikke er stadfæstede
faktorer. Navlestrengen til hjemlandet, skibet, er i koloniseringens tidlige fase stadig et essentielt
element. For at kunne opretholde kontakten til hjemlandet, og for at kunne modtage de fornødne
varer, som skibet fører med sig, må en forankringsplads til skibet altid være tilgængelig. Ifølge Finn
Gad er netop ”hensynet til havn og mere sikre besejlingsforhold” (Gad, 1950, s. 280-282) centrale
vilkår, når det gælder koloniers beliggenhed. Stedet, hvorpå kolonien i Iseskrog er placeret, indgår da
også i et uløseligt forhold til havnen.
Stabilitet, sikkerhed og tilhørsforhold kan ikke eksistere uden skibets tilstedeværelse: Havnen
er koloniens hjerte. Når skibet, lastet med tran og skind, sejler retur over Davisstrædet, tilbage til
moderlandet, sygner den lille koloni hen i en genfærdsagtig tomgang:
[H]usene er tomme, det er som at vandre rundt i en spøgelsesby, de syv huse afgiver deres duft, menneskene
har været på stedet en tid for så at fjerne sig med deres rastløse liv; Klipperne, havet og himlen bliver
tilbage, mågestenen med dens hvide klatter, edderfuglenes træk morgen og aften
(Tjalve, 2017, s. 146).

Det civiliserede liv, som kolonien fører med sig, opløses, når stormasterne forsvinder i horisonten.
Uden skibet reduceres koloniens sted til det, der var før ankomsten. Uden livlinen til hjemlandet
tilbageerobrer naturen det koloniserede, hvorfor kolonisterne mærker en slags stedsløshed. Klipperne,
havet og himlen bliver tilbage, og bosætterne degraderes til rastløse individer. Kontrasten hertil
opstår, når skibet igen lægger til i havnen: ”Kolonien er summende fuld af liv. Posten bliver båret i
land. Så snart skibet er losset, dykker de ned i bunkerne” (ibid., s. 273). Havnen er derfor uløseligt
forbundet med stedets forbliven; den fungerer som en portal til hjemlandet og er samtidig et populærkulturelt samlingssted, når både kolonister og indfødte flokkes om det ankomne skib. Havnen er et
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hjerteslag, som ekkoer gennem hele kolonien. Kolonisering er ikke blot et spørgsmål om missionsbefalingen, men også om territorieudvidelse og økonomi. I Iseskrog erfarer vi netop dette ud fra
koloniens placering: En skipper fortæller dem, at ”vores ankerplads er det allerbedste sted for gode
handler” (ibid., s. 134).
Havn, mission og handel er altså komponenter til koloniens sted og danner tilsammen
rammerne for et specifikt rum: et kolonialt rum. Ifølge John K. Noyes er ”[c]olonial space […] first
and foremost the space of a geographic territory” (Noyes, 1992, s. 105). Da Rask og det øvrige danske
mandskab ankommer til Grønland, er det endvidere udtryk for domesticering, hvilket synes at foregå
på forskellige niveauer. Underlæggelse af stedet sker ud fra de samfundsmæssige konstruktioner, som
kolonisterne har medbragt fra hjemlandet:
Opholdshuset kommer til at ligge yderst mod vandet, længere inde forrådshuset, smedjen bygget ind i
bakken et stykke derfra, længere borte aftrædningshuset ligesom tømrerens hus til de store tønder med plads
til arbejdsborde, købmandens hus med byttevarerne til grønlænderne og stalden til de dyr, der har overlevet
rejsen
(Tjalve, 2017, s. 85).

Med søm, sved og tømmer stadfæster kolonisterne deres tilværelse på Grønland; de tilføjer både
industri og de institutioner, som netop er karakteristiske for tilværelsen i Vesten. Den tomme plads,
der før lå som en uberørt kile mellem hav og fjeld, omdannes til et kolonialt rum. Med udgangspunkt
i Tysklands afrikanske kolonier i 1884-1915 skriver Noyes, at kolonisering er et ideologisk spørgsmål
vedrørende besiddelser ”and can thus be argued as a politics of spatial management” (Noyes, 1992,
s. 111). Handel og industri – købmandshuset og smedjen – kan i Iseskrog anskues som bærere af den
imperiale tanke, der under etiketten ’den hellige mission’ bliver til ”’the civilizing mission’: those
strategies aimed at transforming a low-productivity society into a productive one” (ibid.). Etableringen af kolonien er dermed en konkretisering af postulatet om, at Vesten skaber orienten ud fra sit eget
billede – det, kultivatorerne i Iseskrog fører med sig hjemmefra, undergår blot en omplacering.
Som led i at kolonisere landet er domesticering af det omkringliggende område væsentlig: ”Vi
må håbe, at der snart kan udstyres en ekspedition; det er jo det, vi er her for!” (Tjalve, 2017, s. 99).
Salige Egede har fra begyndelsen et mål om at bringe luthersk lære til nordboerne, hvilket sender
ham afsted på mission videre ind i landet. Da han vender tilbage, ser vi, at genkendelighed nu også
gælder kolonistedets periferi: ”Et stort kort, nærmest en skitse over deres rute er hængt op i salen ved
siden af et mindre udsnit” (ibid., s. 200). Overordnet set kan landkortet betragtes som en materiali-
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sering af rum, og Ringgaard tilføjer, ”at det er en måde at orientere sig i verden på og en måde at
forstå den på, og at kortet i et eller andet omfang skaber den virkelighed det beskriver” (Ringgaard,
2010, s. 227). Den tidlige kolonietablering i Iseskrog er begyndelsen på et omfattende foretagende,
der kræver indsigt i det, som omgiver koloniens rum. Fjelde, fjorde og isørkener reduceres til punkter
på et stykker papir: Den monstrøse natur omdannes til ”store detaljerige kort” (Tjalve, 2017, s. 201),
der muliggør koloniens processuelle virke – ekspansion.
Kolonisternes kortlægning af området, domesticeringen af territoriet, giver dem et fuldendt
overblik: ”Hans viser med fingeren, hvordan landet samler sig” (ibid.). Gennem kartografien føres
koloniseringens første fase videre til den næste, hvor nye kolonier kan etableres:
Stedet har allerede længe været udset til en ny koloni. Inde i fjorden, beskyttet mod havet, mellem de
mange småøer. Nu tør de flytte derind, for der er lavet duelige søkort, som skibene kan følge. De vil
ikke sejle forbi
(ibid., s. 276).

Koloniekspansionen muliggøres gennem kendskab til landet, men samtidig ser vi de problemstillinger, som opstår, når koloniseringen fører til flere faste stedsetableringer. Domesticeringen
omfatter nemlig ikke blot fjeld og fjord, men også inuitterne, der i stigende grad flokkes i og omkring
kolonierne. I takt med at flere kolonier skyder op, bliver Rask bevidst om de konsekvenser, deres
tilstedeværelse i Grønland medfører: ”Allerede nu er der en lille menighed. De binder grønlænderne
til deres sted, og det er ikke godt, for hvad så med fangsten, hvad skal de leve af?” (ibid., s. 355).
Koloniens mission såvel som handel er forbundet med inuitternes tilstedeværelse, men når den
nomadiske tilværelse overgår til en statisk livsførelse, udviskes de lokalkolorerede normer og
mønstre, der er essentielle for traditionelle fangersamfund. Ifølge Gad er koloniseringen af Grønland
ensbetydende med et bofast agerbrugssamfund, der (naturligt) konflikter med det ”omflakkende liv,
som var forudsætningen for den grønlandske økonomi i sælfangstens dage” (Gad, 1950, s. 286). Den
tidlige kolonisering, som vi ser behandlet i Iseskrog, er altså indgangen til en ny æra: opløsningen af
inuitternes traditionsbundne levevis.
Ved kolonisternes ankomst omdannes Grønland til et sted, hvor tradition erstattes af innovation:
Grønlands arktiske lokalkulør transformeres til kolonisternes vestlige lokalkulør. Koloniens sted er
ved ankomsten endnu ikke etableret, hvilket vidner om koloniseringens processuelle rammer: Først
indtager de stedet, hvorefter omgivelserne domesticeres – gennem navngivning og kortlægning. Genkendelighed muliggør hjemlig forankring, hvormed det koloniale rum kan opføres og sidenhen
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ekspanderes. Det koloniale rum afbilder en paradoksalitet, idet vi ser en pendulering mellem statiske
og dynamiske forhold: Kolonien bygger på faste stedsetableringer, men samtidig udvides koloniens
grænser. Koloniseringen er en proces, der kun ophører, når det bærende forankringspunkt, havnen,
tømmes for skibe. Når skibet atter lægger til, tildeles kolonien fornyet energi, og den altomfavnende
foranderlighed, som det koloniale rum medfører, fortsætter ufortrødent. Resultatet af koloniseringens
virke ser vi netop udfoldet, når vi i Profeterne i Evighedsfjorden sammen med Falck lægger til ud for
den grønlandske kyst.

Kolonier og rodløse tænder
”63 grader nordlig bredde, 52 grader vestlig længde […]. Der Frühling lægger til ved Godthåb hvor
landets sydelige inspektorat befinder sig” (Leine, 2012, s. 101-103). I Profeterne i Evighedsfjorden
er vi med, når den unge præst Morten Falck ankommer til den ”gamle kolonihavn” (ibid., s. 103).
Tiden har rykket sig, siden Egedefamilien først kom til landet: Året er 1787, og forventningerne er
lige så høje som forhåbningerne. Med gåpåmod, eventyrlyst og tænderne i stadig velforvaret stand
sætter Falck fod i det land, der indtil nu kun har eksisteret som en forestilling. Når det imaginære
erstattes med realiterne, må Falck sande, at koloniseringen af Grønland har medført forandring.
Indgangen i det koloniale rum bliver på mange måder et (kultur)chok for den unge, idealistiske
præst. Stedet – habitatet for handelsfolk, missionærer og indfødte – lever ikke op til de eskimoeksotiske forventninger, som blev brygget i hjemlandet:
Disse indfødte, noterer han sig, er ikke nær så indfødte som han havde regnet med. Det er som om de er
forhærdede danskere, mere end selv kolonifolkene. Klædt i strikkede kofter og anorakker, kasketter trukket
ned i panden, hullet fodtøj, stinkende kridtpiber i munden […]. Bredmavede og selvgode er de. Han taler
til dem på deres eget sprog, sætninger han har lært sig på seminaret under hr. Egedes manuduktion, men de
lader som om de ikke forstår hvad han siger, og svarer på dansk
(ibid., s. 104).

De indfødte har, set fra Falcks perspektiv, mistet noget – eller rettere: De har tilegnet sig noget. De
er lokale, men mimer koloniherrerne. Iført en blandet garderobe af anorakker og kasketter
kontrasterer de, hvad Falck havde forestillet sig. Den Anden er blevet til en fusion mellem noget
eksotisk og ham selv: De er et udtryk for mimicry. Falcks idealistiske forestillinger om at bedrive det
gode bliver skudt i sænk; de selvgode indfødte kan ikke bruge ham – i hvert fald ikke dem i Godthåb.
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Landets ældste koloni, Godthåb, er for Falck ”en forkrøblet hånd der rækker sine amputerede
fingre ud i havet” (ibid.). Kolonien er et habitat, der lader virkelyst erstatte med tomhed hos dem, der
bosætter sig: ”Det er som at kaste en sten i en sø uden at der opstår ringe i vandet. Der er
tilsyneladende […] [ingen] emotionel bund, stenen fortsætter bare ned i tomheden og mørket, og
overfalden lukker sig tavst om den” (ibid.). Når kolonien breder sine vinger ud over det arktiske
landskab, tilsløres ophav og individ. Kolonien afgiver ingen ringe i vandet – de naturlige årsagsvirkningsforhold nedbrydes. Kolonien har ingen udgang, i stedet opstiller den et uendeligt mørkt dyb,
hvor særtræk erstattes med fællestræk. I kolonien kan Falck ikke spejle sig i sine ambitioner, og da
de danske koloniherrer også afskriver behovet for hans nærvær og gerning, ituslås muligheden for
personlig forankring: ”Præster har aldrig gjort andet end skade i det her land […], de kommer med
deres skyld og kors og forkyndelse og holder de indfødte væk fra deres metier” (ibid., s. 105). Falck
må se hjælpeløst til, alt imens hans ambitioner synker ned i det mørke dyb, som han inden længe selv
må se sig indlemmet i.
Kolonien, som den fremtræder for Falck, kan karakteriseres som en stedlig gråzone. Ifølge
Augé er stedet “defined as relational, historical and concerned with identity” (Augé, 2008, s. 63).
Kolonien anno 1787 lader ikke den unge præst danne relationelle tilhørsforhold, hvorfor kolonien kan
udtrykke et ikke-sted. Omvendt læser vi også, hvordan sammenblandingen af lokalkulører, det danske
og det grønlandske, leder Falck til en art identifikation: Han ser, hvordan de vilde delvist har påtaget
sig den hvide mands levestil. Forestillingen om de vilde opnår ingen forløsning, i stedet ser han en
forvrænget spejling af sig selv, hvilket medfører forvirring og sågar væmmelse: Han er ikke taget til
Grønland for at beskue kimæriske blandingsforhold. Det, han rejste væk fra, har i Grønland indhentet
ham – endnu en gang er han vidne til civilisationens dekandente karakteristika: ”Selve kolonien er
beskidt og uproduktiv, plaget af druk og liderlighed, både hos det dansk-norske mandskab og hos
landets befolkning” (Leine, 2012, s. 105). I Profeterne i Evighedsfjorden læser vi altså, hvorledes
miljøet i kolonien er under konstant nedbrydning: en opløsning af etik og moralsæt, men også af
tilhørsforhold, som slører grænserne for identitet.
Opholdet i Godthåb er dog kun en midlertidig fase for Falck – endnu er han ikke absorberet af
det mørke dyb: Da transitten i Godthåb er overstået, ifører han sig atter eskapismens skyklapper: Han
fortsætter ufortrødent jagten på ”en smule kultur, en smule hjemlighed og hygge” (ibid.). Tilbage
ombord på Der Frühling, på vej mod hans udstationering i kolonien Sukkertoppen, har den opløsende
tilværelse i Godthåb dog sat sine spor i Falck:

Side 44 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

Hvis der bare er halvt så mange problemer i hans egen koloni som i Godthåb, så får han nok at lave. Men
han føler sig langtfra sikker på at han er den rette mand til at gøre det […]. Han har ikke bønnen at styrke
sig med, det er bare en hovedløs remse hvis indhold han ikke tror på. Han bliver nødt til at støtte sig til sin
kølige rationalisme, […] han vil feje mørket ud af kolonien, ud af hovedet på hedningene og de formørkede
kolonifolk
(ibid., s. 107).

Falck er stadig håbefuld, dog med et fornyet udgangspunkt, der ikke umiddelbart kan forenes med
den religiøse tanke, som burde være drivkraften bag missionsbefalingen: Det er troen på rationalismen, der skal føre ham til sejr over mørket. Det er selvsamme rationale, der fører ham videre mod
det sted, som skal skænke ham ubetinget frihed: ”Der er stadig en lænke. Men når han går i land, så
er han væk, så er han fri” (ibid., s. 110). Godtroende og overbevist om egne evner fastlægger Falck
sin skæbne. Grebet af fornuft og rationale overser han dog, at han allerede er på vej ned i samme dyb
som stenen, der evigt synker: Hovmod står for fald.
Falcks virke som missionær i Sukkertoppen forløber fra 1787-1793. I løbet af de seks år oplever
han et fysisk såvel som sjæleligt forfald:
Disse sidste seks års uheld og modgang har sammensværget sig mod ham og gjort ham melankolsk
og gnaven, ødelagt hans fordøjelse, befriet ham for halvdelen af hans tænder og synet på venstre øje
og sat hans tro på prøve. Falck længes hjem
(ibid., s. 113-114).

Troen på hans virke smuldrer, legemet er i opløsning, og hjemlængsel fylder Falck med melankoli.
Afsavnet skaber et rum for refleksion; han sammenholder fortid med nutid og modstiller koloniens
miljø med det, han forlod:
Hjem, tænker han, defineret som et eller andet sted, ligegyldigt hvor, så længe det ikke er her […]. Et sted,
hvor der vokser træer man kan røre ved, skove man kan gå ind i, og ud af igen […]. Han længes efter et
sted hvor der fines døre der kan lukkes, og vægge der holder trækken og fugten ude, et sted hvor solen
falder skråt ind på gulvet
(ibid., s. 114).

Falcks mission om at løsrive sig fra sine lænker, erfare friheden, har ført ham på afveje: Han oplever
det, der ifølge Relph, kan defineres som stedløshed, idet han ikke kan anerkende det miljø, som han
unægteligt er en del af. Kulden, fugten og de manglende træer er forhold, der afholder Falck fra at
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kunne integrere sig; Falck er sat skakmat af den arktiske verden, han kan hverken undslippe eller
undvære det miljø, som livet i kolonien fastsætter.
Ligesom Rask søger også Falck op på fjeldet, når længslen mod hjemlandet bliver for stor.
Oppe på klippen skabes et sted for afsavn: ”To imaginære streger der mødes i et skæringspunkt, et
kors, hans længslers forpost. Det er dette sted i nærheden af kolonien hvorfra der er bedst udsyn til
ankommende skibe sydfra” (ibid., s. 111-112). Falck ønsker hjemsendelse, men det udeblevne skib
fører ham blot videre ind i abstraktionens verden, hvor (vrang)forestillinger spiller kispus med
fornuften: ”Var det et skib? Eller var det et gøglebillede fremkaldt af hans gennem flere måneder
ophobede behov for at se et skib?” (ibid., s. 111). Falck er på randen af opløsning, og det samme
gælder for det miljø, som omgiver ham: Sukkertoppen, ”hvor den fedtede røg fra spækkogeriet
forpester luften, og i sammensværgelse med den evindelige tåge giver de fastboende kronisk hoste,
blodtingeret opspyt og sejt, sodblandet snot” (ibid., s. 119).
Blandingen af civilisationsdamp og arktisk tåge er koloniens lokalkulør og er samtidig symbolet
på den processuelle opløsning, der hærger Falck – og kolonien. Dog ser vi hos den unge præst, at
opløsningen også kan fungere som en forløsning:
Jesus Kristus, himmelske fader! Det strømmer ud af ham straks han får trukket kjolen op, og sat sig på
brættet, en mudderagtig masse, næsten lugtfri, men uudtømmeligt, et skred af mudder. Indvoldene vrider
sig i smerte, men der er også et betydeligt element af fryd over at kunne give slip, at sprøjte og tømme sig
(ibid., s. 146).

Falck accepterer på grotesk vis sin skæbne ligesom stenen, der falder nedad i al evighed. Han giver
slip, hvilket samtidig er det, der afholder ham fra at investere mening i et samfund, hvor hierarkiske
forhold siver gennem kolonien, som kropsvæskerne siver fra den diarréramte Falck: ”I udkanten af
kolonien kommer man forbi de indfødtes huse, bygget af tørv, lermørtel, skifersten, drivtømmer,
hvalknogler og uhøvlede, flækkede og brækkede brædder som Handelen har kasseret” (ibid., s. 116).
De indfødte, som er flyttet ind til kolonierne, er in-between, de lever i rummet mellem tradition og
koloni, men samtidig har de en anden (kolonial) rolle at spille.
Anna Johnston og Alan Lawson beskriver, hvordan litteraturen kan være genstand for et typical
settler narrative. En væsentlig faktor hertil ”is concerned to act out the suppression or effacement of
the indigene” (Johnston & Lawson, 2005, s. 369), hvilket vi netop ser udspillet i Profeterne i
Evighedsfjorden. Kolonitanken er dybest set, som vi også ser det i relation til afrejsen, udtryk for
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forestillede rum. Kolonien mimer hjemlandets samfundsstrukturer, hvorfor de hierarkiske forhold,
magt- såvel som socialkonstruktioner, fungerer som koloniens grundsten:
Koloniklokken slår ovre ved kolonihuset. Sammen med Bertel står han uden for missionshuset og ser
mandskabet komme gående nede fra havnen; smeden, den nye bødker og tømrer der ankom med en
hvalfanger i sommer, betjentene, handelsforvalteren, alle med huen i hånden til ære for madam Kragstedt,
kolonibestyrerens kone, der står i døren til kolonihuset og tager imod, bleg og stiv
(Leine, 2012, s. 127-128).

Bourgeoisiet, her afbilledet som kolonibestyrerens kone, tager imod landsbyens forskellige
samfundslag. I både Leine og Tjalves værker er kolonien udtryk for en systematisering på samme vis
som Foucaults heterotopi, hvor individernes ”daglige liv […] [er] styret, ikke af fløjten, men af
klokken” (Foucault, 1998, s. 95). Koloniklokken bliver manifestationen af de samfundsnormer og
regulativer, de koloniserende har medbragt fra hjemlandet: Klokken kimer, og kolonisterne adlyder.
Klokkeklangen er dog ikke for alle; strøget fra gæstelisten er de indfødte – hakkeordenens nederste
repræsentanter – såsom Falcks kateket, Bertel Jensen: ”En såkaldt blanding, et folkefærd der er
foragtet både af indfødte og danskere” (Leine, 2012, s. 127).
Kateketen Bertel er en del af det koloniale rum. Han har tilegnet sig dåbens frelse, men er stadig
udstødt af eliten – de magthavere, han forsøger at mime. Han er et eksempel på mimicry, men vi ser
også gennem de mange perspektivskift, hvordan Bertel er in-between: Under en jagt ”beder [han] et
samlet fadervor over kajakken i håb om at det vil formidle både hedenske og kristne magter” (ibid.,
s. 349). Kateketen Bertil er koloniens lokalkulør; det kimæriske resultat af den kontekst, han er født
og begår sig i. “[L]ocality is not something one is born with. It is acquired, nurtured and maintained
in the same way that identity is processual and an aspect of a person’s development in the context of
his / her relationships with other persons and with the environment” (Nuttall, 2001, s. 54), skriver
Mark Nuttall. Kontekst er medvirkende til skabelse af lokalkulør, hvilket vi også er tilskuere til, når
vi bevæger os ud fra kolonien og ind “i den fjord danskerne kalder Evighedsfjorden” (Leine, 2012, s.
165).
Væk fra koloniens spæk- og dampfyldte miljø, i Igdlut, som ”består af en håndfuld tørvehuse
der ligger spredt langs en bugt” (ibid.), lever Habakuk og Maria Magdalene. Som læser er vi igen
vidne til et perspektivskift, der denne gang fører os ud af kolonien og ind i den tilværelse, som også
er berørt af koloniseringen. I Igdlut er indbyggerne in-between, hvilket foranlediger et tilbageskuende
blik:
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De første år af deres liv levede de ligesom deres forældre i hedenskab, altid på rejse. De taler ikke så tit om
den gamle tid, inden deres kristning, det føles som om det var et helt andet liv, noget mørkt og pirrende
som det er bedst ikke at tænke for meget på […]. Det var et nomadeliv […]. Hjemmet var der hvor familien
var, og der hvor fangstdyrene var. Der var ingen troskab mod stedet i sig selv, ingen særlige hjemlige
følelser knyttet til bestemte klipper, sletter og bugter, ingen trang til at slå sig endegyldigt ned. Alt det kom
med dåben og med Jesus
(ibid., s. 166-167).

Vi erfarer fra de indfødtes blik, hvordan domesticeringen af de lokale har ændret deres hjemforståelse.
Mønster skriver i relation til den nomadiske tilværelse, at ”nomaden […] ikke kun [er] den, der ikke
har noget fast hjem. Nomaden er også den, som potentielt har hjemme alle steder” (Mønster, 2013, s.
28). Habakuk og Maria Magdalene havde hjemme alle steder. Ved kristendommens ankomst erfarer
de verden på en ny måde: ”Derefter blev de mere knyttet til det samme sted, de samme teltringe og
husmure, den samme konstellation af fjeldkamme og dalstrøg og hverdagens enerverende rytme”
(Leine, 2012, s. 167). Den nye religion punkterer den idylliske stedenhed, således at den cykliske
tidsrytme opløses. Med dåben oplever de syndefaldet, der ændrer deres erfaring af verden:
Cirkularitet og stedets enhed erstattes med en lineær, enerverende rytme. Denne rytme bliver dog
brudt, da Habakuk og Maria Magdalene skærer sig fri fra de tråde, som det koloniale rum spinder ud
over Grønland.
Udstedet i Evighedsfjorden tilbageerobrer det tabte. Habakuk og Maria Magdalene individualiserer deres religion, stedet genkoloniseres, og denne gang sker det ikke ud fra Vestens billede, men
ud fra de indfødtes:
Så længe vi retter os efter Herrens ord, kan der ikke ske os noget ondt, siger Habakuk roligt og tager
sig god tid med at se på dem, én efter én. Det her land tilhører os, det der flyder ind til stranden, skal
vi ikke bede om lov til at tage, og ingen skal fortælle os hvad vi skal tro på. Herren er med os!
(ibid., s. 180).

Den enerverende rytme i bygden opløses, og de skaber et sted, hvor tradition og civilisation forenes
i et samfund med skole, hospital og kirke. Den nyetablerede bygd synes hermed at være udtryk for
det, Lippard definerer som multicenteredness: ”Each time we enter a new place, we become one of
the ingredients of an existing hybridity, which is really what all ‘local places’ consists of. By entering
that hybrid, we change it; and in each situation we may play a different role” (Lippard, 1997, s. 6).
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Bygden mimer altså det, som kolonisterne bragte med sig, og dog læser vi, hvordan enhver indfødt,
rig som fattig, får leverum: Profeterne i Evighedsfjorden skaber ”en fond til dem der ikke duer til at
tage på fangst” (Leine, 2012, s. 181-182). Genetableringen bliver dermed et opgør med den
heterotopi, som Falck og kateketen Bertel er underlagt i Sukkertoppen.
Bopladsen i Evighedsfjorden skaber en skærende kontrast til det koloniale rum. Fra Falcks
ankomst i Godthåb erfarer vi, hvordan forandringens rum har affødt en enerverende situation. Falck
kan ikke identificere sig med koloniens indbyggere, og hans idealistiske forestillinger forkastes.
Stedløsheden, som Falck oplever, sender ham på en ny rejse: Han er stenen, der falder evigt nedad i
et bundløst mørke. Koloniens strenge systematiseringer både afskærer og fastholder præsten,
hvormed den eneste flugtvej bliver accepten af den opløsende rute, der fører ham nedad. Kolonien og
Evighedsfjorden bliver dermed udtryk for to modstridende poler og er samtidig en hybrid mellem nyt
og gammelt, mellem koloni og boplads, hvilket vi gøres opmærksomme på, idet vi rykker nærmere
de små hjem.
Opløsning og fjordidyl
Husene er væsentlige i både Iseskrog og Profeterne i Evighedsfjorden. I det fremmede, kolde og
ugæstfrie land danner de rammen omkring den manglevare, som kolonisterne har givet afkald på:
tryghed, varme og tilhørsforhold. Derfor ser vi også, hvordan huset kan fungere som et vindue ind til
den verden, som kolonisterne forlod. Formerne for hjem er ligeledes udtryk for stor diversitet, når de
forskellige kulturers hjem sammenholdes. De kan dermed fungere som materielle kulturmanifestationer, eller rettere: som forskellige kulturrepræsentationer. Disse huse og hjem er forskellige, men
alle underlagte det grønlandske klima.
”Huset har og vil altid repræsentere succesen for din etablering af stedet på landjorden set med
samfundets øjne” (Krog, 2016, s. 46), skriver Kamma Krog i ”Stedets hjemlige potentiale” (2016). I
Iseskrog udfoldes det koloniale rum netop ved, at kolonisterne konstruerer et hus. Opførelsen af det
koloniale rum – kolonisternes hjem – sker ud fra en domesticering af omgivelserne, men den hjemlige
følelse er for Rask i begyndelsen svær at få øje på: Huset er fyldt med angst, kulde og til tider vilde
indfødte, som opsøger kolonien (Tjalve, 2017, s. 92). Modgangen skaber samme art fængselsmotiv
som det, Rask og Falck oplevede på sørejsen, dog er skibskahytten på Grønland erstattet af de mure,
som kolonien etablerer:
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Kolonien er et bur, som hun ikke kan komme ud af, som et egern løber hun rundt og rundt i
trædemøllen, gang på gang hopper hun for at komme væk, men ubønhørligt støder hun på mure og
krav, der sender hende tilbage igen
(ibid., s. 216).

Den hjemlige følelse er for Rask ikke en konstant faktor: Livet på Grønland medfører op- og nedture:
Kolonien er på én gang et fængsel og ”en sikker havn” (ibid., s. 93).
Som et led i civilisationsprocessen rykker kolonisterne med, når koloniens åg flyttes længere
ind i landet. Den nye koloni er lig med nye – og ikke mindst bedre – huse. I Iseskrog betragter Rask
sit nye murstenshus: Hun går ind i huset og ”ser sig om i sin nyindrettede stue. Om et øjeblik kommer
gæsterne for at fejre indflytningen. Alt er på plads, bakken med glas står parat. Hun er tilfreds med
sin nye stue. Stuen er hendes” (ibid., s. 286). Ting ladet med affektion er medskabende for den hjemlige følelse; interiøret bliver forankringspunkter. Med Mønsters ord i relation til huset, fungerer også
Egededomicilet som et mikrokosmos, der ”reflekterer vores verden og skal kunne give os en
fornemmelse af tilhørsforhold og tryghed” (Mønster, 2013, s. 52).
Huset som repræsentant for et mikrokosmos ser vi ligeledes i Profeterne i Evighedsfjorden, når
Falck flygter fra koloniens opløsende miljø:
Med svuppende støvler og kjoleskøderne klæbende til lårene løber han ned til det flade stykke hvor
missionshuset ligger, lidt væk fra koloniens hovedbygninger […]. Så er han indenfor. Han smækker døren
i bag sig. Nu er han i sikkerhed […]. Falcks bolig udgør den ene halvdel af missionshuset, et kammer der
måler otte alen på hver led, utæt og koldt, med et enkelt vindue der slipper en smule lys ind, men hvis glas
er af en så dårlig kvalitet at alting udenfor ligner et maleri hvor farverne er løbet sammen. Hvilket er godt.
Han sætter pris på alt der bidrager til ikke at minde ham om at han er hvor han er
(Leine, 2012, s. 123).

Af citatet fremgår det, at det afsides missionshus fungerer som et tilflugtssted. Falcks rødder i kolonien er løse som hans tænder, han ønsker at distancere sig fra sine omgivelser. I sit hus kan han lukke
af for det, som er udenfor; i missionshuset er han i sikkerhed. Falck kender hver en krog i sit kammer,
hvor han oplever hjemlighed: ”a sense of attachment and rootedness” (Cresswell, 2004, s. 24). Det
forringede blik ud af vinduet skaber en barriere mellem ham og kolonien, som han ønsker at
opretholde, men vi ser også, hvordan det kun delvist lader sig gøre. Den arktiske kulde kan selv den
smækkede dør ikke holde ude: Fugt og kulde siver ubønhørligt ind af sprækkerne på samme vis, som
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kropsvæskerne, der siver ud af Falck. Selv i sit lille aflukke kan han ikke flygte fra det klamme miljø,
som hele kolonien plages af.
Missionshuset er altså defineret ud fra retningsforhold, idet et inde og et ude skaber et center
for abstraktion akkurat som det, klippens udsyn til de fraværende skibe tildeler den længselsfulde
Falck og Rask. Et lignende eksempel ser vi, når Falck aflægger visit hos madamme Kragstedt:
Stuen dufter intenst af kamfer og andre æteriske olier som madammen, på hans anbefaling, henholdsvis
indtager og påfører sig udvortes som middel mod uønskede forskydninger af kropsvæskerne og hendes
plagsomme nerver, en ustyrlig skiften mellem flod og ebbe i hendes sind […]. Han rejser sig og går hen og
studerer nogle kobberstik og gouacher der hænger på bagvæggen, ti prospekter over København:
Rundetårn, Vor Frue Kirke, Nytorv med rådhuset og springvandet, Børsen, Knippelsbro, Toldboden,
slotspladsen med det nye kolossale slot, et bjerg af sten, på en gang let og uforgængeligt
(Leine, 2012, s. 137-139).

Opløsningen af kolonien lader ingen stå uberørte tilbage; også madamme Kragstedt er underlagt den
grønlandske lokalkulør. Det utilfredsstillende moment skaber et retrospektivt sigte mod det, der var
– det, som de forlod til fordel for Grønland. Både madammen og præsten henføres til et fantasiens
rum: ”Lad os forestille os at disse kobberstik er vinduer, at vi er mand og kone, og at dette er vores
herskabelige hjem i København” (ibid., s. 139). Sammen spiller de på nostalgiens strenge, men
modsat de uforgængelige bygninger i nationens hovedstad varer herskabsparrets illusioner ikke ved.
De henføres atter til virkelighedens realiteter; madammen synker dybere ned i det mørke, som den
grønlandske vinter medfører: ”Jeg føler det således at hver vinter jeg går ind til, er som at gå til et
langvarigt sygeleje som jeg ikke ved om jeg igen vil stige op fra” (ibid., s. 140).
Den fiktive promenade, som Falck og madamme Kragstedt foretager i handelshuset, synes at
afdække et eksistentielt kompleks: Når ens forankringspunkter ikke er tilfredsstillende, må det
betydningsfulde afsøges andetsteds. Mønster skriver, hvordan huset generelt ”udgør et betydningsfuldt referencepunkt i vores tilværelse; at det er tæt knyttet til vores identitet, imagination og kultur,
og [at det] dermed bliver et spejl for erkendelser af en større rækkevidde” (Mønster, 2013, s. 53). Da
Falck er opløsningen nær, søger han væk fra civilisationen. I det havarerede skib ”Taasinge Slot, hvor
horisonten hælder søsygt i gluggerne og halvdelen af plankerne er brudt op, sidder han og lader
skægget gro […]. Kolonien er i total opløsning. Men han føler ingenting, og han siger ikke noget”
(Leine, 2012, s. 359-360). Falck er i opløsning, men også kolonien, som han er lænket til, smuldrer.
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Skibsvraget danner rammerne for Falcks tilværelse, da han er på ned vej i mørket. Mørket er i
ham selv, og skibsvraget er ved første øjekast det dyb, han er på vej ned imod:
Det her er altså bunden, tænker han. Det var på tide! Men bunden er aldrig bunden. Der er altid en ny
bund nedenunder. Han stiger ned gennem fornedrelsens ni kredse og kommer ned til et dybere stadie
af fornedrelse. Det er en tilfredsstillende og lærerig oplevelse
(ibid., s. 362).

Eskapismen synes med ét at antage en anderledes form end den, som vi så udspillet i handelshuset:
Spadsereture i København erstattes af nedstigning i Dantes inferno. Vi ser endvidere, at skibsvraget
minder om forbindelsen mellem hus og psyke, som den beskrives af Mønster. Her kan huset blive et
bevidstheds- og refleksionsrum, der overskrider ”en almindelig virkelighedsforståelse for at pege
mod noget, der ligger under eller bagved det umiddelbart og aktuelt givne” (Mønster, 2013, s. 54).
Skibsvraget giver altså Falck mulighed for at overskride det tredimensionelle rum, som kolonien er
begrænset af. I kaptajnslugaret er han i fred, vraget bliver portalen ned til de underliggende faktorer,
der determinerer selvet: Dybere og dybere synker han ned i sin psyke – og skibsvraget er rammen,
der muliggør rejsen. Som Bachelard skriver: “[T]he house protects the dreamer, the house allows one
to dream in peace […]. [T]he house is one of the greatest powers of integration for the thoughts,
memories and dreams of mankind” (Bachelard, 1994, s. 6). Den transcendentale rejse er ved at tage
livet af den tandløse præst, men døden bliver ikke endestationen for Falck. Undervejs holdes hans
fysiske legeme i live af halvblodsdanskeren – selvsamme person, han i værkets fortællingsforegribende prolog sparker ud over klippen: Enken.
I dagbogsform hører vi om tiden efter Taasinge Slot: Enken fører Falck tilbage til livet og videre
ind i landet langs Evighedsfjorden. I Igdlut lever han blandt de indfødte, som har tilsluttet sig de
selvproklamerede profeter Habakuk og Maria Magdalene:
Jeg stod i dag op fra mit varme leje og tog nogle usikre skridt på det hårde plankegulv. Stuen, hvor man har
anbragt mig, er ganske lille, […] ikke meget større end mit kolde logi om bord på Taasinge Slot, dog langt
mere bekvemmeligt […]. Jeg hører klukken af vand, strandsten der slår mod hverandre når tidevandet
skifter. Lidt længere borte en brusende elv. Nu og da stemmer, men fjerne. Jeg vover endnu ikke at stikke
mit hoved udenfor
(Leine, 2012, s. 371).
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Efter at være vendt tilbage til livet erfarer Falck sine omgivelser, som var han født på ny. Med usikre
skridt rejser han sig fra sit behaglige leje og indlader sig med verden udenfor – med husets akustik
som talerør. Falck oplever en hjemlig følelse, der med Mønsters ord i forbindelse med huset kan
skabe konnotationer til ”vores første stedlige ramme” (Mønster, 2013, s. 49): barndomshjemmet.
Falck befinder sig i det grønlandske hjem, hvor kulde og affektionsgenstande er byttet ud med varme
og hårde plankegulve. Grønlænderne er en integreret del af lokalkuløren og derfor ikke plagede,
forfrosne individer. Huset i udstedet bliver udtryk for det traditionelle grønlandske hjem, der kan
afspejle, hvad Edensor karakteriserer som ”codes of décor and aesthetic regulation which are passed
across generations and between locals and fellow nationals” (Edensor, 2002, s. 58). I det grønlandske
hjem erfarer Falck livet i pagt med naturen; opholdet i udstedet er en rekreation for den opløste præst.
Livets gang i Evighedsfjorden minder om de karakteristika, som tilhører idyllens kronotop.
Som Falck bemærker, leves livet sorgløst i Evighedsfjorden:
Hvor længe skal jeg mon forblive her? […] Flertallet af dette hus’ og denne boplads’ indbyggere falder det
aldrig ind at gøre sig denne overvejelse […]. Dette er deres hjem, hele deres liv. Et smalt bånd mellem
havet og fjeldet […]. At se frem til et helt liv inden for disse snævre rammer: Hvor allermærkeligst! Det
må trods alt være en slags lykke, en livsro
(Leine, 2012, s. 383-384).

Den idylliske cirkularitet er genetableret blandt bopladsens indbyggere i Evighedsfjorden: De lever
deres liv i harmoni med hverandre og accepterer døden som en selvfølge. Ifølge Krog er det
succesfulde sted ”det, der deles med ligesindede” (Krog, 2016, s. 46), hvilket vi også ser antydningerne af, når de to værkers hovedpersoner interagerer med de grønlandske hjem.
Falcks redning og det, der endelig løsriver ham fra de før så tunge lænker, bliver rekreationstiden tilbragt i de oprindeliges hjem. I Iseskrog erfarer Rask på nært hold, dog stadig som in-between,
hvordan de lokale afholder et stævne på hedensk vis. Midt i festlighederne trækkes hun op på scenen
og får stukket en tromme i hånden:
Ta ta-ta ta ta-ta ta ta-ta-ta […]. Hun holder trommen op i luften, benene går hurtigere og hurtigere, skørtet
svinger rundt. Til sidst er det, som om hendes sang når op til himlen […]. Da de sejler ud nogle dage efter,
har mange været forbi hende for at sige farvel […]. Hænderne har fået hård hud, og hun griber med stolthed
åren, da de støder fra land
(Tjalve, 2017, s. 260-261).
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I udstedet møder Rask det kontrastprægede rum, der opstår mellem kolonister og koloniserede.
Praktiseringen af den fremmedartede kultur har ført hende væk fra hjemlandet; livet i Grønland er en
udfordring, hænderne bliver grove, men med erfaring følger forandring. Da kolonien også i Iseskrog
nærmer sig opløsningens afgrund, konstaterer hun, at alt det, de medbragte, har mistet værdi:
De skal blive i Grønland. Alene tanken om skibet og rejsen […]. Har vi ikke stadig et liv her? Et liv
og en død her? […] Hun tænker på Thomas Kingos salme: Far, verden, far vel, […] det er jo kun
iseskrog, skarn og fortræd, / forfængelighed, forfængelighed
(ibid., s. 326).

De forskellige huse, som vi præsenteres for i de to værker, er med til at fremhæve Grønland som
stedet for forandring. I mødet med forskellige kulturer erfarer vi, hvordan bevidstheden om levevis
og hjemfølelse konstant må tages op til revurdering hos de tilrejsende kolonister. Til trods for det, de
tog med sig fra hjemlandet, oplever kolonisterne fraværet af hjemfølelsen. Dette medfører en ustabil
og utryg stemning, der fungerer sideløbende med den fugtige atmosfære, som det arktiske klima
bevirker. Koloniseringen af Grønland afføder kontrasternes rum, hvilket vi også ser gælde i forhold
til missionsbefalingen, idet Falck og Rask erfarer kompleksiteten ved at sidestille Guds frelse med
naturens højere magter. Det religiøse rum og det, som den grønlandske natur fordrer, er ikke
nødvendigvis to sammenlignelige størrelser. Hermed dannes et rum for både forandring og opløsning,
hvilket vi vil se nærmere på i nedenstående afsnit.
Dåb og svedehytter
Iseskrog og Profeterne i Evighedsfjorden er på hver deres vis repræsentationer af processuelle vilkår.
Både Rask og Falck er på mission i civilisationens tjeneste, og de danner tilsammen en lineær
progression fra den tidlige etablering til den etablerede koloni. Tiden er blot en abstraktion, og
alligevel ser vi, hvordan den i ledtog med det konkrete sted skaber rum for personlig såvel som
kulturel forandring. I Iseskrog læser vi, at stedet påvirker det koloniserende folk: ”Her i Grønland
kan man forledes til at tro andet end derhjemme, hvor man står på den faste jord. Her er vi overladt
til Guds vilje. Det må vi tro på, for uden den tanke er vi alt for små” (ibid., s. 169). Rum udspringer
af sted, hvorfor vi også ser en udvikling af religiøs karakter, når den danske muld erstattes af den
hvide verden.
I forsøget på overlevelse i det nye habitat tilpasser kolonisterne sig de vilkår, som omgivelserne
dikterer: ”Indgangen skal være under gulvniveau for kuldens skyld, en almindelig dør kan ikke
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komme på tale, man må gøre som eskimoerne, der har en underjordisk husgang ind til deres langhuse”
(ibid., s. 86). Stedets lokalkulør danner altså rammerne for de vilkår, som er påkrævet for, at livet kan
leves, eller med Johnston og Lawsons ord: “The settler seeks to establish a nation, and therefore needs
to become native” (Johnston & Lawson, 2005, s. 365). Af ovenstående ser vi endvidere, hvorledes
koloniens civiliseringsproces har konsekvenser for de indfødte. I ønsket om at kontrollere og kristne
grønlænderne frarøves det gamle fangersamfund sin nomadiske levevis. De lokale bliver ofre for
kolonisternes civilisationsproces, idet de placeres ud fra koloniens beliggenheder: De vilde må
komme til kolonien og ikke omvendt.
Byvandringerne bliver dermed manifestationen af den del af ’bosætternarrativet’, der
foreskriver undertrykkelse og magtudøvelse over for de indfødte. Et andet element i relation til det
koloniale narrativ omhandler, at kolonisterne adapterer den lokale levevis: “[I]t is also concerned to
perform the concomitant indigenization of the settler. In becoming more like the indigene whom he
mimics, the settler becomes less like the atavistic inhabitant of the cultural homeland whom he is also
reduced to mimicking” (ibid., s. 369). Etableringen af hjem på fremmede breddegrader skaber altså
et vakuum af kulturløshed; et rum, hvori to kulturer opløses. Kolonisterne tilegner sig de lokales
levevis, et udtryk for mimicry, men samtidig ser vi, hvordan denne proces fjerner dem fra deres
kulturelle bagland. Begge værker bliver altså repræsentanter for et skifte af nationale tilhørsforhold:
Fangersamfundet udskiftes til fordel for det agre samfund, og de danske præster, handelsfolk og
kvinder bliver kolonister: “Settlers are colonizers” (ibid., s. 365). Faktisk synes vi at se, hvordan
kolonisterne overtager den nomadiske levevis, som de indfødte blev frarøvet: Menneskene kommer
og går, skibene lægger til og fra. Den koloniale levevis er midlertidig og foranderlig.
Med henblik på den kulturelle udvikling ser vi, hvordan ophavet udvandes til fordel for det,
som stedet dikterer. I etableringen af hjemmet skabes forankringspunkter, der ændrer den individualitet, som var gældende ved afrejsen til Grønland. Resultatet bliver mental og kulturel splittelse.
Falcks opløsning er ligeledes udtryk for en processuel tidslighed. I sit virke som missionspræst
interagerer han med de lokale i forsøget på at omvende dem til dåbens frelse. I de indfødtes svedehytte
erfarer Falck, hvordan ophavet kolliderer med realiteterne:
De sidder tæt op ad hinanden, bag ved hinanden, kvinder, mænd, børn, i en nøgen, sveddrivende klump
[…]. Men varmen er svær at tage når man er klædt i en præstekjole af uld […]. Falck ville ønske han kunne
trække kjolen af, lægge hele den præstelige højværdighed fra sig og smelte nøgen og frisk svedende ind
mellem disse kroppe. Men han ved at det er umuligt […]. Lad os tale om dåben, begynder han famlende
(Leine, 2012, s. 312-313).
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Vi ser tydeligt, at det religiøse ophav tynger Falck: Den uldne præstekjole afholder ham fra at
interagere med de indfødte i svedehytten. Falck, der i forvejen har sine tvivl om det ophøjede,
begynder en langsom (ned)smeltning, idet han netop ønsker at tilpasse og forankre sig i det, som
omgiver ham. Falck er manifestationen af en omvendt mimicry, hvilket resulterer i den opløsning,
der tildeler ham dåben: Johannes Døberen bliver dog afløst af omgivelserne; rekreationen og
genfødslen sker i udstedet, stedet mellem havet og fjeldet.
I Iseskrog ser vi ligeledes, at stedets indvirkning på karakterne er af essentiel betydning. Den
religiøse missionsbefaling er en civilisationsproces, der fordrer domesticering af landet: Rasks
husbond, den salige Egede, forsøger at beherske naturen – nu på anderledes vis. I forsøget på at skaffe
rigdomme til kolonien tyr han til den sorte kunst, alkymien: at ”kende naturens kræfter og dens
sammenhæng […]. Kaoskræfterne bliver sluppet løs, […] til ilden brænder det urene rent” (Tjalve,
2017, s. 243-244). Det urene forbliver dog; Egede formår ikke at knægte naturkræfterne. Erfaringen
for Rask bliver derimod udtryk for det møde, som opstår, når civilisationen udbredes på et sted, der
ikke til fulde kan domesticeres: ”Iseskrog! De har været på tynd is, der knækkede under dem” (ibid.,
s. 255), konstaterer Rask om sin mands virke som alkymist. Udmeldingen afspejler endvidere det
virke, som koloniseringen er genstand for. Som to poler lader kolonien og Grønland mange
forskelligartede rum opstå. Tilsammen anes en mangefacetteret tilstand, der ubønhørligt tilslører og
sågar opløser de kulturelle ophav, som gælder for både tilrejsende og indfødte.
Koloniseringen af Grønland er udtryk for en processuel gerning. Fra det spæde spadestik i
Iseskrog til den etablerede koloni i Profeterne i Evighedsfjorden ser vi, hvordan kolonistedet bliver
en skueplads for forskellige former for rum. Kulturmødet vanskeliggør udøvelsen af missionsbefalingen, og Grønlands barske natur opstiller en paradoksal grænsedragning. Til trods for den
endeløse, hvide ørken, som omgiver dem, må kolonisterne se sig geografisk begrænsede. Den
grønlandske naturs store rum danner grobund for territoriedomesticering, og dog ser vi, hvordan
naturen ender med at indkapsle kolonisterne.

Natur
Vender vi nu blikket mod naturen, vil vi se, hvorledes civilisationen udfordres af det grønlandske
landskab. Civilisationen bygges ikke på ingenting, men i naturen, der på én og samme tid skaber og
tager liv. I nedenstående afsnit vil vi først se på de vejrlige omstændigheder, der bestemmer det
fugtige miljø, som bestandigt præger kolonisternes cykliske tilværelse: fra sommerens farverige
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fauna til vinterens melankolske mørke. Polarlandskabet er netop udtryk for en dobbelthed, et møde
mellem lys og mørke, liv og død, hvilket vi også vil se, når fokus herefter rettes mod det konkrete
landskab: fjeldet og fjorden. De højtstrakte klipper og det udstrakte hav danner rammen om
kolonisternes liv og er på én gang dragende og drabelige.
Kort sommer og lang vinter
Den cykliske tid, vi er vidne til i Iseskrog og Profeterne i Evighedsfjorden, er udtryk for et kontrastfuldt og uligevægtigt forhold mellem korte sommer- og lange vinterperioder. ”Sommeren er over dem
med et summende liv. I små tuer drikker blomsterne lyset, den gule, arktiske valmue, lodden stenurt,
potentil, purpurfarvet stenbræk, gederams med de store, lilla blomster” (Tjalve, 2017, s. 145), læser
vi i Iseskrog. Sommerperioden er den lyse tid og livets årstid, set fra Rasks perspektiv. Den lyse tid
afføder et farverigt rum for velvære, men som Falck noterer sig, medfører sommeren også ”tøvejr,
våde gulve, soppende strømper, dryppende lofter, kolde fødder og hosten” (Leine, 2012, s. 335). Når
vinter erstattes af sommer, omdannes kulde til tøvejr, og det fugtige miljø bliver en uvægerlig
omstændighed. Dog ser vi ligeledes, hvordan levnet fra vinteren, de hostende kolonister, medbringes
ind i den lyse tid som en påmindelse om det, der atter venter dem, når den cykliske tid går sin gang:
Vinteren er er knap ophørt, før den igen forvandler fugt til frost.
Sommeren er blot et lille åndehul i den cirkulære tidslighed, som gælder i Grønland. Som
klipperne, der omkranser kolonien, er den korte sommer fastklemt mellem de lange, mørke vintermåneder: ”Mor, det er så svært at huske en sommerdag, må vi ikke hellere skrive om vinteren?”
(Tjalve, 2017, s. 301), spørger Egedeparrets børn med resignerede stemmer. Kolonisterne er
underlagt polarverdenens vinterlandskab, hvilket påvirker kolonisternes sindelag, så eufori hurtigt
omformes til melankoli: ”Vinteren er på vej, lægger sig over dem med sin mørketid. Tågen udenfor,
havgusen. Pigerne, der bliver gnavne over ingenting, og Hans med sine skriverier, kort for hovedet,
irritabel som børnene” (ibid., s. 205). Når sommerlys erstattes af vintermørke, varme af kulde, forskubbes kolonisterne fra rummet for velvære til naturens rum, hvor is og kulde dikterer slagets gang.
Vinterens strenghed er, set fra Rasks perspektiv, lig med død. Overalt trænger kulden ind, og
overalt opsluger den liv:
Isnåle fyger ind overalt. Verden er dækket af kulde. En fimbulvinter. Det er umuligt at besejre den.
Man kan enten overleve eller dø. Og knap nok det. Fuglene falder døde ned i deres flugt, og de kan
samle dem op, hvis de orker det. Når de selv bevæger sig udenfor, sker det kun for at hente det
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allermest nødvendige. Brændet er næsten sluppet op. På Morianen, som overvintrer, ingen varme. De
dør derude. De dør af kulde. Hun kan intet gøre
(ibid., s. 316).

Grønlands lokalkulør er det hvide landskab, blottet for træer, hvilket umuliggør flugt fra den
allestedsnærværende kulde. Ifølge Edensor kan det rurale nationallandskab være karakteriseret ved
”geographical features [which] may provide symbolic […] boundaries” (Edensor, 2002, s. 40). I
Iseskrog synes vi netop at erfare dette, idet de geografiske omgivelser – og vejrlige forhold – markerer
en grænsedragning. Når vinterens kulde hærger i kolonien, skabes et inde og et ude, der i symbolsk
forstand kan konnotere grænsen mellem liv og død. Edensor skriver endvidere i relation til de
symbolske grænsedragninger, at disse kan ”act upon our sense of belonging” (ibid.). Den positive
klang hos Edensor kan dog, med henblik på Iseskrog og Profeterne i Evighedsfjorden, ikke overføres
med samme fortegn. Vinteren er en del af Grønlands rurale nationallandskab, men de symbolske
grænser, som vinteren opstiller, fungerer udelukkende som begrænsende faktorer og ikke som
forankrende: ”Sneen falder hver anden dag og udsletter deres spor” (Tjalve, 2017, s. 115). Når
vinteren, med kulde og sne, gør sit indtog i kolonien, opløses civilisationen. Den store hvidhed
udvisker det koloniale rums grænseskel; sne og is fjerner den genkendelighed, som kolonisterne
opstillede i forbindelse med kolonietableringen.
Opløsningen, som vi så den beskrevet i forrige afsnit, er en tematisk fællesnævner for de to
værker – en tematik, der modstiller menneskets og naturens bevægelse gennem rum og tid. I Iseskrog
erfarer Rask dette, da hun retter fokus mod det, der fungerer som fundament for deres koloni:
Sten her i Godthåb […], sten, der er slidt blanke, med årerne i forskellige nuancer af grå og blå,
indimellem vævet med feldspattens rosa, der afslører de millioner af år gamle lag, foldet ved verdens
begyndelse. Granitten, der kun meddeler sin viden til den, der læser sporene. Det er ikke sikkert, […]
[kolonisterne] har blik for dem
(ibid., s. 344).

Civilisationen sætter sine spor, men for hvert aftryk forøges Rasks bevidsthed om den natur, som
omgiver kolonisterne horisontalt såvel som vertikalt. Grunden under kolonien er massiv, og Rask
erfarer, at naturen er uophørlig; den er genstand for en tidslighed, som hun og de øvrige kolonister
ikke er en bestandig del af. Lokalkuløren, som omgiver dem – sneen, isen og kulden – er på samme
vis en uafbrudt omstændighed: Nedenunder de få steder med jordforekomster ”ligger isen, der aldrig
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tør op” (ibid., s. 85). Kolonien i Iseskrog er bygget i naturen, eller rettere: Kolonien er bygget på
naturen. Det koloniale rum synes dermed blot at være en abstraktion; en midlertidig fase i det evige
rum, som naturen er udtryk for: Domesticeringen af naturen er blot en illusion – isen, som er under
kolonien, er et uforanderligt vilkår i Grønland.
I de to værker er Grønland som sted defineret ud fra de klimatiske og vejrlige omstændigheder,
som præger polarlandskabet. ”Bakkerne er begravet i sne, konturerne er blødere, næsten udslettet af
dynerne, havner man i en lavning, kan man stå i sne til brystet” (ibid., s. 116), læser vi fx i Iseskrog.
Rask påvirkes sjæleligt af vinterens strenghed, når hun erfarer stedet ud fra dets konkrete niveauer:
vinterlandskabets is, sne og kulde. De fysiske rammer, der omkranser koloniens sted, kan samlet set
udtrykke en (arktisk) atmosfære og stemning. Med Hans Ulrich Gumbrechts begrebsapparat kan her
være tale om, at Rask og Falcks beskrivelser af de fysiske niveauer afføder en særlig stemning:
”specific moods and atmospheres […] experienced on a continuum” (Gumbrecht, 2012, s. 4).
Gumbrecht uddyber endvidere, hvordan stemning kan være udtrykt gennem både musiske og vejrlige
omstændigheder, og hvordan begrebet er genstand for en sammenvævning af både konkrete og
abstrakte niveauer (ibid.). Vejret – kulde, sne, is og fugt – er i værkerne udtryk for et konkret niveau,
hvilket foranlediger særlige sindelag hos Rask og Falck. De konkrete niveauer er dermed medskabende for stedets abstrakte niveauer: erfaringen af den arktiske stemning.
Repræsentationerne af naturmiljøet er altså udtryk for den stemning, som kendetegner
polarverdenen som sted. Dog synes vi også at se, hvordan repræsentationerne afspejler selve grundforestillingen om Grønland: ”landet med den polare kulde, hvor der er is og sne året rundt.” (Petersen,
1950, s. 137). Til trods for de skiftende årstider er vinteren en evigt gældende faktor, der aldrig til
fulde slipper sit tag i kolonisterne. Det arktiske klima er udtryk for naturens kræfter, der ikke lader
sig domesticere: Sommer/vinter-dikotomien er en spejling af naturens kosmiske rytme, hvor lys og
mørke, liv og død, fremstår som adskilte poler, men indgår i en evig syntese. Den arktiske stemning
dannes netop ud fra denne dikotomi, hvilket for Falck og Rask – og de øvrige kolonister – manifesterer sig på et såvel kropsligt som sjæleligt plan. Spændet mellem sommerens lys og vinterens mørke
er udtryk for de tvedelte sindelag, som Falck og Rask underlægges i mødet med Grønlands cykliske
tid. Den arktiske natur er dog ikke blot udtryk for vejrets og årstiders omskiftlighed, men også
vertikale og horisontale dimensioner, som fjorden og fjeldet kan ses som repræsentanter for.
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Høje fjelde og dybe fjorde
Koloniens omgivelser er gjort af både horisontale og vertikale akser. De højtravende klipper og den
massive undergrund er de punkter, der definerer koloniens vertikale forhold. Når Rask bevæger sig
op på fjeldet, distancerer hun sig fra kolonien og det mørke, som hviler over civilisationen:
Hun aser op på fjeldet med stenen, der står som en silhuet i halvmørket. Ude over vandet lyser en hvid
stribe i kimingen, mørket viger bag hende […]. Hvis hun kunne, ville hun bliver heroppe i den luft, der med
sin renhed skærer alt det syge væk. Heroppe hvor hendes egen skyld listes ud af hende af luft og den høje
himmel
(Tjalve, 2017, s. 242-243).

På toppen af fjeldet, langt hævet over koloniens sted, ser vi, hvordan Rask erfarer en art
renselsesproces. I Romantic Geography (2013) skriver Tuan, at en forskel gør sig gældende, når den
vertikale akse udfoldes: ”Mountains have pure air, lowlands air […] is dense and less pure” (Tuan,
2013, s. 45). Rask sander netop, at de fysiske rammer fylder hendes lunger med den reneste luft, og
at alt det syge skæres væk. Endvidere ser vi, hvordan fjeldet som sted åbner for eksistentielle rum,
idet den rene luft også muliggør en spirituel heling.
På toppen af fjeldet – med den store himmel som hvælving – erfarer Rask naturens tempel, den
store tomhed:
Tomhed kan være så velsignet, kan være lyden af ingenting, mens mågerne stryger lydløst over vandet
på jagt efter fisk, og isbjergene står i horisonten, og mens post og revling gror under hendes bag.
Dernede står deres grundmurede hus med haven beskyttet af en mur
(Tjalve, 2017, s. 329).

Oppe fra den højtravende klippeafsats ser Rask kolonien på afstand, og hvordan den blot er en lille
brik i naturens store tomme rum; erfaringen er erkendelsen af den grænsedragning, der adskiller
civilisation fra natur. Bag kolonimuren er stilheden, den evigt tilstedeværende natur. Muren, livet
indenfor civilisationens rammer, er blot en illusion – en midlertidighed. Livet i civilisationen er intet,
når det sammenholdes med den evighed, som naturen er udtryk for:
Livet er en ørken, en jagen efter vind, som Prædikeren siger. Det må gerne slutte her, men det lykkes ikke
at få lov til at forsvinde. Gud kalder ikke, der er ingen stemmer i døsen. Hun kunne kaste sig ud over
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klippen, en hvilken som helst klippe for at få ende på det; ligesom de gamle grønlændere. Hun har to gange
forsøgt at klatre op på fjeldet for at finde sin klippe, men måtte gå ned igen
(ibid., s. 323).

Livet er en illusion, men Rask kan ikke løsrive sig fra det. I mødet med naturen oplever Rask fraværet
af den Gud, som kolonisterne bragte med sig til Grønland. Gud svarer hende ikke, men stedet – den
højtravende klippe – synes til stadighed at konnotere religiøsitet. Om Guds skaberværk skriver Tuan:
”the earth, God designed should be a perfect sphere – a thing of beauty, like the full, shinning face of
an innocent child. So why all the deformations – the mountains […] and oceans? One answer, bruited
in the seventeenth century, was the Fall” (Tuan, 2013, s. 41). At begå selvmord fra klippen er en
umulighed for Rask: Syndefaldet har sit tag i hende, hun er fastlåst i det religiøse rum.
I Profeterne i Evighedsfjorden ser vi i prologen, ”Faldet”, at klippen også her fremskrives som
manifestationen af menneskets syndige væsen:
I den ene hånd knuger […] [Enken] korset, hun mærker trygheden i guldets tunge varme. Langt under sig,
et fald på mindst hundrede favne, hører hun brændingen, vandet der rammer klippen, knuses til hvidt skum
og sydende trækker sig tilbage. Men hun ser det ikke, […] hun har bekæmpet ængstelsen, tvunget
åndedrættet og hjerteslagene ned i en sej rytme og bevæger læberne, gentager litaniet igen og igen. O Gud
Fader i Himmelen, hav barmhjertighed med os elendige syndere […]. Så får hun en støvle i ryggen, […]
og hun tumler ud over kanten og falder
(Leine, 2012, s. 11-13).

Den vertikale akse er spændt ud fra den høje klippeskrænt ned til brændingen, som er dybt nede under
hende. For enden af den støvle, som fuldender Enkens fald, er Falck. Med guldkorset i hånden fravristes Enken livet i den civilisation, som Falck stadig må se sig lænket til: Han bliver på klippesatsen.
I ”Imperiets genfærd” skriver Thisted: ”Hver gang Morten tror, han har fundet vejen til at bryde
lænkerne, afsløres det som en illusion” (Thisted, 2015, s. 118), hvilket vi også kan fornemme, når
Enken efterfølgende hjemsøger den plagede præst: ”Falck går til ro, han klæder sig af og kryber ned
under tæppet og lægger sig hos enken […]. Han ved godt hun ikke er virkelig” (Leine, 2012, s. 161163). Klippen bliver altså udtryk for en dobbelthed, en grænse mellem liv og død, virkelighed og
illusion. Denne dobbelthed gælder også, når fokus rettes mod naturens horisontale niveauer: fjorden
og havet.
Som vi så det i forbindelse med civilisationen, er havet et essentielt vilkår for de koloniserende:
Det er stedet for havnen og dermed for mulig afrejse. Havet er essentielt for kolonisterne, men også
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for de indfødte, idet havet ”for grønlænderne [altid har] været det sted, hvorfra man […] fik sit
underhold, gennem sælfangst og fiskeri” (Riis-Carstensen, 1950, s. 63). Inde fra kysten betragter
Rask de indfødte:
Hver dag har hun hørt glade råb fra fangerne, der i kajakker i snesevis ligger på vandet. Rigdommen er
umådelig, for vandet er dækket af tejster, der i deres sort-hvide dragt vugger polisk op og ned med bølgerne.
Mændene kaster deres fuglespyd og rammer den neddykkende fugl […]. Hver dag fra morgen til aften
foregår det fantastiske skue, fangerne ved nøjagtigt, hvor fuglene dukker op
(Tjalve, 2017, s. 234).

Jagtscenariet fremviser de storslåede rigdomme, som havet kan tildele mennesket. Endvidere ser vi,
hvordan jagten er udtryk for det traditionsbundne fangersamfund: den specifikke lokalkulør, der
afspejler båndet mellem indfødte og natur. De kajaksejlende mennesker er anderledes end Rask og
de øvrige kolonister, og dette til trods for at begge parter anser havet som en eksistentiel nødvendighed: Kolonisternes overlevelse betinges af skibenes vareleveringer, de indfødtes overlevelse af de
rigdomme, som havet indeholder. Havet bliver symbolet på det livgivende, men som Mønster
påpeger, kan havet også ”være truende og potentielt dødsens farligt” (Mønster, 2013, s. 135). Dette
erfarer vi som læsere netop, når domesticeringen af de indfødte udspiller sig; når fangerne frarøves
deres metier.
Med koloniens ankomst opføres et rum for forandring, hvilket ses eksemplificeret i relation til
de indfødtes børn, som tages ind i kolonien og dermed væk fra deres ophav. Vi ser her, at en konkret
forståelseshorisont udskiftes med en abstrakt, når udfoldelsen af selve missionsbefalingen finder sted.
Da Egedeparret tager to forældreløse grønlænderdrenge til sig, læser vi, hvordan opløsningen af
fangerkulturen medfører en katastrofal kurs:
Ude på fjorden sejler en større flåde forbi et stykke fra kolonien […]. De to grønlænderdrenge står som
fortabt og stirrer efter dem. – De sejler væk, og vi kommer ikke med […]. Kajakøvelser, det er ingenting,
man skal med på farten; det kræver mange års øvelse. Og havet og vindens tegn, en fanger skal kende vejret
mange timer, før det kommer. Det er et spørgsmål om liv eller død
(Tjalve, 2017, s. 179-180).

Civiliseringen af Grønland nedbryder det traditionsbunde samfund, idet fangerkulturen ikke
videreføres til næste generation. Endvidere oplever vi, at koloniseringen skaber et kulturmøde, der
byder på kontrastfyldte naturopfattelser. Edensor skriver i relation til fordybelsesstedet, hvorledes
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Finlands indfødte, samerne, ”experience weather. As a sensuous form of knowing, weather is
intimately related to patterns of work and important events” (Edensor, 2002, s. 55). Dette forhold
synes vi netop at kunne overføre til de grønlandske indfødte, der ligesom samerne erfarer vejret.
Erfaringen er udtryk for en kropslig, fænomenologisk forståelse af omgivelserne, som går tabt, når
det fysiske nærvær udebliver. Der opstår med andre ord et videnstab, hvilket får fatale konsekvenser,
når de koloniserede grønlænderbørn – uden den nødvendige haverfaring – begiver sig ud på det åbne
hav: ”De står i en halvkreds omkring den døde dreng […]. Ingen kunne vide, at båden var usikker”
(Tjalve, 2017, s. 211-212). Den døde grønlandske dreng – med det religiøst klingende navn Christian
– bliver den fysiske manifestation af den foranderlig, som koloniseringen bevirker.
Koloniseringen medfører på én gang opløsning og bevarelse af traditioner. ”Havet har fra de
ældste tider i Grønland været den vej, ad hvilken man lettest kom fra sted til sted” (Riis-Carstensen,
1950, s. 63), skriver Eigil Riis-Carstensen i Grønlandsbogen. Kulturarven, rejse ad vandvejen, ser vi
netop udfoldet, når kolonisterne i Profeterne i Evighedsfjorden foretager en rejse ind i landet:
”Fjorden er stille. Syv mennesker forlader kolonien med konebåd og kajak, fire roersker, tre mænd”
(Leine, 2012, s. 224). Falck begiver sig afsted langs de grønlandske hovedveje, fjordene, med den
unge betjent Berg, hos hvem perspektivet er placeret:
Evighedsfjorden […]. De slynger sig mellem fjeldene ned mod fjorden […], nogle gange passerer ekkoet
af en gammel flodbølge forbi og hæver båden nogle alen og sænker den igen, fuldstændig lydløst […]. En
gang imellem lyder der en høj fløjtelyd, en slags overjordisk hyletone. De stirrer dystert ind i tågen […].
Så synes de de hører salmesang […]. De bliver ved med at ro uden at bopladsen dukker op. Falck mener de
må være sejlet forbi, men Didrik er sikker på at den ligger forude et sted. Men salmesangen, siger Falck,
den lød så klar og nær. Så er de ude af tågen, og fjorden ligger der igen, med de samme fjelde […]. Didrik
peger. Langt fremme kan de se nogle uregelmæssigheder i terrænet. Huse […]. Falck står op i stævnen og
spejder. Bjerg kan høre ham mumle om spektrale lydspejlinger, naturskabte amfiteatre der skaber ekkoer
og akustiske fatamorganaer
(ibid., s. 238-240).

Da tågen fortoner sig, er de rejsende ankommet til profeterne i Evighedsfjorden. Bevægelsen gennem
fjorden er et møde mellem de vertikale og horisontale akser, som naturen i Grønland opstiller. Rejsen
på fjorden synes manifisteret på et kropsligt såvel som sjæleligt niveau. Dette ses udtrykt gennem
tågen, som her antager en allegorisk karakter og bliver et udtryk for ”sjælens […] forsøg på at komme
til indsigt og møde det guddommelige lys” (Stefánsson, 2012b). Det guddommelige lys kan her
betragtes på lige fod med den arktiske stemning. Fra stilhedens klarhed følger de rejsende den
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overjordiske hyletone ind i tågen. I blinde bemærker de rejsende, hvordan stilheden afløses af en
ikkeplacerbar salmesang. På den anden side af tågen ser vi, at en overgang har fundet sted: Rejsen er
en grænseoverskridelse fra koloniens rum til profeternes (guddommelige) rum i naturen.
Falck synes at erfare naturen på lige vilkår med de indfødte, men kan ikke overgive sig til
naturens dybere dimensioner. Stadig er han bundet af sine fornuftslænker; Falck kan erfare vejret,
som det fremtræder for ham, men må konstant forlade sig på de fremskrevne naturlove, civilisationen
har affødt. Først da den fulde opløsning finder sted, som vi så det i tidligere afsnit, kan Falck indgå i
naturens store tomme rum.
I de to værker erfarer vi, hvordan naturens skønhed overlappes af hæslighed, og euforien af
melankoli. Som Tuan skriver i relation til den sublime natur:
It has something in common with the beautiful, but it is not order and harmony […], it can invoke the
opposite sensation of being overwhelmed by the huge, the chaotic, and even the ugly, making one feel
ecstatic to the point of pain, intensely alive and yet yearn for death
(Tuan, 2013, s. 96).

Da Rask i Iseskrog begiver sig ud i naturens grænseløse rum, erfarer vi, hvordan hun fra klippetoppen
henrives til ekstatiske dimensioner: ”Hun folder hænderne, hvor Gud er god! Hun lover, at hun aldrig
vil glemme denne dag, og at hun vil blive i Grønland til dagenes ende” (Tjalve, 2017, s. 329).
Ekstatisk og henrevet fyldes Rask med glæde, og den smertelige tilværelse, som vinteren i
polarverdenen medfører, glemmes lykkeligt – om end kun for en stund.
I Himmelstormerne (1993) udreder Klaus P. Mortensen, med udgangspunkt i Edmund Burkes
definition af det sublime, hvordan naturen er udtryk for en dobbelthed:
For Burke er det sublime ikke kun grænseløst, storslået, det er også rædselsvækkende, fordi det i sin
kerne er livstruende […]. Det drejer sig ikke om at blive henrevet, men om liv og død. Det sublime
opstår på kanten af afgrunden
(Mortensen, 1993, s. 101).

Erfaringen af den grænseløse natur er altså ikke udelukkende udtryk for det sublime. Når Rask fra
klippens høje tinde beskuer naturens evige grænseløshed og fyldes med ekstasens sødlige eliksir, er
det stadig væsentligt at pointere, at naturens arktiske rammer – årstiderne, vejret og klimaet – opstiller
poler, hvorimellem det sublime kan opstå. Den ekstatiske følelse udspringer altså ikke fra klippen
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som sted, men i fraværet af det, som vækker rædsel: Som Mortensen udtrykker det i relation til det
sublime, kan glæden ”kun opstå i forbindelse med rædslens forsvinden” (ibid.).
Den samme form for dobbelthed erfarer Rask, da hun distancerer sig fra koloniens rum og
begiver sig ud i naturen. Hun oplever kløften mellem det skønne og det smertelige:
To fugle løber foran dem op og ned ad tuer, sender enkelte toner fra sig, så rene, men også smertelige,
for sommeren er så kort, solen nogle gange unødvendigt langt borte, og ravne venter bag sorte klipper
på, at de forsvinder, det er godt at æde æg, godt at æde lune unger
(Tjalve, 2017, s. 224).

Koloniseringen af Grønland foregår i en konstant kamp mod naturen: Civilisationen er undermægtig
i forhold til naturen, kolonisterne er blot fugleæg, der venter på, at de sorte ravne skal fortære dem.
Ruinerne fra nordboerne er en evig orientering om det ulige magtforhold, som kampen er udtryk for:
”[K]irken har været et smukt bygningsværk med de fineste sten stablet i kunstfærdigt mønster” (ibid.,
s. 200). Førdatidsformen, som anvendes til beskrivelsen af nordboernes smukke kirke, vidner om
Grønlands barske miljø. Naturens tidslighed overgår menneskets, hvilket Rask og Falck slutteligt
erfarer i mødet med den grønlandske natur.
Da illusionen om koloniens rum overføres til bevidstheden om den sande væren – naturens
tomme rum – tænker Rask på Kingos salme ”Far, verden, far vel”:
Hvad er det dog alt,
som verden opsminker med favr gestalt?
Det er jo kun skygger og skinnende glar,
det er jo kun bobler og skrattende kar
(ibid., s. 326).

Livet er det levede liv og ikke de materielle goder, som civilisationen skatter så højt. Tilværelsen på
Grønland er barsk og samtidig illusionsbrydende. Når alt andet tages bort, er der kun livet tilbage, og
som Rask konstaterer: ”[L]ivet har altid været hårdt på dette sted, men et liv […]. De er omsider
kravlet helt herind, hvor landet bugner med mælk og honning” (ibid., s. 327-329). Grønland er
afbildet som det forjættede land. Dette Kanaans land er ”både et konkret område og en ønskedrøm”
(Stefánsson, 2012a): Drømmen om Grønland, der indtil ankomsten fandtes i Falck og Rasks
forestillingsverden, gik til grunde, da den konkrete dimension blev erfaret.
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Grønland er ikke en ønskedrøm, men et fjernt og fremmed sted, som står i opposition til
ophavet. Den barske tilværelse bliver for Rask og Falck en eksistentiel rejse. Der bliver tale om en
rejse gennem de dimensioner, som tilhører den grønlandske natur, og som slutteligt fører dem ind til
den kerne, der beror på accept og forståelse. Stedets horisontale og vertikale akser samt det
indvendige og det udvendige er ifølge Christian Nordberg Schulz nødvendige facetter, som man må
afsøge for at indfange stedets karakter: ”Only in this way we may fully grasp […] the ‘spirit of place’
which the ancients recognized at that ‘opposite’ man has to come to terms with, to be able to dwell”
(Norberg-Schulz, 1980, s. 10-11). Da Falck og Rask lærer at erfare landet ud fra dets naturlige
præmisser, ser vi, at det foranderlige rum ikke kun tilhører koloniens rum, men også det tomme rum,
som den evige natur opstiller.
Rask ender sine dage velvilligt i Grønland, og Falck sætter, efter et kort ophold i København,
sit livs sidste kurs mod det land, der har sat sine evige spor i ham: ”Kaptajnen ønsker ham velkommen
om bord. Det er sent på året for en grønlandsfart, siger kaptajnen. Vi må belave os på hårdt vejr. Jeg
er vant til hårdt vejr, siger Falck og smiler. Jeg glæder mig ligefrem til det” (Leine, 2012, s. 514).
Livet i Grønlands natur er opløsningen af skygger og ’skinnende glar’, tilbage er livet, og kun det:
Syndefaldet er erfaringen af den grønlandske natur.
Opsummering
I Iseskrog og Profeterne i Evighedsfjorden føres vi med på en rejse til fortidens Grønland. Værkernes
protagonister begiver sig ud på en episk og flerdimensionel rejse, og til slut ser vi, at en forandring
er indtruffet: Falck og Rask er løsrevet fra de lænker, som indledningsvist bandt dem til hjemlandet.
Bevægelsen gennem rum og tid stadfæstes gennem skibsrejsen, hvilket for værkerne er et centralt
motiv. Isolation og afsondrethed præger repræsentationerne, og Grønland som sted åbner flere former
for rum: et kolonialt rum, et opløsningens rum og et forandringens rum. Falck og Rask overvinder
slutteligt mødet med den barske natur; de finder vej ud af det mørke dyb og overgiver sig til Grønlands
hvide verden.
Altomfavnende pakis og vilde hedninge er de forestillinger, som Rask og Falck har om
Grønland, da landet endnu blot eksisterer som en imagination. Forestillingerne fremviser de socialkonstruktioner samt magtdiskurser, som hører fortiden til. Hvor Rasks imaginære rum bedyrer en
frygtsom isolationsstemning, der synes at afspejle en art fængselsmotiv, ser vi hos den idealistiske
Falck, hvordan eskimoeksotismen styrer slagets gang: Han ønsker at befri sig fra de rousseauske
lænker; han ønsker den absolutte frihed. Under selve skibsfarten erfarer vi, hvorledes disse imaginære
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motiver delvist understøttes og nedbrydes. Skibsrejsen opstiller et kahytsperspektiv for de to rejsende,
der netop manifesterer sig som et fængsel. Som passagerer er både Falck og Rask udelukket fra det
maritime livs rytmer og derfor overladt til grønlandsrejsens lokalkulørte farvande, hvor bølgegang og
skumsprøjt medfører en overskridelse af subjektiviteten. Vejret slår om, de to passagerer rejser sig
fra skibsdybet, og på dækket ser vi, hvordan både Falck og Rask erfarer verden på ny. Oppe på
dækket, fri fra kahyttens trange kår, bliver de en del af naturens større pulsslag, men ved ankomsten
fravristes de atter friheden, når de i kolonien konfronteres med det store tomme rum: den grønlandske
natur.
I Iseskrog læser vi, hvordan kolonietableringen er en processuel gerning. Ved ankomsten er
stedet for kolonien endnu ikke skabt, hvorfor de koloniserende iværksætter stedsforankrende tiltag.
Kortlægning, husbyggeri og navngivelse af omgivelserne skaber identifikation: et hjemligt sted.
Stedsforankringerne vidner om fortidens koloniale virke – den udprægede domesticering af territorium. Forankringspunktets kerne er dog for kolonisterne havnen, der afstedkommer tryghed og
stabilitet, men samtidig vidner om, hvor skrøbelig tilværelsen i Grønland kan være: Når skibet,
forbindelsen til hjemlandet, sætter kursen tilbage over Atlanterhavet, overføres det koloniale rum
atter til det tomme rum, og stedløsheden melder sig. Den grønlandske natur henfører dermed
civilisationen til opløsningens rum, hvilket også vidner om koloniens processuelle virke.
Da Falck i Profeterne i Evighedsfjorden ankommer til Grønland, ser vi, hvordan opløsningen
spirer. Domesticeringen af landet omfatter også de indfødte: Frarøvet metier og nomadisk levevis er
inuitkulturen under hastig opløsning. Identitets- og kulturløst lever danskere og grønlændere side om
side under civilisationens slørende åg. De grønlandske fangere er in-between, og danskerne synes at
have mistet forbindelsen til deres ophav: De er blevet kolonister. Godthåb i fortidens Grønland er en
forkrøblet hånd, en sten, der evigt falder nedad i mørkets tomme rum: Den grønlandske koloni er
hybridens rum.
Opløsningen er i de to værker allestedsnærværende. Civilisationen underlægges det hvide
polarlandskabs cykliske tid, hvilket henfører kolonien til et kontrastfuldt rum mellem sommer og
vinter, lys og mørke, liv og død. Hverken Falck eller Rask kan flygte fra det arktiske vejr, og en
symbolsk grænsedragning opstår, der medfører et ude og et inde. Dette ser vi både på et konkret og
abstrakt niveau. Når vinteren lægger sit kuldetæppe over kolonien, tvinges kolonisterne ind i de små
hjem som eneste mulige flugt fra kulden. Kolonisterne er som dyr i vinterhi, da kulden fungerer
begrænsende fremfor forankrende. Polarvejret fordrer en særlig arktisk stemning, hvilket vi hos Falck
og Rask ser udtrykt gennem divergerende sindelag.
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Det omskiftelige arktiske vejr og de kontrastfulde sindelag er bærende motiver i de to værker.
Omskifteligheden fungerer som fællesnævner i Profeterne i Evighedsfjorden samt Iseskrog og har en
særlig funktion: Som en afspejling af dannelsesromanen ser vi, hvordan opløsningen er ensbetydende
med forandring. Kontrasten til det, som er indenfor, er det store tomme rum, der repræsenterer den
oprindelige og evige natur. Disse udvendige omgivelser er udtryk for vertikale og horisontale akser,
og i skæringspunktet erfarer de to karakterer det, som er udenfor kolonien. Som en kolonial kritik
læser vi, hvordan civilisationen på Grønland er en illusion af værdier og levet liv. Rejsemotivet
danner dermed, præcis som Ringgaard pointerer det, en overskridelse af og tilbagevenden til subjektiviteten. Falck og Rask erfarer den grønlandske naturs uforgængelighed: Udenfor koloniens mure er
stilheden og tomheden, der – modsat det koloniale rum – altid vil bestå.
Perspektivering
Som vi har set i ovenstående analyse, repræsenterer Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog
fortidens Grønland. Hermed slås genreformatet fast, men vi ser også, hvordan den historiske tid fordrer særegne karakteristika. Disse vil være omdrejningspunkt for nærværende afsnit, hvor vi ønsker
at perspektivere Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog til den øvrige danske grønlandslitteratur.
Her vil vi først se på skibet og de forestillinger, som går forud for rejsen til Grønland. Herefter rettes
fokus mod kolonien som sted, og slutteligt vil vi behandle forholdet mellem civilisation og natur.
Med enkelte undtagelser såsom Peter Høegs Frøken Smilas fornemmelse for sne (1992) og
Flemming Jensens Ímaqa (1999) er skibsmotivet ofte forbeholdt de historiske romaner, hvor
transporten ad søvejen endnu ikke er afløst af den ad luftvejen. Som Ringgaard forklarer det i relation
til rejsen, ser vi også i de historiske romaner, hvordan selve rejsen er udtryk for forudgående drivkræfter og forestillinger om det, som venter de rejsende ved ankomsten. I Iseskrog læser vi, at Rask
ser sig nødsaget til at følge sin mand, der ønsker at berige de fortabte nordboer med luthersk lære. At
bringe kristendom til hedninge er et typisk karakteristikum for de historiske romaner, der afspejler et
romantiseret grønlandsbillede, hvor kolonisterne er en hjælpende hånd for de uvidende vilde.
Da B.S. Ingemann i 1842 udgiver Kunnuk og Naja eller Grønlænderne, ser vi netop, hvordan
Grønland er udtryk for et romantiseret, positivt billede. Med Thisteds ord: ”[G]rønlænderne tildeles
rollerne som børn, med missionærerne som de kærligt opdragende forældre” (Thisted, 2003, s. 37).
Hos Ingemann portrætteres Grønland som et idyllisk landskabsmaleri, hvor både danskere og
grønlænderne fører en harmonisk sameksistens i kolonien. Vejret er skønt, bierne summer, og skibs-
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rejsen skildres med sødmefulde virkemidler. Da skibet fredsommeligt ankommer til det eksotiske
land mod nord, modtages de rejsende af grønlandske kvinder, som i glædessang byder dem velkomne:
Skibet kommer! – O, se!
Som et Sommertelt flagrer det […]
Som en Tornak bringer det,
Mægtigt og stærkt,
Tryllerier fra fremmede Verdner:
Fra den Kyst, hvor Planterne
Voxe til Drivtræer –
Fra Landet, hvor Solen
Ei viger bort,
Bringer det Luftning og Frugter
(Ingemann, 1903, s. 52).

Som frelsere bydes de danske missionærer velkomne af de indfødte, hvilket ifølge Inge Kleivan lader
Ingemanns skildringer af naturforhold og etnografiske træk fremstå som ”fejlagtige fremstillinger,
som røber, at han ikke kendte forholdene af selvsyn” (Klevian, 1961, s. 246). Værket er – i
bogstavelig forstand – udtryk for (eskimoeksotiske) forestillinger. Grønland bliver med Ingemanns
romantiserende præg stedet for det eksotiske, men også, som vi ser det hos eksempelvis Henrik
Pontoppidan, et sted, hvor utilpassede danskere kan søge hen, når rodløshed og udlængsel melder sig.
I Pontoppidans Isbjørnen fra 1887 følger vi atter i missionærens fodspor til Grønland, når
præsten Thorkild Müller – drevet af netop rodløshed og udlængsel – først erfarer sig selv efter at have
forladt sit hjemland: ”[H]eroppe under Ispolen levede han et langt og glæderigt Liv. Mellem disse
fattige, nøjsomme Mennesker lærte han en Lykke at kende, hvorom han ikke havde drømt, den Gang
han sad med Selvmordstanker paa sin tomme Kvist i København” (Pontoppidan, 1909, s. 42).
Grønland er et eksotisk sted, der står i skærende kontrast til hjemstavnens trivialiteter – akkurat, som
vi ser det i Profeterne i Evighedsfjorden. Tjalve og Leines værker bruger samme motiv som
Pontoppidan: De er også udtryk for en bevægelse, der først fører danskere væk fra hjemlandet og
efterfølgende kolonister væk civilisationen, hvor de til slut erfarer sig selv i mødet med den guddommelige grønlandske natur.
Rodløshed og udlængsel – som motiver i grønlandslitteraturen – er dog ikke blot kendetegnende
for den historiske roman: De genanvendes i så høj en grad, at de bliver en kliché. I Jørgen Liljensøes
Barakkerne fra 1977 læser vi eksempelvis på et metaniveau: ”Solvig fortalte, at hun var rejst til
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Grønland, fordi hun var blevet svigtet af en mand. Den sædvandlige banale historie, lo hun”
(Liljensøe, 1980, s. 198). Grønland som sted for utilpassede danskere har dermed sit udspring i de
romantiserede grønlandsrepræsentationer, som Ingemann og senere Pontoppidan både har bedrevet
og bevirket. Det idylliske billede af Grønland er dog ikke en statisk faktor i litteraturhistorien. Da
Aage Ibsen i 1908 udgiver Fjældgænger, tilføjes det hyppigst anvendte tema i relation til grønlandslitteraturen: splittelsestemaet. Det positive billede af Grønland afløses af de barske omstændigheder,
hvilket vi blandt andet læser om i Peter Freuchens Hvid Mand (1943).
Her er vi med ombord, når tugthusfangen Peter Haseman under tvang føres til Grønland. Lig
størstedelen af de fortællinger, som hører fortidens grønlandsrepræsentationer til, er skibsrejsen også
her udtryk for et møde med de maritime rytmer, der først sender passagerne ned i skibet:
Nede i Kahytten er de alle sammen syge, og der lugter saa rædsomt! […] Men en Storm hører op en
Gang. Rolige Bølger og Sol, der skinnede paa dem. Springere, der dansede rundt om Boven, og
Mennesker, der var lykkelige over at slippe ud af Søsygens Helvede
(Freuchen, 1943, s. 51-56).

Som hos Leine og Tjalve ser vi altså, hvordan skibet som motiv manifesterer sig ud fra en vertikal
akse: De er under dækket, når stormen raser, og de søger op på dækket, når vejret slår om. Forholdet
mellem skibets vertikale poler – oppe og nede – fører i Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog til
en oceanisk følelse: Efter at have erfaret skibets nedre del, psykens dybereliggende niveauer, beriges
Falck og Rask med eufori og følelsen af at være del af et større rytmeslag. Euforien bliver for begge
afslutningen på selve skibsrejsen, hvilket bidrager til det positive blik på Grønland, som præger
ankomsten. I modsætning til dette ser vi dog i Hvid Mand, at skibsrejsens maritime rytmer ikke fordrer
samme positive blik hos Haseman, da han første gang erfarer Grønland fra skibsdækket. Fra skibets
dæk skuer han ind mod det sted, som ikke lever op til forestillingerne: ”Og saa saa […] [han] bare
nogle lave Klipper ligge derinde. Ingen Huse, ikke et Træ, der var ikke en Gang noget grønt, og
Havnen var kun en Vig ind i Kysten. Var det det hele?” (ibid., s. 70). Ankomsten bliver udtryk for en
konfrontation med de indledende forestillinger, som på et overordnet niveau synes at præge de
historiske romaner; skibet er et essentielt motiv, idet det netop fungerer som passage mellem det forestillede og det erfarede: Skibet bliver portalen til det koloniale rum, som er for enden af skibsrejsen.
I Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog er vi både vidne til den indledende etablering af
kolonien, hvor stedsforankrende tiltag danner rammerne for narrativet og til det koloniale rum, som
opstår i tiden efter det første spadestik. Fælles for de to fortællinger er den historiske kontekst. Det
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koloniale rum er et typisk karakteristikum for de historiske grønlandsromaner, hvortil Egedefamiliens
liv og levned i det kolde nord ofte fiktionaliseres. Vi ser i relation hertil, hvordan samme fortælling
kan afspejle forskellige koloniale rum, når blot perspektivet placeres på forskellig vis. I Linda Lassens
Håbets år (2011) er etableringen af kolonien fortalt gennem et kvindeperspektiv – akkurat som i
Iseskrog – hvilket bliver determinerende for det blik, som Grønland underlægges på det fortællermæssige plan. I modsætning hertil kan vi inddrage et andet historisk værk af Leine, Rød mand/Sort
mand (2018), hvor den samme fortælling – den første kolonietablering på Grønland – er set fra Hans
Egedes perspektiv. Resultatet bliver to blikke, som fremstiller Grønland på forskellige måder –
hvilket vi eksempelvis ser, når Rask i Iseskrog sammenligner kajakken med en kjole. Vi ser dog ikke
kun mandlige og kvindelige blikke i den danske grønlandslitteratur, men også en vekslen mellem
danske og grønlandske.
I Freuchens Ivalu (1930) læser vi om samme kolonietablerende tiltag som i Iseskrog. Her er
perspektivet dog ikke placeret hos de ankomne, men hos den indfødte Ivalu:
Hver dag hørte man ovre i teltene, at det knaldede og knaldede, naar Bosi arbejdede med en hammer
for at bygge sig et hus. Han vilde ikke lave hus, som menneskene bruger det af sten og tørv, men han
ønskede allerede paa afstand at fremvise sin rigdom paa træ for folk
(Freuchen, 1930, s. 121).

Idet kolonisten Bosi påbegynder sit husbyggeri, er det manifestationen af kolonietableringen. Dog
erfarer læseren ud fra Ivalus blik, hvorfor etableringen fremstår som en omsonst magtdemonstration.
Ifølge Thisted bliver perspektivskiftet til en ombytning af roller på et dybereliggende niveau, ”således
at det her er europæerne, der tager sig primitive ud i deres kulturs uforstand over for alt andet end
dens egen magt” (Thisted, 2003, s. 41). Forskellige blikke rettet mod samme kontekst kan altså
udtrykke en art imperialismekritik, der antager form af et opgør mellem den civiliserede og den vilde.
I den danske grønlandslitteratur er det koloniale rum ofte en fremskrivning af civilisationens
unaturlige hovmod. Dette ser vi også i Ivalu, når domesticeringen af de lokale medfører dekadente
livsførelser: Bosis hushjælper, grønlænderen Minik, bliver en integreret del af den koloniale
heterotopi, hvilket medfører et forfald til alkoholikerens syndige levned. Med en spiritusstinkende
ånde forgriber Minik sig på den uskyldige Ivalu: ”Han var gaaet lige hen til hende, som om han var
uvidende om, at der var andre til stede, og havde grebet på hendes bryst og begyndt fornærmelig tale”
(Freuchen, 1930, s. 150). Koloniens rum er opløsningens rum, hvilket vi også ser, når tugthusfangen
Peter Haseman i Hvid Mand indlemmes i koloniens rum.
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Efter en kort vandring ud i fjeldet væk fra koloniens åg vender Haseman tilbage til civilisationens rammer. Alt virker pludselig forandret; folk er udsultede og fremstår som ødelagte individer:
Da de kom til Kolonien, var meget forandret […]. Soldaterne var sunket ned til Slavernes Niveau […].
Alle sov i samme Rum, og de laa paa Jordgulv […]. Deres Tæpper blev mugne, og man fandt saa paa
at fylde op med det Hø, som Hestene skulde leve af om Vinteren
(Freuchen, 1943, s. 227-228).

Kolonisternes opløsning ses netop her som udtryk for den rolleombytning, som Freuchen også
fremviste i Ivalu. Kolonisterne fremstår som primitive, nedsunkne individer, der lever som dyr. Når
vi erfarer opløsningen af det koloniale rum, bliver den overordnede teamtik hos Freuchen ifølge
Thisted, ”hvordan europæerne kommer til kort i Grønland, så længe de insisterer på at leve
udelukkende ud fra deres egen kulturs principper” (Thisted, 2003, s. 44). Hermed fremskrives en
fællesnævner mellem kolonietablering og menneskeligt forfald, der fungerer som et markant motiv i
repræsentationerne af fortidsgrønland. Dette ser vi også gøre sig gældende hos Tjalve og i særdeleshed hos Leine.
Koloniens rum er hos Leine, ligesom hos Freuchen, et opløsningens rum – på et kropsligt såvel
som sjæleligt plan. Opløsningen vidner desuden om den forbindelse, der er mellem koloni og
omgivelse; opløsningen muliggør en bevægelse, der fører én ud af det koloniale rum og ind i naturens
evige rum. I både Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog er opløsningen en nødvendighed for at
kunne erfare Grønland ud fra dets egne, naturlige og til tider kontrastfulde præmisser. Mørke og lys,
liv og død, smerte og velbehag er kontraster, der hos Tjalve og Leine skaber grobund for erfaringen
af den sande natur – genopbygningen af det selv, som opløses i det koloniale rum.
Naturen i Grønland som symbolet på det oprindelige er også et hyppigt motiv, der eksempelvis
udfoldes hos Jørn Riel. I trilogien Sangen for Livet (1983-1985) indskriver Riel sig – dog med en
mindre samfundskritisk tone – i den litterære tradition, som blandt andre Freuchen var en del af:
behandlingen af ”kultursammenstødet mellem den europæiske ’civilisation’ og de oprindelige
befolkninger” (ibid., s. 57). Riel opstiller et retrospektivt blik, hvor eskimokulturen bliver synonym
med det liv, som leves i pagt med naturen. Erfaringen af naturen er erkendelsen af det sande og det
evige, men samtidig er naturen i den danske grønlandslitteratur symbolet på den kultur, som kolonien
førte til afgrundens kant: fangersamfundet, som mistede sit bånd med naturen, da erfaring blev
udskiftet med kristendommens lære.
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Som vi ser det i Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog, er erfaringen af den sande natur
ligeledes udtryk for et opgør med koloniens religiøse rum. I Hanne Marie Svendsens Unn fra
Stjernestene (2003) skrues tiden tilbage, og læseren føres ind i nordboernes grønlandske tilværelse. I
den episke fortælling om nordboen Unn rettes fokus gentagne gange mod den kløft, der opstår, når
læren om Guds skabelse sammenholdes med naturen. Mystiske omstændigheder præger vandet fra
en nærliggende kilde, og den lærde munk Nicolas fra Oxford forsøger lig Falck at nedbryde overtro
med fornuft: ”Vi må prøve at finde frem til, hvad der giver vandet den helbredende kraft. Han snuser
til kruset. – Hvis det ikke er algerne, må det være noget i leret, som vandet har bragt med sig”
(Svendsen, 2003, s. 407). Nicolas er løsrevet fra det religiøse rum; han erfarer naturen ud fra dens
egne beskaffenheder og lader sig ikke forblinde af den hellige skrifts (tvivlsomme) lære: ”Gud
foldede bjergene, eller måske havde han på forhånd nedlagt den kraft i dem, der fik dem til at folde
sig […]. Det må have taget umådelig lang tid, det ligger uden for vores fatteevne […]. Det strider
mod alt, hvad jeg har set med mine egne øjne” (ibid., s. 408). I citatet ser vi, hvordan den lærde munk
frastødes af menneskets angst for det uforklarlige, her med tanke på naturens evighed. Livet i kolonien
er, som Rask og Falck slutteligt erfarer det, ’en jagen efter vind’; det koloniale rum er en illusion
sammenholdt med naturens evighed.
Hos Leine og Tjalve er civilisationen og naturen udtryk for det forgængelige og uforgængelige,
hvilket ikke er enestående for de mange grønlandsrepræsentationer. Dette synes delvist at vidne om,
hvordan en postkolonial kritik bedst kommer til orde ud fra symbolske niveauer, men også hvorledes
Grønland som sted genindskriver sig i den romantiserede diskurs, som vi så etableret hos forfattere
som Ingemann og Pontoppidan. Drømmen om Grønland er lig drømmen om det eksotiske, hvor
udlængsel og rodløshed fungerer som bærende drivkræfter til selve afrejsen. Det koloniale rum er
udtryk for kultursplittelse og opløsning, og samtidig fungerer kolonien som modstykke til den
grønlandske natur, som vidner om det oprindelige og rene. Kolonien og naturen er repræsentanter for
den kløft, som er mellem kolonister og indfødte – her med tanke på både danskere og grønlændere.
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Nutidens Grønland
Analyse af Tunu
og Godhavn
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Nutid
Fra 1700-tallets fortid træder vi nu ind i vores aktuelle samtid. Her skal vi se, hvordan Leine og
Mondrup præsenterer et land, der endnu en gang har gennemgået stor forandring: I Tunu og Godhavn
er der gået flere hundrede år, siden Rask og Egede satte deres fødder på Grønlands knortede kyst;
landet er både kristnet og koloniseret, moderniteten har gjort sit indtog, og de små udsteder er
forvandlet til byer og bygder. I Tunu vises det, hvordan østkystens hårde klima hærger det lille
samfund, og i Godhavn inviteres vi over på den ’civiliserede’ vestside. Inden vi når så langt, skal vi
dog stige ombord på nutidens primære transportmidler: flyvemaskinen og helikopteren.

Transitsteder
Analysen starter på vej til Grønland sammen med Godhavns børnefamilie. Her skal vi se, hvordan de
tre søskende oplever helikopterturen på vidt forskellige måder – alt efter deres personlighed. Hernæst
vil vi undersøge danskernes forhold til Grønland, da der i begge værker synes at være et misforhold
mellem forventning og realitet: De eskimoeksotiske drømme bliver sjældent indfriet. I forlængelse af
dette vil vi beskæftige os med kæmpeøens forbindelse til omverdenen og se, hvad der sker, når denne
forsvinder, enten på grund af vejr eller dårlig planlægning. Slutteligt vil vi behandle den nye version
af havnen – lufthavnen – da denne i dag faciliterer al transport til og fra øen.
Flugt og flyvemaskiner
At den luftbårne transport er helt central for nutidens Grønland, tydeliggøres allerede på de første
sider af Godhavn: Her sidder den danske familie i en helikopter og buldrer ind over kæmpeøen. De
tre børn og deres forældre har været på sommerferie i Danmark, men vender nu tilbage til Grønland,
hvor de – i kraft af morens arbejde – er bosat. Fra begyndelsen befinder vi os altså på et typisk ikkested, der ifølge Augé er forbundet med supermodernitet og bevægelse: Den store verden suser forbi
under den lille helikopter. Alligevel synes værket at nedsætte tempoet, lade børnene dvæle ved
oplevelsen og dermed muliggøre skabelsen af et sted; under indflyvningen til Godhavn ser vi tre vidt
forskellige forhold til helikopteren – ét for hvert barn.
For den yngste datter Bjørk er helikopteren et sted for spænding og forventning. Mens hun
ivrigt kigger ud ad ruden, beskrives synet med stor detaljerigdom: Først skitseres brændingen og
fjeldene, og senere ”kan Bjørk se den røde kirke der ligger på byens højeste punkt. Og skolen lige
ved siden af” (Mondrup, 2014, s. 13). Passagen er ladet med Kapors lokalkulør – havet, fjeldene, den
røde kirke – og vækker en stærk følelse af glæde hos Bjørk. Den lille pige kan næsten ikke vente på
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at komme hjem: ”Det myldrer rundt i maven på hende, så meget glæder hun sig” (ibid.). Undervejs
får hun endvidere øje på nogle legende børn, hvoraf hun forestiller sig, at veninden Karline kan være
en af dem (ibid.). Den danske Bjørk føler sig tydeligvis knyttet til den grønlandske natur og
befolkning, og fra helikopterens sæde oplever hun, hvad Lippard kalder multicenteredness: Hun er
en del af flere kulturer og indgår nu i Grønlands lokale hybriditet.
Mens Bjørk føler sig hjemme, kan storebror Knut ikke kan finde ro i den vippende helikopter.
For ham er stedet et synonym for ubehag og ængstelse: ”Han sidder med papirsposen foran ansigtet
og venter på at det skal komme; den sidste halve time eller mere har han rykket uroligt rundt i sædet”
(ibid.). Ikke én gang kigger Knut ud ad vinduet; han har travlt med at holde sit opkast tilbage. Denne
passage minder om flere af de historiske romaner, hvor overfarten ofte er præget af voldsom søsyge,
eksempelvis da Morten Falck ræber og kaster galde op (Leine, 2012, s. 85). Det skrantende forhold
til stedet indikerer dog ikke bare, at Knut har transportsyge, men siger også noget vigtigt om hans
væsen: Han er lille, stille og nervøs. Som vi skal se i den senere analyse, har Knut svært ved at være
i sin egen krop, og han føler sig fremmed næsten alle vegne. Sommetider antydes det endda, at han
er hypokonder, og at stederne kan fremkalde hans symptomer: Blandt hundene frygter han at få rabies
(Mondrup, 2014, s. 43-44), nær fiskeskrog føler han sig inficeret af larver (ibid., s. 160), og i
helikopteren er han altså konstant ved at kaste op.
En anden form for kobling mellem menneske og omgivelse ser vi hos familiens ældste datter,
Hilde. Her bliver helikopteren et betydningsfuldt sted, idet den markerer hendes overgang fra barn til
voksen, fra pige til kvinde: ”Hilde klemmer lårene sammen; en kildrende varm fornemmelse mellem
benene, en borende smerte i maven […]. Det er sket. Endelig. I trusserne er der en brunlig plet, en sej
og klæbrig substans” (ibid., s. 187). Helikopteren er dermed ikke blot en tærskel mellem to lande,
men også en tærskel mellem to identiteter: barn og voksen. Den pludselige overgang ændrer Hildes
verdensanskuelse, og allerede i ventehuset udenfor heliporten agerer hun som et nyt menneske: ”Hun
griber sin rygsæk og smider den over skulderen; den vejer næsten ingenting længere. Solen står ret
over hendes hoved; hun er den akse som jorden drejer om, […] og dér kommer lille Knut, stadig bleg
og slap” (ibid.).
I Godhavn er overfarten altså tæt knyttet til karakterenes følelsesliv, men i et større perspektiv
kan helikoptere – og fly – også signalere noget andet: ”en øget cirkulation af mennesker, varer og
viden” (Frank, 2013b, s. 312). Mens Egedefamilien og Falck skulle tilbringe flere uger på et gyngende
skib for at nå den grønlandske kyst, kan danskere i dag nå samme destination på bare fire timer.
Verden er blevet markant mere mobil, og netop dette er et gennemgående træk i Tunu og Godhavn. I

Side 76 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

sidstnævnte ser vi, hvordan de danske familier konstant flytter til og fra Grønland, og i Tunu er man
efterhånden vant til, at der hele tiden kommer en ny sygeplejerske til stationen: Jespers forgænger
rejste bort uden forklaring (Leine, 2009, s. 46), Jesper selv ”forsvandt i huj og hast” (ibid., s. 228),
og afløseren Kirsten ankommer kort tid efter (ibid., s. 229). Menneskestrømmen er med andre ord i
konstant bevægelse, og Grønland portrætteres som et levende og mobilt sted.
En sådan mulighed for at flytte sig – hvortil man vil, hvornår man vil – er helt central for vores
moderne verdensforståelse (Cresswell, 2006, s. 2), men også vores værdiforståelse. Som Zygmunt
Baumann noterer, ”rangerer [mobilitet] blandt de øverste på listen over de mest eftertragtede værdier
– og friheden til at flytte rundt, som altid har været et sjældent og ulige fordelt gode, er hastigt på vej
til at blive den væsentligste, stratificerende faktor i vores senmoderne eller postmoderne tid”
(Baumann, 2005, s. 8). Den øgede mobilitet burde altså føre til frihed og glæde, men dette sker kun
delvist i Tunu og Godhavn: I begge værker oplever vi, at rejsen ikke lever op til forventningen. De
danske migranter ser indledningsvis øen som et eksistentielt frirum – et sted, man tager til, hvis man
ønsker at glemme sin fortid: Tunus skolelærer Peter er ”ikke kommet herop for at rode sig ud i de
samme problemer han lagde bag sig derhjemme” (Leine, 2009, s. 51), den nyansatte Christoffer
flygter fra et rodløst liv i Danmark (ibid., s. 214-216), og i Godhavn antydes det, at læreren Hardy
har haft problemer (Mondrup, 2014, s. 80). Den barske realitet sætter dog hurtigt ind, og tilflytterne
må erkende, at rejsen til Grønland ikke er nogen mirakelkur. Denne problematik ser vi tydeligt i Tunu,
hvor danskerne først er ramt af en glædesrus og ser kæmpeøen med et eskimoeksotisk blik:
[D]e slår ud med armene og er højrøstede, beruset af den rene arktiske luft og deres egne moralske
overlegenhed roder de op i gamle konflikter, herser og regerer og er ikke til at holde ud. Mange
kommer fordi de har problemer med manden, de tror at man kan sætte sig i en flyver og rejse væk fra
problemerne, at en grønlandsk bygd er det der skal til
(Leine, 2009, s. 228).

Det store land er løsningen på alt, rejsen er simpel, og problemerne fordufter i den arktiske luft –
sådan er danskernes naive forventning. Virkeligheden er naturligvis en anden, og som den grønlandske tolk Amalie slutteligt bemærker, er den nemme rejse næppe den rette løsning: ”Problemerne
sidder og venter nede i bygden allerede når de kommer fra lufthavnen […]. Det ender altid med
intriger, gråd, endeløse skænderier og trusler om skilsmisse” (ibid.). Drømmen er således slået itu fra
start, og den nemme flugt nytter ikke. Rejsen er ingen redning.
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Et sådant motiv – Grønland som en fejlslagen flugt – ses også udfoldet i Godhavn. Her ser vi
eksempelvis, hvordan Bjørks venner Jakob og Christian pludselig flytter tilbage til Danmark, fordi
deres forældre alligevel ikke fandt lykken i Grønland. En dag ”står der containere uden for Jakobs
hus, og en mandag kommer Jakob ikke skole” (Mondrup, 2014, s. 49). Familien er rejst. Det samme
sker for Christian kort efter: ”[N]u er det for sent. Christians far har fået plads på helikopteren allerede
inden de har pakket huset ned, og han flyver fra byen sammen med Christian” (ibid., s. 74). Faren har
forladt sit job, moren blev deprimeret, og det antydes, at der – som forudsagt ovenfor – ligger en
skilsmisse bag; Bjørk ser Christians mor nede i butikken, efter at familien er rejst.
I forlængelse af dette er det interessant at se, hvordan Bjørk, Knut og Hilde i det hele taget
knytter negative følelser til mobiliteten: De tre børn forbinder ikke rejsen med frihed og glæde, men
med frygt – en frygt for at blive efterladt på den golde ø. Hos det mellemste barn Knut manifesterer
denne frygt sig flere steder som en slags ildebefindende. Dette ser vi eksempelvis, da kammeraten
René proklamerer, at han skal flytte tilbage til Danmark: Pludselig trykker det for Knuts ører, benene
bævrer, og han må sætte sig ned (ibid., s. 113-114). Den lille drengekrop reagerer automatisk, og
Knut skildres efterfølgende som en ’søvngænger’; han er ikke i kontrol over hverken krop eller sind:
Hvis Knut flytter benene nu, er han bange for at falde. – Kom, skal vi ikke gå? Spørger René. Jo, de
skal gå; Knut på ben der ryster som om han har været ude at klatre på en stejl klippevæg, lårene er
syret til, og alligevel bærer de ham fremad, ikke hjem til René, men hen til hans eget hus
(ibid., s. 114).

Hos lillesøster Bjørk er reaktionen mere indestængt: Hver eneste afrejse frarøver hende en ven, og
hun bringes tættere på ensomheden. Efter Jakobs rejse til Danmark rammes Bjørk eksempelvis af en
tanke om, at nu ”er der kun mig tilbage. Så er jeg helt alene i [skoleklassen] Første Danske” (ibid., s.
50). Bjørk føler sig svigtet af de mange børn, der aldrig bliver ret længe, og da Knut i frustration
siger, at han også vil flytte til Danmark, begynder hun at græde (ibid., s. 50-51). Befolkningen i
Godhavn er en flygtig størrelse, og børnene ved aldrig, hvem der forsvinder næste gang.
En mere fattet – om end fortsat negativ – udlægning af menneskestrømmen ses hos teenagedatteren Hilde. Efter danskerveninden Heidi er flyttet, og en ny familie er rykket ind i huset, gør Hilde
sig den bemærkning, at ”[a]lle rejser på et tidspunkt, og hver gang det sker, knuger det sig sammen i
hende; det bliver aldrig lettere, men man glemmer dem, man glemmer dem der er rejst, og ’man kan
jo altid mødes igen’. Nej, man glemmer dem ikke” (ibid., s. 191-192). Selvom Hilde forsøger at være
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voksen og rationel, kan hun ikke undslippe sine umiddelbare følelser: Hver eneste kammerat, der
rejser fra øen, efterlader et tomrum.
Det er som tidligere nævnt ikke blot mennesker, der fragtes frem og tilbage, men også varer og
viden. Siden tidernes morgen har Grønland været afsondret – omringet af hidsige bølger og pint af et
hårdt klima – og det har ikke været muligt at etablere et ’moderne liv’ uden import af varer og en fast
forbindelse til omverdenen. Præcis denne afhængighed ser vi flere eksempler på i Tunu og Godhavn:
Butikkens varer hentes i Island (Leine, 2009, s. 105), plastikblomsterne fragtes fra Danmark
(Mondrup, 2014, s. 48), Justine har studeret i Roskilde (Leine, 2009, s. 133), og Nikoline vil gøre det
samme i København (ibid., s. 193). Tydeligst kommer den (livs)nødvendige forbindelse dog til udtryk
i de mange lægefaglige udfordringer, som sygeplejersken Jesper støder på: Eleonoras dværgvækst
blev diagnosticeret i Danmark (ibid., s. 44), Jørgen skal have en kæbeprotese på Rigshospitalet (ibid.,
s. 80), og Markus tilbydes en udredning blandt danske talepædagoger (ibid., s. 97). Gang på gang må
den danske sygeplejerske henvise indbyggerne til behandling i Danmark – såfremt flyvemaskinen
altså kan lette.
Det er netop fraværet af den moderne mobilitet – flyet og helikopteren – som skaber problemer
i Tunu og gør landet sårbart: Har helikopteren ikke leveret nye forsyninger, må man nøjes med
gammelt kød og frossent brød, og er lufthavnen lukket, må man blive hjemme, selvom man er syg.
Isolationstemaet står centralt i begge værker, men på hver sin vis: Mens børnene i Godhavn ængstes
af de mange rejser, er det manglen på disse, der skaber isolationen i Tunu.
Den haltende mobilitet skyldes typisk ét af to fænomener: Vejret er dårligt, eller logistikken er
skidt. Et eksempel på førstnævnte ser vi, da cancerpatienten Emanuels rejse tværs over kæmpeøen
må aflyses: ”[Rejsedagen] oprinder sammen med en vældig snestorm. Al flyvning i distriktet aflyses.
Stormen varer i fire dage. Da den endelig løjer af, og landingsbanen er blevet ryddet for sne, er tiden
på hospitalet forpasset” (ibid., s. 18). Her stifter vi igen bekendtskab med ’den hvide gud’, idet vejret
skildres som en uregerlig størrelse, og en pludselig snestorm kan blokere hele bygden. Situationen
tillægges endvidere en tragikomisk tone på næste side, da det nu forlyder, at der er for lidt sne (ibid.,
s. 19). Den nødvendige slæde kan ikke tages i brug, og indbyggerne må atter vente på bedre tider.
Vejret er dermed en egenrådig størrelse, som i høj grad determinerer stedernes funktion.
Et tilfælde af dårlig logistik ser vi, da den dødsenssyge Asta ikke kan komme til behandling.
Billetten er købt, men desværre er der først plads på flyet fem dage senere på grund af nytårstrafikken
(ibid., s. 71). Den syge evakueres derfor akut af overlægen, men heller ikke denne løsning er mulig:
Helikopteren er til reparation (ibid., s. 73). Den simple begivenhed – lukningen af transportens steder
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– gør med ét bygden immobil og igangsætter en kaskade af ulykker: Asta dør af indre blødninger,
kæresten Kali hænger sig i en branddør, faren bliver brutalt overfaldet, og svigerfaren Mati skyder
sig selv ”i ansigtet med en haglspreder” (ibid., s. 81). De voldsomme episoder bidrager til Tunus
humoristiske tone, men viser også, hvor farligt det kan være at lukke ned for bygdens transitsteder.
Ét af disse kritiske områder er naturligvis lufthavnen. Som påpeget i tidligere teoriafsnit anses
lufthavnen ofte som et ikke-sted – et område, man hastigt passerer igennem for at nå sin endelige
destination. Den typiske bruger investerer ingen mening i lufthavnens rum, og som Augé pointerer,
kan lufthavnen ses som ”spaces where people coexist or cohabit without living together” (Augé, 1999,
s. 110). En sådan opfattelse af lufthavnen som betydningsløs møder dog modstand fra flere
teoretikere, blandt andre Hans Ibelings og M. Gordon Brown. Her siger Ibelings, at lufthavnen er ”the
arena where numerous contemporary themes converge and all kinds of interesting developments take
place” (Ibelings, 2002, s. 78), mens Brown nævner, at ”[a]irports have developed into self-contained
cities that boast more activity and a greater diversity of people than most American downtowns”
(Brown, 1995, s. 79).
Den østgrønlandske lufthavn i Tunu er selvfølgelig ikke så stor, som de nogle gange er i
Amerika eller Europa, men alligevel synes stedet at have sin egen dynamik og sine egne regler –
meget lig, hvad Brown taler om. Med Foucaults ord kan man endvidere argumentere for, at lufthavnen
er en heterotopi: en slags modplacering (Foucault, 1998, s. 90). Stedet sættes i opposition til den
omkringliggende bygd, og der skabes et lille samfund i samfundet – en verden af internationale
arbejdere og lokalkulørte artefakter: Personalet er dansk og svensk, amerikanske lastbiler holder
parkeret foran bygningen, og lufthavnschefen har en amerikaniseret frisure, det såkaldte ”crew cut”
(Leine, 2009, s. 58). Stedet er et vindue ud til verden, men samtidig gives der udtryk for, at lufthavnen
er et lukket område – en tætsluttet cirkel. Den er ”en enklave af fortrinsvis dansk arbejdskraft på den
anden side af passet, som dyrker begrænset eller ingen omgang med bygdebefolkningen” (ibid., s.
58). Den eneste gang, en grønlænder kommer ind i mandskabets bygning, tilbydes hun alkohol og
gøres dernæst gravid af den tøndeformede Jørgen (ibid., s. 47). I det hele taget beskrives lufthavnsområdet som et sted for upassende aktiviteter: ”Mandskabet drikker sig fulde, holder ædegilde,
skændes, smækker rasende med døre, truer med selvmord, onanerer åbenlyst, pisser i håndvaskene,
udfordrer hinanden i trebandebillard, dart, whist” (ibid., s. 116). Området beskrives altså som en
heterotopi og besidder nogle af de kvaliteter, som både Ibelings og Brown plæderer for – om end i et
mere negativt og humoristisk skær. Den lille lufthavn er ikke fyldt med caféer, luksusbutikker og
loungelokaler, men derimod kantiner, messer og uhumske spillerum.
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Endelig kan vi altså sammenfatte, at transitstederne er en tvetydig størrelse. På den ene side
skaber flyvemaskiner og helikoptere et levende og dynamisk samfund, hvor alt er i bevægelse – en
moderne verden, hvor man hurtigt kan komme til og fra. På den anden side ophæves denne frihed i
dét øjeblik, en snestorm eller lignende brager ind over landet. Pludselig tydeliggøres Grønlands
afsondrethed, og befolkningen føler sig isoleret og afhængig af verden omkring. Det centrale bindeled
mellem denne verden og kæmpeøen er naturligvis lufthavnen, som i Tunu prydes af international
arbejdskraft og objekter fra fremmede lande. Det gøres dermed klart, at lufthavnen er første skridt ud
i verden.
Civilisation
Forlader vi lufthavnen og heliporten, kan vi nu tage første reelle skridt ind i landet. Her vil vi
indledningsvis analysere byen og bygden samt værkernes centrale samlingssteder, blandt andet
kirken, forsamlingshuset og skolen. Disse steder kan gøre os klogere på hverdagen i det moderne
Grønland og samtidig vise, hvordan karaktererne interagerer med hinanden og deres omgivelser.
Herefter banker vi på døren til de private hjem og undersøger, hvordan væsentlige karakterer er bosat.
Dette afsnit vil først beskæftige sig med danskernes hjem, hvorefter vi kigger indenfor hos
grønlænderne. Som vi skal se i det følgende, er der stor forskel på de to folks boligsituation. Slutteligt
arbejdes der i tredje analyseafsnit med nogle af samfundets skyggesider: digitale tomrum, Jespers
arbejdsplads samt Knut og Renés afsides container.
Byen og bygden
Selvom Grønland til tider forbindes med eskimoeksotisme – det skønne, naturlige og romantiske – er
det ikke en sådan verden, vi møder i hverken Tunu eller Godhavn. I stedet er Grønland præget af
travlhed på jobbet, almindelig hverdag og affald i gaderne, ligesom de farlige hunde lurer om hvert
et hjørne. De lange vinterperioder indhyller landet i et tæt snedække, og om sommeren, når isen
smelter, titter skrald og døde hundekroppe frem (Mondrup, 2014, s. 72). I det hele taget spiller hunde
en stor rolle i portrætteringen af Grønland, særligt hos Mondrup. Dette ser vi eksempelvis, da
midterbarnet Knut vandrer gennem byen Godhavn, det nuværende Qeqertarsuaq, på Grønlands
vestkyst. Her iagttager han:
tusind mennesker, gamle og furede mennesker. Og små børn som piler ud og ind mellem husene,
mellem hundene der en gang imellem, når uheldet sker, kaster sig frem i lænkerne og napper et af
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dem. Mænd i overalls og fedtede støvler, striksweatre, og kvinder med gummihandsker på havnen, på
vejen, i fjeldet, med hår i alle nuancer af sort
(ibid., s. 130).

Miljøet er hårdt, og hundene indgår altså helt centralt i byens rum. På samme vis er det første, der
møder danskerfamilien, når den vender tilbage til huset i Godhavn, netop hundene. Bjørk ”går i en
stor bue uden om hundene” (ibid., s. 15), hun fortæller vennen Jakob, at ”hvis der kommer en hund
hen til dig, skal du kaste noget efter den” (ibid., s. 25), og kort efter dræber naboens tæve brutalt sine
hvalpe (ibid., s. 38). De bidske hunde skaber et element af fare i Godhavn – og situationen kulminerer,
da den grønlandske pige Lisbet bliver bidt ihjel (ibid., s. 46).
I Tunu befinder vi os ligeledes i et hårdt miljø, denne gang på Grønlands østkyst. Befolkningen
er sygdomspræget, nogle alkoholiseret, vejret river i den lille bygd, og atter spiller hundene en
væsentlig rolle i stedbeskrivelsen. Her ser vi eksempelvis, hvordan lægen Jens Jørgen skildrer den
barske bygd:
[En kvinde] blev fundet død i en snedrive midt i byen. Da de obducerede hende, flød snapsen fed og
tyk som olie ud af hendes mavesæk. Et af husene i bygden er væltet for anden gang i vinter. Hundene
graver sig ned […]. Men nogle af dem ligger på udsatte steder hvor vinden har fået fat og slikket sneen
væk. Deres ejere finder dem om morgenen, sammenrullede og stivfrosne i deres lænker, med halerne
som krumme stålkabler over deres døde snuder
(Leine, 2009, s. 116).

I denne passage er hundene ikke tikkende bomber med tænder, men snarere et udtryk for den usle
tilværelse, mange lever på den grønlandske østside. Netop denne lokation – den østlige del af
Grønland – er helt central for Leines fortælling, hvilket blandt andet kommer til udtryk i værkets titel,
Tunu. Dette ord betyder ryg eller bagside og er den betegnelse, grønlændere selv bruger til at beskrive
østkysten. Den nationale bagside er markant anderledes end den ’civiliserede’ vestkyst, idet
landsdelen længe har ligget gemt bag storisen og først blev koloniseret i slutningen af 1800-tallet.
Sprog, kultur og levevis er derfor forskellige på de to kyster, og Østgrønland beskrives ofte i
litteraturen som the wild east (Thisted, 2011, s. 273-274). Denne diskurs gør sig også gældende for
Leines forfatterskab. Her noterer Thisted eksempelvis, at der hersker ”en slags kontinuerlig
undtagelsestilstand. Folk tæsker og myrder hinanden, ofte uden at kunne redegøre for nogen grund,
andet end at de muligvis var fulde og skæve” (ibid., s. 274). Det er et sådant dysfunktionelt og
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skævvredet samfund, vi ser i Tunu; mens Godhavn trues af fraflytning og hundebid, kæmper bygden
på bagsiden mod sygdom, snestorme og ustabile menneskesind. Man ved ikke, hvad næste dag
bringer.
Et sted, hvor befolkningen dog kan finde ro, er Guds hjem, kirken. I Tunu spiller det religiøse
rum ingen væsentlig rolle, men i Godhavn befinder børnefamilien sig flere gange i den rødmalede
trækirke. Her er det interessant, at den lille familie ikke bruger kirken til at dyrke kristendommen,
men snarere som et af Edensors populærkulturelle samlingssteder. De kirkelige begivenheder kobles
ikke til tro og ritualer, men skaber et sted, hvor ”people go to look and meet others” (Edensor, 2002,
s. 48). Dette ser vi tydeligt italesat, da faren fortæller Bjørk, at hun ikke må strejfe rundt ved kirken:
”Hun er ikke døbt, og der er ingen i hendes familie der tror på det religiøse vås. Undtagen når det er
jul, så skal hele familien i kirke fordi det er hyggeligt, og fordi der bliver sunget sådan nogle smukke
sange” (Mondrup, 2014, s. 21). Familien afspejler velsagtens mange moderne danskeres forhold til
kirken, og vi ser dermed en klar bevægelse væk fra den religiøsitet, der præger både Iseskrog og
Profeterne i Evighedsfjorden: Kirken er ikke længere et sted for højmesse og syndsforladelse, men et
sted, hvor mennesker mødes, og festligheder startes.
Efter et par er blevet viet i kirken, bevæger menneskemængden sig som ”en levende organisme,
summende” (ibid., s. 63) ned til forsamlingshuset, hvor der indledningsvis bydes velkommen til
kaffemik. Gæsterne benytter lejligheden til at konversere med hinanden og snuppe en forfriskning fra
det store langbord fyldt med grønlandske delikatesser: lagkager, fisk, sæl, kæmperejer, frosne
sortebær og mattak – råt spæk (ibid., s. 63-64). Da Bjørk efter en lille pause vender tilbage til
selskabet, har stedet ændret karakter: ”Der er stadig mange gæster i forsamlingshuset, men festen er
anderledes nu” (ibid., s. 64). I rummet er der tung røg, høj musik, og folk danser polka – men pludselig
forstyrres festen af teenageren Johannes, der overfalder sin onkel Oluf: Johannes ”har kastet sig over
en af de dansende; en mand der er lidt ældre; Johannes hænger på ham som et dyr og prøver at få ham
ned mod gulvet” (ibid., s. 66). De to familiemedlemmer hives hurtigt fra hinanden, lettere tilskadekomne, og for første gang får læseren en fornemmelse af, at Johannes er en slagsbror.
En anden form for socialt samlingssted ser vi i Tunu, da grønlænderen Salomon køber en
gammel barak og starter DISKUTEK & BIOGRAF (Leine, 2009, s. 83). Selvom Tunu foregår i ’det
vilde Øst’, er udskejelserne på diskoteket generelt mindre løsslupne end i Godhavns forsamlingshus:
Her drikker gæsterne sodavand, og det største problem, Salomon støder på, er prissætningen af
billetter. Formålet er tilsyneladende ikke at socialisere; de besøgende stirrer stift ind i biografskærmen
og lader sig fascinere af eksotiske film. I det hele taget er biografen et spektakel midt i den lille bygd
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– et sted fyldt med spændende og internationale artefakter: Barakken er malet ”i en klar blå farve, der
er enestående i bygden, og får folk til at stoppe op i forbløffelse” (ibid.), mystiske emballagekasser
hober sig op foran døren, og neonskiltet – som Salomon har købt på internettet –”gløder skiftevis
koralrevsgrønt, laguneblåt og tropisk orange” (ibid.). Filmudvalget dækker alt fra engelske pornofilm
til actionbraget Terminator, og gæsterne efterspørger de amerikanske stjerner John Travolta, Chevy
Chase og Arnold Schwarzenegger (ibid., s. 84-87). Barakken er således et sted, der peger ud mod
verden – en multikulturel plet i det nordlige klippelandskab.
Det samme gør sig gældende for turistkontoret, der fungerer som en kritisk kommentar til
udenlandske feriegæster: I Tunu ejer Olafur – der selv er fra Island – ”en bjælkehytte der fungerer
som turistkontor samt indlogering for turister der er villige til at betale en formue for ingenting” (ibid.,
s. 180). Turisterne ses som pengestærke ressourcer, der ikke har nogen egentlig interesse i landet, og
hvis grønlænderne mangler penge, sælger de figurer af rensdyrtak og fedtsten – helst ”om sommeren
til endagsturister” (ibid., s. 87). En lignende strategi ses i Godhavn, da faren forventer at se en
dørsælger og omgående udtrykker, at ”[v]i skal ikke have flere tupilakker” (Mondrup, 2014, s. 222)
– grønlandske benudskæringer, der ofte sælges som souvenirs. Passager som disse læner sig op ad
Relphs kritiske syn på turisme, hvor det autentiske skubbes i baggrunden til fordel for hurtige og
masseproducerede løsninger. Endvidere finder turismekritikken genklang hos John Urry, der blandt
andet mener, at turister betragter verden med et særligt blik: ”Places are chosen to be gazed upon
because there is anticipation, especially through daydreaming and fantasy […]. Such anticipation is
constructed and sustained through a variety of non-tourist practices, such as film, TV, literature,
magazines, records and videos” (Urry, 2005, s. 3). Hos Urry udstikker medierne altså en bestemt
måde at se feriedestinationerne på, og ofte er disse baseret på fantasi og forventning – præcis som
Thisteds eskimoeksotisme. De udenlandske gæster tager ikke til Grønland for at overvære
dagligdagen, men for at se det, de tror er ægte: en simpel benudskæring.
At danskere og grønlændere ikke altid kan forenes, ser vi også skitseret i Godhavns skole. Ved
familiens hjemkomst til Grønland og de efterfølgende legekammeratbesøg har børnenes forskellige
nationaliteter ikke været italesat: Bjørk har leget ufortrødent med Karline, Knut har rendt i fjeldene
med René, og Hilde har sladret med Olga. Da René – i skolen – spørger Knut, om han er klar over,
at Johannes er grønlænder, lyder svaret endvidere, at det ”har jeg ikke tænkt på” (Mondrup, 2014, s.
123). Som Hansen påpeger, er det først, da Bjørk starter i skole, at nationalitet bliver en væsentlig
faktor (Hansen, 2016, s. 115). Her inddeles børnene i grønlandske og danske klasser: Karline skal gå
i grønlænderklassen, mens Bjørk starter i Anden Danske – en ”samling børn der kun er sat sammen
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fordi de kommer fra et andet sted, og fordi de alle sammen skal rejse igen snart” (Mondrup, 2014, s.
192). Denne separation skaber et skel mellem de to veninder, der ikke før har eksisteret:
Karline skal gå i en anden klasse end Bjørk. Pludselig er Karline en lillebitte pige, langt væk, ligesom
når man vender kikkerten den forkerte vej og ser igennem den: Helt dernede for enden af den lange
gang med dørene ind til klasseværelserne står Karline som en prik og vinker
(ibid., s. 24).

Institutionen bryder altså venskaberne og gør børnene opmærksomme på, at de ikke er ens.
I tillæg til dette bliver skolen et sted for rodløshed og jalousi, særligt hos Bjørk. Som tidligere
vist rejser de danske familier ofte fra landet, og lige så tit kommer der nye til. Børnefamilierne bliver
sjældent ret længe, og Anden Danske er en svingdør for danske skoleelever: I begyndelsen er Bjørk
og Jakob de eneste elever i klassen (ibid.), men hurtigt slutter både Christian, Johannes, Cecilie og
Maren sig til: Klassen tredobles. Denne instabilitet samt frygten for, at de alle kan forsvinde når som
helst, gør Bjørk jaloux, og hun ved ikke, hvordan hun skal agere. Dette ses tydeligt, da overklassebarnet Cecilie starter i Anden Danske. Pigen får lov at vælge plads og sætter sig ved siden af Christian
– den dreng, som Bjørk har knyttet sig tæt til og endda opkaldt sin hund efter (ibid., s. 41-42).
Pludselig er det ikke bare venskabet med Karline, der er i fare, men også nærheden med Christian:
Selvfølgelig bliver det sådan at de to C-er, Cecilie og Christian, skal sidde ved siden af hinanden.
Bjørk skal sidde alene […]. Uanset hvad Christian og Cecilie laver, når de sidder og stikker hovederne
sammen, når Cecilie skriver noget i Christians bog, når han fniser og skriver tilbage i hendes bog med
en blyant så lille bitte, en blyant som Bjørk forresten har givet ham, og som hun nu overvejer at tage
tilbage, så kan Bjørk følge med; hun kan slet ikke blive fri. Selv om Christian [er] mere end et år yngre
end Cecilie, er han åbenbart interessant nok til hende
(ibid., s. 68-69).

Lignende situationer opstår, hver gang et nyt barn starter i klassen: Bjørk er bange for at sidde alene,
ligesom hun er bange for at blive efterladt på kæmpeøen.
Den lille skole i Godhavn er altså ofte forbundet med negative følelser – tab, jalousi og frygt –
men hos Knut opstår der faktisk glimt af glæde eller ligefrem forelskelse. Da den halvt grønlandske
og halvt danske dreng Johannes starter i klassen, bliver Knut straks betaget, og efter nogen tid vokser
fascinationen:
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Hvis det stod til Knut, kunne han have matematik hele tiden sammen med Johannes. At have den store
krop i T-shirt med de hårløse arme siddende ved siden af sig er på en måde lunt; der strømmer en
varme ud af den krop, en fremmed og god varme, som Knut næsten ikke tør være i. Fordi den er så rar
(ibid., s. 134).

Den følsomme Knut ser alt det, han ikke selv har, i Johannes: Drengen har skæg på læben (ibid., s.
51), er for stor til bordet (ibid., s. 123) og kan tilpasse sig enhver situation:
Nogle dyr skifter dragt efter årstiden, og Johannes […] er på en måde sådan et dyr. Er han sammen
med sine grønlandske venner, skiller han sig ud ved at være lige den smule lysere. Og sammen med
Anden Danske virker han den anelse mørkere. Johannes er en slags matematik. Det er som om
Johannes bruger sin camouflage omvendt
(ibid., s. 130-131).

I modsætning til Knut formår Johannes at bruge en slags mimicry: Han camouflerer sig og undgår
at blive socialt udstødt. Som Hansen påpeger i sin læsning af Godhavn (Hansen, 2016, s. 118),
drager dette forhold direkte paralleller til Jacques Lacans kolonialismediskurs, hvor det blandt andet
forlyder, at ”[t]he effect of mimicry is camouflage, in the strictly technical sense. It is not a question
of harmonizing with the background but, against a mottled background, of becoming mottled”
(Lacan, 1977, s. 99). Det er altså ikke nok at ligne en grønlænder; man skal være en. Præcis dette
lykkes for Johannes, og han formår at vende sin – typisk negativt ladede – in-betweenness til noget
positivt: I stedet for at være splittet mellem to identiteter – den danske og den grønlandske – bruger
han mimicry til at tilpasse sig den enkelte situation; han er både dansk og grønlandsk. Denne form
for mimicry kan dog ikke hjælpe Knut: ”Med sit mørke hår og sin hvide hud kunne han sagtens gå
for at være en grønlænder” (Mondrup, 2014, s. 129), men hans væsen og handlinger stritter imod.
Han er bange for at flyve, bliver svimmel af at se blod og bryder sig ikke om jagt – med andre ord:
”[H]an er ikke, og han bliver ikke, ligesom dem” (ibid.).
Skolen i Godhavn skaber dermed et væld af komplicerede følelser, både negative og positive.
I Tunu møder vi også en skolebygning, men her forbindes stedet i langt højere grad med hjem og
fordybelse. Vi oplever ikke længere skolen gennem elevernes øjne, men via den østgrønlandske
pedel Asser, der søger ly på skolen. Da hans hus er så dårligt, at kommunen ønsker at rive det ned
(Leine, 2009, s. 22), er Asser nødsaget til at flytte ind på skolens lærerværelse – et sted, der er mere
hjemligt end hans hjem. For at forberede sig på indflytningen pakker Asser de mest nødvendige ting
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– mad, tøj, sovegrej og bøger – hvorefter han indlogerer sig i lærerværelset og straks påbegynder,
hvad Edensor kalder home-making: ”[when] we ’make ourselves at home’ in the world according
to social and aesthetic conventions about conviviality, domesticity and furnishing and decorating
space” (Edensor, 2002, s. 58). Asser ”går en runde og slår skodderne for vinduerne og kontrollerer
at oliefyret kører jævnt” (Leine, 2009, s. 27), hvorefter han laver mad i skolekøkkenet og smider sig
på sofaen for at læse en medbragt bog. Skolen er et hjem for Asser og fungerer som rekreationsbase,
mens snestormen rusker i bygden udenfor.
Vi kan altså se, at byen og bygden skildres på to forskellige måder: Mens Godhavn præges af
hverdag og farlige hunde, er østkysten hærget af sygdomme og store snestorme. Kirken er det sted,
hvor børnefamilien finder ro og møder deres naboer, og funktionen minder således om Salomons
DISKUTEK & BIOGRAF. Her mødes bygdebefolkningen over en kold dåsesodavand, og stedet
peger endvidere ud mod verden; som lufthavnen er biografen fyldt med udenlandske artefakter – alt
fra amerikanske film til tropiske neonlys. På turistkontoret møder vi en kritisk holdning til de mange
feriegæster, og i skolen gøres der op med tanken om, at alle er ens: På første skoledag opdeles
børnene efter nationalitet, og dette slår et skår af Bjørk og Karlines venskab. Generelt skildres
Godhavns skole i et negativt skær, men hos Asser i ’det vilde Øst’ er sagen en anden: Den gamle
pedel indlogerer sig gladeligt på lærerværelset, hvor han indretter et midlertidigt hjem.
Hyggelige huse og uhumske hjem
Bevæger vi os væk fra Assers interimistiske bolig, kan vi i stedet træde ind i værkernes egentlige
hjem: nogle af de ”mest grundlæggende steder i menneskets liv” (Mønster, 2013, s. 50). Som både
Mønster og Cresswell påpeger, er huse og hjem helt centrale: ”Home is an exemplary kind of place
where people feel a sense of attachment and rootedness. Home, more than anywhere else, is seen as
a center of meaning and a field of care” (Cresswell, 2004, s. 24). Det er her, vi i stor udstrækning
lever vores liv, typisk finder ro og plads til tryghed. I Gaston Bachelards psykologiske perspektiv er
hjemmet – særligt fødehjemmet – endvidere ”our first universe, a real cosmos in every sense of the
word” (Bachelard, 1994, s. 4). Husets vægge udgør altså en beskyttende sfære og er med til at støbe
de mennesker, der bor inden i. Samme tanke ses hos Mønster, der blandt andet pointerer, at huset er
en del af vores identitet og kan blotlægge vores erfaringsverden (Mønster, 2013, s. 53). En analyse af
huset kan dermed gøre os klogere på mennesket.
Det første hus, vi vil beskæftige os med, er sygeplejersken Jespers. Huset ligger på Grønlands
østside, få skridt fra sygeplejestationen og er – som et af de få hjem i Tunu – i nogenlunde stand.
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Bygningen er i to etager: ”Nede er der køkken, stue, badeværelse og en stor entré med trappe op til
første sal. Ovenpå er der to soveværelser, hvor […] [han] bruger det ene til pulterkammer” (Leine,
2009, s. 33). Netop hjemmets indre organisering, altså inddelingen i mindre værelser, er vigtig for
Bachelards såkaldte topoanalyse; her plæderer han blandt andet for, at kælder, loft, krog og korridor
bærer forskellig psykologisk betydning (Bachelard, 1994, s. 8). Selvom nærværende analyse ikke har
et psykoanalytisk sigte, er det væsentlig at bemærke, hvordan Jespers værelser har forskellige
betydninger; navnlig rummet med de aflagte objekter og stuen med den sepiafarvede sofa er centrale.
I Jespers pulterrum finder vi ”de mange ting han troede han ikke ville kunne undvære da han
rejste herop. Et snowboard, en elektrisk guitar og forstærker, en kasse med farvestrålende Goretextøj, et staffeli og udstyr til akvarelmaleri. Hans drømmes rekvisitter” (Leine, 2009, s. 127). Værelset
afslører den eskimoeksotiske forestilling, Jesper havde, da han rejste til Grønland – præcis som de
mange turister, der forventer et snedækket paradis med nordlyset blafrende i horisonten. Virkeligheden er naturligvis en anden, og Jesper må da også erkende, at ”det eneste han har haft glæde af, er
sin computer” (ibid.). Generelt præges Jespers hjem af europæiske artefakter: Fladskærms-tv’et er
importeret fra Danmark (ibid., s. 33), og væggene er pyntet med plakattryk af Monet, Picasso og Miró
(ibid., s. 126). Det grønlandske er slet ikke til stede hos Jesper, hvilket indikerer, at han ikke er
assimileret; han er dansk.
På samme vis kan Jespers stue – og særligt den sepiafarvede sofa – sige noget om hans dybere
sindelag: I forårsperioden vælter det ind med kvinder i alle former og aldre, som Jesper har samleje
med i netop dette møbel. Den farvefattige sofa bliver således et sted for synd og seksuelle udskejelser,
men også et sted, hvor Jesper prøver at fortrænge sin fortid:
Smerten som Sara efterlod da hun blev tilbage i byen uden så meget som at sige farvel. Den dybere
smerte fra den anden, hende han ikke vil tænke på [Asta], fra i vinter, som nogle gange rører på sig, et
spjættende genfærd der knogleblegt har lejret sig i udkanten af hans synsfelt. Men gæsterne jager
genfærdet på flugt
(ibid., s. 188).

Sofaen er det sidste minde, Jesper har om grønlænderpigerne Sara og Asta, der begge har forladt ham.
Sara rejste pludseligt, og Asta omkom under voldsomme omstændigheder: ”en extrauterin graviditet.
Foetus sad som en fed pølse midt i æggelederen, der var flækket på langs” (ibid., s. 78). I et forsøg
på at glemme synden og sorgen lader Jesper enhver kvinde dumpe ned på sofaen: Han ”søger
syndsforladelse gennem synden” (ibid., s. 192).
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Denne paradoksale handling bliver hurtigt manisk, nærmest grotesk: De mange kvinder
beskrives sanseligt og detaljeret, og ofte er der fokus på grovhed og maskulinitet. Dette ses eksempelvis, da Jesper gang på gang får besøg af fodboldpigerne:
Om dagen sveder de under forårssolen, deres fodboldstøvler tramper huller i den rådnende is, de takler
hinanden hårdt, stempler ankler, uddeler trælår, de pløjer furer i sneen så sjappet står op i bueformede
sprøjt, og deres fletninger hvirvler som tunge reb efter dem. Om aftenen og natten ligger de nøgne og
svedduftende på Jespers enorme sofa […]. Stærke og mørbankede muskler spiller under hans fingre,
[…] han kysser hvert eneste elastikmærke, kysser hver eneste blodudtrædning, skramme og hævede
led
(ibid., s. 189).

Jesper er tiltrukket af det grimme, og selvom han er lidenskabelig i akten, finder han ingen glæde. I
stedet bliver de mange sofasamlejer til rituelle handlinger – noget, Jesper gør, fordi han skal. Jesper
bevæger sig maskinelt og rutinepræget: ”Han løsner […] fletninger og hestehaler, han knapper op,
trækker ned, hiver i elastikker, løsner spænder” (ibid.). Han ”tager hende, han roterer, han støder, han
pumper, han bider” (ibid., s. 196), og hver gang forsegles handlingen med en fedtet omelet – Jespers
tak for syndsforladelse.
Af dette kan vi altså se, at hjemmet ikke bare er en tom skal, men faktisk spejler det menneske,
der bor inden i: Jesper har smidt sine drømme i pulterkammeret og lagt sine sorger i sofaen. En lignende forbindelse mellem hjem og menneske ses i Godhavn, særligt hos den danske børnefamilie. Her
træder vi ind i ”et hus med spidst tag, en stue og et køkken i underetagen, et børneværelse og deres
forældres soveværelse i overetagen” (Mondrup, 2014, s. 20). Det vestgrønlandske hjem er ikke – som
hos Jesper – præget af eskimoeksotisme, men peger derimod på en assimileret tilværelse: Øverst på
væggen hænger et fotografi af slædehunde, i køkkenet koger moren sæl (ibid., s. 146), og i bryggerset
ordner faren jagtudstyr: Han knækker ”geværet og ser ind i løbet, nu puster han ned i det, og så lukker
han riflen igen […]. Hundepisken smører han i fedt om sommeren; der må ikke ske den noget i den
tørre luft” (ibid., s. 107). Familien formår at tilpasse sig, og det samme gør hjemmet.
Selvom boligen ikke er børnenes fødehjem, kan en nærmere analyse fortælle, hvordan de tre
søskende tænker og føler: Hilde, Knut og Bjørk har vidt forskellige oplevelser af hjemmet – præcis
som det var tilfældet i helikopteren, hvor Hilde blev en kvinde, Knut kastede op, og lillesøster Bjørk
rystede af spænding. Hildes overgang fra barn til voksen ses også klart afspejlet i familiens hjem:
”Hilde er blevet så stor at hun skal have sit eget værelse […]. Der skal bygges et værelse i stuen til
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deres far og mor, så Hilde kan få deres rum på loftet” (ibid., s. 31). Teenagepigen er altså blevet for
stor til at dele værelse med småbørnene Knut og Bjørk, hvorfor faren igangsætter et mindre
byggeprojekt – en reorganisering, der viser, at både hjemmet og Hilde er ’under ombygning’.
I forlængelse af dette ser vi også, hvordan Hilde nu oplever hjemmet og dets begivenheder på
en ny og voksen måde. Den danske familie holder af og til fest i huset, og indtil nu har Hilde ikke
bemærket de seksuelle eller ligefrem pædofile undertoner. Først da hun tænker tilbage på den forrige
fest, går realiteten op for hende:
Laust, den store bibliotekar med fuldskægget, blev så vild da han opdagede hende. – Jamen dog, jamen
se, hvad har vi her, og han klappede sig selv på låret og greb rundt om hendes liv og tvang hende til at
sætte sig dér, på skødet af sig. Hans tykke behårede arm holdt om hendes mave, ret tæt på hendes
bryster, lige under faktisk
(ibid., s. 196).

Motivet med voksne mænd, der fascineres af unge piger, er gennemgående i Godhavn og ses også
udtrykt i Leines Tunu: Den granvoksne Jørgen gør teenageren Eleonora gravid, Jesper er tiltrukket af
mindreårige, og turistkontorejeren Olafur fantaserer om fodboldpigerne (Leine, 2009, s. 181). Ingen
af de implicerede piger tager dog synderligt bestik af situationen; tværtimod synes Hilde – i overvejende grad – at nyde sin nye tilværelse. Under diskokuglen i stuen danser hun med bevægelser, ”der
indtil for nylig havde ligget sovende i hende, var blevet frigjort” (Mondrup, 2014, s. 197), og da hun
tænker på byens mænd, konkluderer hun ganske fattet, at: ”[m]ænd; ingenting er længere neutralt,
hun har deres øjne på sig hele tiden […], og intet kan hun gøre ved det, intet vil hun gøre ved det
[…]. Hun trækker skuldrene tilbage og skyder brystet frem” (ibid., s. 196-197). Hilde er forandret,
det samme er huset – og mændene spiller en helt ny rolle.
Hos lillebroren Knut ser vi også, at hjemmet er knyttet til barnets identitet, men på en langt
mere reflekteret måde; Knut er den følsomme dreng, og dette giver genklang i hans erfaringsverden.
På den ene side er hjemmet – helt i tråd med Bachelard – et beskyttende kosmos, der trygt og varmt
omslutter mennesket: ”De er en familie som bor i et hus; dens faste skjold mod byen, mod alle dem
som kunne finde på at true familien” (ibid., s. 122). På den anden side oplever Knut hjemmet som en
kaotisk kasse. Beskrivelsen minder om Sigmund Freuds das unheimliche, en direkte modsætning af
det hjemlige: ”Huset er en kasse der svæver alene i det enorme mørke med sit indhold af borde og
stole og ting og sager som hans familie har efterladt i tilfældig orden” (ibid., s. 145). Passagen viser,
at hjemmet er ”noget, man så at sige ikke føler sig hjemme i” (Freud, 1998, s. 17), og peger desuden,
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som Hansen bemærker det (Hansen, 2016, s. 119), i retning af Homi K. Bhabhas tanker om
kolonihjem. Her mener Bhabha blandt andet, at kolonisering og globalisering kan skabe en særlig
fremmedhed i hjemmet: ”The unhomely moment creeps up on you stealthily as your own shadow”
(Bhabha, 2004, s. 13). Nok er Knuts hjem et sted fyldt med følelser og personlig investering, men
under overfladen lurer altså en mørk uhjemlighed: Han er i et fremmed land, en fremmed by og et
fremmed hjem.
I dette hjem er navnlig ét sted væsentligt for Knut: badeværelset. Dette er ikke blot et koldt og
klinkebelagt lokale, men et særligt sted, hvor mennesket konfronteres med sig selv: Det er her, vi står
afklædte og alene, kun med vores eget spejlbillede i sigte. En sådan sårbarhed ses ofte hos Knut, der
flere gange studerer sig selv i badeværelsesspejlet. Her erfarer han endnu en fremmedgørelse, denne
gang fra sin egen krop. Den lille Knut er snart teenager, men han er ikke den maskuline skikkelse,
han burde være:
Knut står på badeværelset foran spejlet og mærker på sin krop, rører ved den, her, der […]. Det er en
drengekrop med overarme, underarme, albuer og hænder. Hvid og blød er han, ikke muskuløs
overhovedet, men blød; huden ligger som en tynd film […]. Så trækker han skuldrene tilbage: Skyd
fuglebrystet frem, mand
(Mondrup, 2014, s. 117-118).

Knut bliver konfronteret med sin klejne krop og indser, at han hverken er som gymnastiklæreren
Hardy, sin egen far eller skolekammeraten Johannes. Selv storesøsteren Hilde er mere ’mand’ end
Knut: ”Hilde vil altid med ud at sejle eller med ud at køre slæde, hun vil med på jagt. Det vil han
ikke” (ibid., s. 110).
Knut er lille og porøs og desuden fanget i en fremmed krop, hvor lemmerne ikke passer
sammen: ”Læberne er for store til ansigtet; og det samme med øjnene, de er for store og for mørke.
Han ser på sine hænder; de er også for store, fødderne er for store, for store til den sjæl der sidder i
kroppen” (ibid., s. 118). Når Knut konfronteres med sit eget spejlbillede, ved han ikke, hvem han er
– ikke engang, om han er dansk eller grønlandsk. Selvom drengen har danske forældre, er hans øjne
brune, hans hår mørkt og huden bleg: Han kunne ”sagtens gå for at være grønlænder” (ibid., s. 129).
Knuts identitet er dermed ikke kun splittet mellem det maskuline og det feminine, det voksne og det
barnlige, men også mellem det danske og det grønlandske. Han er på alle måder in-between.
Mod slutningen af Godhavn sker der dog et markant skifte, og Knut nærmer sig den mand, han
gerne vil være. Da Bjørk har veninden Maren på besøg, beslutter de sig for, at Maren skal overnatte
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i familiens hjem, på gulvet mellem Bjørk og Knut. Dette får Knut, som er forelsket i Maren, til at føle
sig opstemt, og med det samme må han ud på badeværelset:
Drengepikken står stift ud af bukserne med sit lille hoved fremme. Han låser døren. Forsigtigt lukker
han låget på tønden og sætter sig. Han gnider den, lader håndfladen runde hovedet. Hendes lille ansigt.
Den vil ikke lægge sig […]. Fra nosserne flyder blyet op og ud i lysken, op i maven, ud i skaftet,
hånden gnider hurtigere, og så krummer han sig sammen
(ibid., s. 175).

Fra dette øjeblik ændres Knuts væsen: Han omtales ’den unge mand’; bestemmer, hvordan trekløveret
skal sove, og tvinger efterfølgende Maren ind i den afsides container (ibid., s. 176-180) – et sted,
nærværende analyse senere vil beskæftige sig med.
En mere positiv udlægning af hjemmet ser vi hos lillesøster Bjørk, der særligt er knyttet til
sengen. Dette møbel er ifølge Georges Perec noget af det mest personlige, vi har; den ene ting, som
ingen vil tage fra os (Perec, 2008, s. 16). Det er netop denne stabilitet, der får betydning for Bjørk:
Sengen er det sted, hun altid vender tilbage til, ikke bare for at sove, men for at få tryghed og trøst. I
værkets prolog leger hun – med klare seksuelle undertoner – i sengen med en unavngiven dreng, i
skolen tænker hun på at få vennen Christian med ind i dynen (Mondrup, 2014, s. 69), og kort forinden
ser vi, at hun:
har lyst til at sy dynebetrækket sammen mens de er derinde. At lukke dynebetrækket som maven på
en hval med lange, sikre sting. Hun har lyst til at de aldrig kan komme ud igen, og hvis de kan, at
barrikadere døren, at sluge nøglen, at flyve ud i rummet på sengen
(ibid., s. 36).

Sengen er Bjørks sikre base, og med dynebetrækket kan hun fastholde de mennesker, der ellers bliver
ved med at forsvinde, fordi de rejser fra byen. Det er her, hun kan smelte sammen med sine venner
og få den kropslige nærhed, som hun savner – noget, vi også ser, da hun går arm i arm med Karline:
”Det føles rart, de hører en lille smule sammen fordi de to arme danner en kæde” (ibid., s. 63). Når
Bjørk hænger sammen med sine venner, kan ingen tage dem fra hende.
Hos børnefamilien i Godhavn bærer huset altså et væld af forskellige betydninger: Hilde får ny
identitet, Knut føler sig fremmed, og Bjørk forsøger at stoppe tiden under dynen. Som helhed afspejler
hjemmet en assimileret familie, hvor moren koger sæl, og faren går på jagt: Den grønlandske kultur
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er forsøgt adapteret. En radikal anderledes situation ser vi imidlertid hjemme hos klassekammeraten
Cecilie: Her ”lugter af stearinlys og nyt gulvtæppe” (ibid., s. 79), moren serverer eksotisk te, og
familien får – som Jesper i Tunu – fragtet ’livsnødvendige’ varer fra Danmark. Særligt er madsituationen presserende, og en dag ”står der tre store kasser med frosne madvarer hjemme hos Cecilie
og hendes mor. Flæskestege, ænder, medisterpøl[s]er og islagkager. Det er den eneste måde de kan
overleve på, siger Cecilies mor, for ingen af dem kan lide den mad man spiser heroppe” (ibid., s. 80).
Udsagn som disse indikerer, at familien ikke ønsker at tilpasse sig den grønlandske kultur; faktisk
mener moren slet ikke, at dansk og grønlandsk bør blandes: ”Man skal holde sig fra at blande blodet
[…] – Det er noget skidt, fortsætter hun, – det fører kun problemer med sig. Se bare på de børn
heroppe som ikke kan finde ud af hvem de er” (ibid., s. 81).
Undervejs får familien dog besøg af et sådant barn: den halvt grønlandske Johannes. Efter
onklen Oluf bliver overfaldet med kniv i hjemmet, flytter Johannes ind hos Cecilie, og moren påtager
sig dermed den postkoloniale beskytterrolle. Hun huser ”det skadede barn” (ibid., s. 246), forsøger at
opdrage ham og ønsker at indlogere ham i Nuuk (ibid., s. 240) – formentlig på en institution for
utilpassede unge. Planen slår dog fejl, og Cecilies mor må indse, at Johannes ikke kan ændres: Han
kommer op at slås med Cecilie, forsøger efter sigende at kvæle hende og ender brat på politistationen
(ibid., s. 263). Drengen kan ikke reddes.
Af dette kan vi altså se, at Cecilies hjem, i lighed med Jespers, er præget af danske artefakter,
danske tankesæt og et dårligt forhold til den grønlandske lokalbefolkning. Forlader vi imidlertid de
danske hjem, kan vi fortsætte analysen blandt de grønlandske boliger, der både skaber hygge og
skændsel. Hos Karline ser vi eksempelvis, at hjemmet er fyldt med positiv betydning:
Der er så mange ting hjemme hos Karline, og derfor er der hyggeligt. Tingene står i vindueskarmene
og på reolerne. De hænger på væggene, alle vegne. Karlines mor syr perler, duge, dukker, kugler,
kegler, løbere, skjulere, alt der har en nogenlunde jævn form, kan hun beklæde
(ibid., s. 20).

Det grønlandske hjem er ladet med personlig investering, og det er netop elementer som dette, der
kan skille rum fra sted (Mønster, 2013, s. 18). Mens Johannes’ midlertidige hjem hos Cecilie er tomt
og runger af ekko (Mondrup, 2014, s. 237), er Karlines fyldt med varme og personlighed; det er et
sted. Med Edensors terminologi tager huset ydermere form af et fordybelsessted, idet ”the modes of
habituation […] render it familiar, homely” (Edensor, 2002, s. 54). Huset lugter konstant af fisk,
børnene kan frit lege, hvor de vil, og i køkkenskabet finder de altid sukkerknalder.
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Endnu et meget ’grønlandsk’ hjem ser vi hos Sejer og Sørine – det første hjem, vi besøger i
Tunu. Her beskrives det præcis som ovenfor, at huset er proppet med liv og betydningsfulde ting: I
stuen spiller de voksne kort, mens børnene sover, og i ydergangen er der sko overalt: ”[s]tøvler,
skindkamikker, tennissko, udtrådte lædersko. Skoene fortætter ind i entréen […], der er sko under
trappen, på trappetrinene” (Leine, 2009, s. 7). Hjemmet er et sted, hvor der leves, og den grønlandske
lokalkulør er alle vegne. Særligt er køkkenet præget af grønlandske traditioner: De gamle koner sidder
omgivet af ”bunker af kød og fisk. Skåle med gæret sælspæk udsender en osteagtig lugt. Kvinderne
sidder med benene i V-form og vrider tørfisk i strimler, dypper dem i det afsmeltede grønlige spæk
og putter dem i munden” (ibid., s. 8). Skildringen af den oprindelige madkultur er med til at skabe en
distance mellem det grønlandske og det danske: Mens Sejer og Sørine spiser gæret spæk, laver Jesper
baconomelet med smør, og Cecilies mor importerer flæskesteg fra Danmark.
Langt de fleste grønlandske hjem i Godhavn er små og hyggelige, men i Tunu er det gode hjem
kun de færreste forundt; størstedelen af østkystens hjem er faldefærdige eller ligefrem sundhedsskadelige. Dette ser vi tydeligt, da sygeplejersken Jesper sender lægerapport om den grønlandske
enke Karina, der bor med sine tre børn:
Første sal: Ubeboet pga. træk og utætheder. De fleste af vinduerne knust eller revnede. Skorstenen er
ved at smuldre, kan pilles fra hinanden med fingrene. Loftet buler nedad, ser ud, som det kan brase
sammen når som helst. Alene på grund af førstesalens tilstand burde man rive huset ned […].
Yderdøren kan ikke lukkes, og entréen er derfor fuld af sne det meste af vinteren
(ibid., s. 207).

På samme vis er fætrene Justus og Emanuels hus i meget slem forfatning: Vinden blæser ind i stuen,
luften er fugtig, og gulvet råddent (ibid., s. 15-16). De to fætre er alvorligt syge, og dette illustrerer
huset – ikke bare gennem den tvivlsomme stand, men også den afsides lokation: Huset ligger ”midt i
klyngen af forladte huse på klipperne, der skråner ned mod elven […]. Det er mange år siden der
boede folk hernede” (ibid., s. 15). Befolkningen er for længst flyttet ind mod bygden, og kun de to
fætre residerer stadig på kanten af klipperne – ligesom de er på kanten af livet. Den formodede
lungecancer kan forværres hvert øjeblik.
På trods af den alvorlige sygdom er det ikke helbredelse, Justus drømmer om, men et hjemligt
hjem – en tætsluttende kapsel med varme og liv: ”Han kunne godt tænke sig familie, et lunt hjem
mellem beboede hus nede i bygden hvor folk går frem og tilbage, indlagt vand, renovation, en rar
kone som men kunne snakke med” (ibid., s. 16). Netop ønsket om ”a place of comfort […] [and]
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conviviality” (Edensor, 2002, s. 58) ser vi også hos grønlandske Salomon – manden, der ejer byens
diskotek og bor hjemme hos sin syge mor. Denne bolig er ”et utæt og forfaldent hus som hans far
ikke nåede at bygge færdigt. Første sal er ikke beboelig og har aldrig været det, krybekælderen står
åben, så når vinden tager fat, gynger gulvet” (Leine, 2009, s. 87). Den syge mor ligger i sit eget skidt
og lugter af alkohol, men er det eneste hjemlige, Salomon har: Han ”pakker hende ind i et vattæppe,
breder en dyne over hende, kysser hende på kinden og hvisker noget ind i øret” (ibid., s. 87-88). Da
moren en dag ligger død på sofaen, sker der et skifte i Salomons forhold til huset:
Siden moren døde, har han boet i diskoteket, sovet på sofaen og gået i bad i servicehuset der ligger
lige rundt om hjørnet. Derhjemme kan han ikke holde ud at være, det ville føles som et sidde og våge
over morens lig, selv om hun har ligget på sygeplejestationen, senere i kapellet […]. Han vil aldrig
igen sætte sin fod i det hus, hvis han kan blive fri. Det har han besluttet
(ibid., s. 177).

Den eneste ting af betydning er væk, og derfor kan Salomon ikke længere finde ro i hjemmet. Han
vil væk. Den hjemløse diskoteksejer ansøger derfor kommunen om en ny bolig, og hans ønsker
minder meget om Justus’: ”Huset skal være godt isoleret, der skal være varmt vand i hanerne, badeværelse med bruser, køleskab i køkkenet, radiatorer i alle værelserne” (ibid., s. 88). De grønlandske
drømmehjem har således én fælles funktion: De skal være et værn mod naturens kræfter; vinden og
sneen skal holdes ude.
I Tunu og Godhavn møder vi altså et væld af forskellige hjem, der alle kan gøre os klogere på
mennesket: Jesper og Cecilie lever en ikkeassimileret tilværelse i deres fordanskede huse, mens
Godhavns børnefamilie er multicentered. Selvom denne families hjem, i store træk, er integreret i det
vestgrønlandske samfund, oplever børnene en form for uro: Den halvvoksne Hilde erfarer hjemmet
på en ny måde, den usikre Knut føler sig fremmed overfor alt, og kun lillepigen Bjørk finder varme
og tryghed. Et hjem, der netop præges af en sådan varme og hjemlighed, er grønlandske Karlines. Her
er hver kvadratmeter fyldt med farverigt hjemmestrik, og køkkenskabene bugner af sukkerknalder.
Markant anderledes står det dog til i de grønlandske hjem på østsiden: I Tunu er husene ædt af naturen,
slidte af tiden og lige så skrøbelige som deres syge beboere; det rådne loft kan brase sammen når som
helst. En ting, der ofte er med til at skildre disse østlige huse, er tv-apparatets evige summen – en lyd,
som vi i næste analyseafsnit vil lytte nærmere til.
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Synd og skyggesider
Som påpeget i tidligere teoriafsnit anskues den digitale verden – tv, internet, radio osv. – typisk som
ét af supermodernitetens ikke-steder; Augé kalder den digitale kommunikation uigennemskuelig og
fjern og sammenligner den med lufthavnens travlhed og transit (Augé, 2008, s. 64). En holdning som
denne problematiseres dog blandt andre af Peter Larsen, der mener, at særligt tv’et faktisk kan være
et sted. Hos Larsen er tv-sening en rejse, hvor mennesket skaber mentale steder ud fra, hvad der
foregår på den lille skærm: ”Vi ’oversætter’ komplekse situationer til mentale ’rum’” (Larsen, 1996,
s. 14).13 Gennem tv-apparatet kan vi altså transformere stuen til et imaginært sted og rejse fra hjemme
til ude (ibid., s. 23): Vi kan svæve fra sofaen til sendefladen på få sekunder. Denne ’alternative’ rejse
kan, som Larsen også påpeger, ske på et væld af individuelle måder (ibid., s. 19), hvilket er præcis,
hvad vi oplever i Tunu.
De østgrønlandske hjem er ofte forbundet med tv-apparater: fjernsyn, der udsender alt fra
kærlige ord til hvid støj. Hos Salomon og den syge mor er tv’et det eneste medie, der kan skabe en
smule liv omkring den døende: Mens moren ligger i en dyb og alkoholinduceret søvn, tænder
Salomon fjernsynet, der ”i øjeblikket [viser] fejlfarvede pornofilm som han er så vant til at han ikke
længere gider at kigge. Men lyden af menneskestemmer virker hyggelig” (Leine, 2009, s. 16). Det er
ikke indholdet, men lyden af liv, der får Salomon til at lytte efter, og tv’et er således medvirkende til
at skabe et sted.
En lignende, men ikke identisk, brug af tv’et ses hos flere af de grønlandske indbyggere: Agnete
ser actionfilm, men forstår kun handlingen i fragmenter: ”en biljagt, sammenstød, flammer,
skudvekslinger, pludselige sprøjt af blod” (ibid., s. 152), og Justine ”sidder og ser en film uden at se
den” (ibid., s. 135). Som hos Salomon er det altså ikke indholdet, der er væsentligt – for ingen forstår
tilsyneladende, hvad der sker. Billederne flimrer i dårlig kvalitet, og sproget er altid udenlandsk,
hvilket besværliggør forståelsen yderligere: ”Marius kan ikke rigtig følge med i de danske undertekster, og han forstår kun meget lidt engelsk […]. Elisabeth sukker. Jeg forstår ikke noget af den
film. Nej, den er ret dårlig, siger Marius. Skal vi ikke bare slukke?” (ibid., s. 110). I disse hjem skaber
tv’et ikke stedlighed og nærvær, men snarere en slags distance; de grønlandske tv-seere skildres som
vågne søvngængere, idet de stirrer ind i tv-kassen uden at være til stede. Dette ses klart formuleret
hos Elisabeth:

13

Larsen anvender ikke samme terminologi, som vi gør i nærværende speciale. Hans rum svarer til vores sted.
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Elisabeth sidder med dynen foldet om sig nede i stuen og ser fjernsyn […]. Elisabeth kigger ikke op,
stirrer blot på skærmen. Jeg går nu [siger ægtefællen Marius]. Hmm. Hun skifter kanal, dvæler ved
nyhederne oplæst på engelsk af et par velklædte, friserede værter. Skal du noget i dag? spørger han.
Hun trækker på skuldrene, skifter kanal
(ibid., s. 103-104).

Elisabeth er ’rejst’ til en anden verden og befinder sig – for en stund – i det digitale tomrum. Passager
som denne indikerer, at tiden i den lille bygd står stille, og at seernes tanker går i stå; selvom tv’et
åbner for en verden udadtil, er der ingen, der forstår, hvad der sker. Og dog. I den østgrønlandske
bygd er der to indbyggere, som i en vis udstrækning formår at afkode tv’ets lydside: Den stammende
Markus kunne allerede som femårig efterligne sætninger fra fjernsynet (ibid., s. 97), og dværgen
Eleonora kan forstå nogle engelske fraser:
Hvad ser du? spørger Eleonora sin niece. Tegnefilm. Hvad er det mon for et sprog de taler? Pigen trækker på
skuldrene. Det er engelsk, siger Eleonora. I gotcha now! […] Eleonora siger noget mere på engelsk. Hun
laver om på sin stemme, taler med en ond og en bange stemme: Help me! Help me out! You’re under arrest!
(ibid., s. 39-40).

Der opstår altså et paradoksalt og humoristisk forhold, idet de to ’besværede’ teenagere er de eneste,
der kan udnytte tv’ets potentiale som ”en åbning hvorigennem vi får adgang til et andet sted” (Larsen,
1996, s. 23).
Endnu et medie, der kan give adgang til et sådant sted, er naturligvis internettet. I Godhavn
spiller dette ingen rolle, men i Tunu har nettet to væsentlige funktioner: Det muliggør kommunikation
på tværs af kloden og faciliterer et atypisk fordybelsessted. Som Anne-Marie Mai pointerer, har
”internettet […] i løbet af de sidste 25-30 år spundet sig helt og aldeles ind i mange menneskers
hverdagsliv” (Mai, 2011, s. 348), hvilket også gør sig gældende i Leines Østgrønland. Internettet er
det foretrukne redskab, når Jesper skal konsultere overlægen, opdatere søsteren, der ferierer i
Thailand, eller når Filippus skal søge arbejde i Nuuk (Leine, 2009, s. 178). Umiddelbart virker
internetvanerne ganske uskyldige, men undervejs bliver freden forstyrret af skolelæreren Peter, der
surfer på nettets skyggeside. Som Dave Healy forklarer, er internettet ikke bare et sted for
kommunikation, men også et medie, hvor ”individuals can free themselves from the accidents of
physical location to create their own virtual places” (Healy, 1996, s. 60). Nøjagtigt dette ser vi, da
Peter – formentlig – logger ind på the deep web og skaber et digitalt fordybelsessted: ”Peter ved godt
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at det ruinerer ham at sidde på den måde flere timer hver nat, men prisen er alligevel en bagatel i
forhold til den fred han føler ved at gøre det” (Leine, 2009, s. 140). I dette digitale frirum ser Peter
mordvideoer, flystyrt og hængninger såvel som våbenannoncer og terroraktioner. Peter undersøger
med andre ord livet og døden, og han fascineres af den magt, han pludselig har med museklikket:
Der er intet blod, ingen lyd, kun den rene handling, et ansigt der dør, en antik Colt der glider ud af en
hånd og falder blødt på gulvet. Peter spiller klippet igen og igen, manden lever, dør, lever, dør. Der er
noget hemmelighedsfuldt ved det som han aldrig bliver færdig med […]. Flyvemaskiner der styrter,
eller næsten styrter, jagere der opløses i ild og flyvende metaldele og spytter små kroppe ud der måske,
måske ikke overlever
(ibid., s. 140-141).

Passagen stiller ikke blot spørgsmål til liv og død, men er også med til at tegne et billede af Peter som
psykisk ustabil eller ligefrem farlig. Denne formodning bekræftes endvidere kort efter, da Peter
bringer sig selv i livsfare på åbent hav og fantaserer om at pløkke Jesper – alt sammen, fordi han har
taget Sara (ibid., s. 143-145).
Af dette kan vi altså se, at den østgrønlandske internetserver både er et sted for harmløs
kommunikation og farlig fantasi. En lignende vekslen mellem godt og skidt ser vi på den lokale sygeplejestation, Jespers arbejdsplads. Denne er først og fremmest et sted for helbredelse: Der foretages
”en gynækologisk undersøgelse, en rektaleksploration, lidt banken på knæ, udtømning af strågul
væske af et led, kirurgisk fjernelse af en vorte, kiggen i ører og hals, vejning af nyfødte” (ibid., s.
190) og meget andet. Under overfladen gemmer sygeplejestationen dog – præcis som internettet – på
en mørk hemmelighed: Den seng, hvor Jesper kurerer sine patienter, er samme sted, som han tidligere
havde samleje med Sara, og den gravide Asta dør. Sygeplejestationen og særligt sengen bliver således
et tvetydigt sted; et sted, hvor synd og frelse flyder sammen. Dette hjemsøger Jesper, og han forsøger
at fordrive synden med uhæmmet sex i stuens sepiafarvede sofa.
På et mere overordnet plan er sygeplejestationen endvidere et symbol på Grønlands postkoloniale afhængighed af Danmark. Som Thisted pointerer, havde danskeren primært tre roller under
koloniseringen: ”enten palasi, præsten; nakorsaq, lægen; eller niuertoq, købmanden” (Thisted, 2011,
s. 275). Her er det interessant, at samtlige lægefaglige stillinger i Tunu besiddes af danskere. Kun tolken Amalie er grønlandsk. Dette – sammen med nødvendigheden af udenlandske hospitaler – er med
til at skabe en skævvridning af befolkningen; et ulige magtforhold mellem danskere og grønlændere.
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Netop denne problematik italesætter værket ganske eksplicit, da den grønlandske fanger Gedion
dumper ind med forfrysninger:
På sygeplejestationen opstod der uenighed […] om hvorvidt han skulle indhylles i tæpper og have en
varmedunk på maven, eller lægges nøgen udenfor og masseres med sne. Jesper insisterede på
varmedunk, familien på snemassage. Først efter at han havde fået lægen i telefonen, og denne havde
talt med familien, fik han sin vilje
(Leine, 2009, s. 122).

Trods grønlandske traditioner vinder den danske metode.
Efter synden og skammen og endeløse diskussioner siger Jesper dog op og bliver overflyttet til
et større hospital, denne gang i en by. Her arbejder Jesper under ordentlige forhold, og han oplever
en anden tidslighed: ”Hverdagens trummerum har sneget sig ind på ham, kedsommelig og beroligende på en måde som han aldrig oplevede det ude i bygden” (ibid., s. 239). Mens bygdearbejdet var
forhastet og kaotisk, skaber byhospitalet altså en ro, der minder om Bakhtins idylliske kronotop:
Tiden er dvælende og styret af faste rutiner. Hospitalet skildres generelt i et positivt skær, og
undervejs bliver det også et mødested, hvor alle de løse ender samles: Jesper møder lægen Jens
Jørgen, bygdebeboerne Apollo, Emanuel, Justus, Eleonora, Jørgen og Sara er på hospitalet samtidig,
og Jesper får omsider svar på den frygtede faderskabsattest. Længe har Jesper mistænkt sig selv for
at være skyld i Astas dødelige graviditet, men nu får han endelig afklaring: ”Der er ingen tvivl om at
det var hendes kæreste, Kali, der var far til barnet” (ibid., s. 241). Denne besked samt Jespers nye
tilværelse i byen får ham til at slutte fred med sin plettede fortid: Han annullerer sin opsigelse, bliver
permanent ansat på hospitalet og genoptager brevskrivningen til venner og familie (ibid.). Hvor
sygeplejestationen altså var et sted for synd, er hospitalet et sted for forsoning.
Vender vi slutteligt blikket mod Godhavn, har dette værk også et sted, der balancerer mellem
godt og skidt: den forladte container. På den ene side er denne et sted for uskyldig børneleg: Knut og
René kalder containeren deres sted, leger opdagelsesrejsende i en nærliggende sø og forsegler deres
venskab ved at ridse initialer i en knogle (Mondrup, 2014, s. 101-105). Alt er som taget ud af en
ufarlig børnebog. På den anden side bliver containeren også et udtryk for Knuts tiltagende seksualitet
og hans besvær med at finde grænser: Efter Knuts transformation på badeværelset – hans første
selvtilfredsstillelse – bliver han så opslugt af skoleveninden Maren, at han tvinger hende ud i containeren: ”Han tager hende i hånden og begynder at gå. Modvilligt følger hun med ham forbi sin fars
hus og videre ud mod lossepladsen [hvor containeren står]” (ibid., s. 180). Flere gange forsøger Maren
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at snige sig væk, men alligevel ender hun inde i containeren sammen med Knut, liggende på en
gammel madras. Her lægger Knut dynen over pigen, ”tager hendes hoved i hænderne og kysser
forsigtigt hendes mund” (ibid., s. 181). Knut forstår tydeligvis ikke Marens undvigende signaler, og
situationen er tæt på at eskalere og muligvis ende i voldtægt. Så vidt går det heldigvis ikke, og næste
dag nøjes Knut med at skrive kærestebreve til den lille Maren (ibid., s. 183). Containeren kan
karakteriseres som en heterotopi: et sted, der ifølge Foucault er ”uden for alle steder, også selvom
[…] [det] faktisk kan lokaliseres” (Foucault, 1998, s. 90). Knut bruger området til at udforske sig
selv, og stedet viser den splittelse, han bærer: Han er både et barn, der leger uskyldige lege, og en
teenager, der eksperimenterer med seksuelle handlinger. Knut er ’in-between’ to livsstadier.
Efter ovenstående analyse står det altså klart, at begge værker indeholder væsentlige skyggesider: I Tunu bliver store dele af befolkningen ’suget ind’ i tv’ets amorfe lydunivers, og kun de
færreste formår at afkode mediet. På samme vis faciliterer internettet en nem og hurtig kommunikation på tværs af landegrænser, men det indeholder også en farlig verden: the deep web. Her kan
Peter søge på selvmordsvideoer og våbenannoncer natten lang, ligesom hans lyst til at dræbe Jesper
forstærkes. På Jespers arbejdsplads, først sygeplejestationen og sidenhen hospitalet, ser vi også et
væld af forskellige betydninger: I det store billede afspejler lægevæsnet et postkolonialt afhængighedsforhold, men for Jesper er arbejdspladsen et dobbeltsidet sted: Sygeplejestationen er et sted for
synd og konflikt, mens hospitalet er et sted for frelse og forsoning. Samme dualisme erfarer vi
sammen med Knut i Godhavn: Her bliver containeren et sted, hvor Knut kan fortabe sig i uskyldig
leg, men også et sted, hvor han misbruger sin magt og næsten går for langt i sine kødelige lyster.

Natur
Fra Godhavns centrum og det østgrønlandske bygdemiljø kan vi nu træde ud i naturen; der, hvor vilde
kræfter spøger, og jægeren har hjemme. I første omgang vil vi hovedsageligt beskæftige os med
vandet – søen, fjorden og havet. Disse steder er helt centrale i Tunu: Flere personer driver uforskyldt
til havs, nogle kæntrer i deres joller, og andre skaber psykiske rum, hvor de tænker over livet. Efter
en tur på vandet går vi i land og undersøger fjeldet, vildnisset og kystlinjen. Disse steder er særligt
forbundet til de tre børn i Godhavn, og en analyse kan gøre os klogere på deres sindelag og
personligheder.
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Vand og vildfarelse
En af de første naturbeskrivelser, vi ser i Tunu, stammer fra sygeplejersken Jesper. I en e-mail til sin
søster, Signe, fortæller han, hvordan det er at bo på Grønlands østkyst:
Jeg har verdens bedste udsigt […]. Oppe i nord er der en gletscher, der skinner blåligt, og som nu og
da kælver med dybe drøn. På fjorden, et par hundrede meter fra mit stuevindue, flyder isbjerge af
forskellig størrelse. Man kan høre pustet fra hvalerne, når de kommer op til overfladen. Tit kan man
ikke se dem, bare høre dem. Du må komme herop og opleve det hele engang, Søs!
(Leine, 2009, s. 32).

Beskrivelsen emmer af eskimoeksotisme og skildrer en grønlandsk natur i fuld harmoni: Isbjergene
glider stille afsted, og hvalerne pruster livligt. En sådan romantiseret forestilling stemmer dog ikke
overens med virkeligheden, og senere i Tunu læser vi, at ”skyerne hviler som tunge dyner over
gletcheren, de ruller ikke af sted som en drømmesekvens i en film” (ibid., s. 120). I stedet for det
arktiske paradis, som Jesper skriver hjem om, konfronteres vi – præcis som da vi besøgte bygden –
med et vildt og utæmmet miljø; hvad Thisted kalder ”den ultimative vildmark” (Thisted, 2011, s.
275).
Selvom stormen sommetider gør holdt, og solen titter frem, præges østsiden af en nådesløs
natur: Metalcontainere river sig løs i vinden (Leine, 2009, s. 28), folk torpederes af flyvende bjælker
(ibid., s. 115), og de i forvejen faldefærdige huse fortæres af ’den hvide gud’ – sneen og isen:
Når det stormer, slår vandet op på ydervæggen og aflejrer salt der ætser malingen væk, samt kittet der
holder vinduerne fast i deres rammer. I december fryser vandet fast til væggen, så hele den nordvendte
facade dækkes af et ispanser der trods alt virker lidt isolerende
(ibid., s. 21).

I Godhavn møder vi også en barsk natur, men her er fokus ikke på person- og materielskade. I stedet
præsenteres vi gang på gang for vejrets uforudsigelighed: Eksempelvis læser vi, at ”[f]ørst har det
tøet, og så er det blevet frostvejr igen” (Mondrup, 2014, s. 44), samt at ”solen brænder i […]
[skoleelevernes] øjne når den pludselig brager igennem et hul i skydækket; de må klemme øjnene
sammen i chok, hele tiden skifter vejret” (ibid., s. 23). Senere ser vi også, hvordan en snestorm
udsætter Renés rejse til Danmark med to dage (ibid., s. 126), samt at jægere kan miste orienteringen,
hvis mørket pludselig bryder frem (ibid., s. 147). Som det kan anes af disse eksempler, er naturen
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voldsommere i Tunu end i Godhavn: Mens indbyggerne i Godhavn må skifte mellem solbriller og
skindhandsker, trues østsiden af ofte livsfarlige hændelser. Disse er typisk forbundet med vandet –
havet såvel som søen og fjorden – hvilket vi nu vil se nærmere på.
Som Mønster pointerer, er vand en kompleks og mangefacetteret størrelse. På den ene side
forbindes vandet, særligt havet, med altings ophav, ligesom det kategoriseres som et livsgivende
element (Mønster, 2013, s. 133). Det er her, livet måske engang er opstået, og det er her, nødvendig
næring flyder rundt; hverken plante, dyr eller menneske kan eksistere uden vand. På den anden side
kan vandet også være farligt og i yderste instans dræbende (ibid., s. 135): Vandet kan sprede
sygdomme, bølger skylle ind over land, og havet kan sluge utallige menneskeliv.
Netop vandets potentielle fare påpeges allerede kort inde i Tunu, da pedellen Asser går hjem
fra lærerværelset, hvor han overnattede:
Nyisen på den lille sø foran skolen er forsvundet under sneen. Den er ikke sikker endnu […]. Søen er
ikke mere end tre, fire meter dyb ude på midten, men det er før sket at nogen er druknet i den, fordi de
har skåret en genvej over det forræderiske lag sne
(Leine, 2009, s. 29).

Naturen skildres her som en dobbelt fare: Søen er et sted for drukning, og sneen en fælde; noget, der
slører virkeligheden. Under det lille lag sne findes den skrøbelige is, der kan brase itu hvert øjeblik.
Denne forræderiske sne – og søen under – er skyld i en af Tunus største katastrofer: bæltekøretøjet,
der falder gennem isen. Da renovationsfolkene i den lille bygd har fået nok af de besværlige hunde,
gør de krav på en snescooter og får en trackmaster. Ved modtagelsen er de østgrønlandske arbejdere
ellevilde, og ”maskinen ser ud til at kunne klare hvad som helst” (ibid., s. 59). Der går dog ikke længe,
før glæden vendes til panik, idet renovationsfolkene glemmer alt om den farlige sø. På første
arbejdsdag brager køretøjet gennem det tynde lag sne og ender på bunden af søen – kun med toppen
af førerhuset til syne (ibid.). Episoden emmer af sort humor, men får også alvorlige konsekvenser for
den østgrønlandske bygdebefolkning: Ikke nok med at trackmasteren går i stykker; lufthavnschefen
får også knust store dele af sin torso – og al flytrafik til og fra bygden lammes i flere måneder.
Trackmasteren skulle oprindeligt bruges til at holde landingsbanen fri fra sne, men da den nu ligger
på bunden af søen, kan det naturligvis ikke lade sig gøre. Derfor kommer lufthavschefen ikke til akut
behandling i Reykjavik, ligesom senere tilskadekomne ikke kan evakueres. Bygden er bogstaveligt
talt sneet inde – præcis som vi så det i tidligere analyseafsnit, hvor flyet ikke kunne levere nye
forsyninger, og cancerpatienten Emanuel blev fanget af en snestorm.
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I det hele taget er vandet et sted for fare og forlis: Skolepedellens far druknede, da Asser var
bare tretten år (ibid., s. 23), de danske skolelærere Peter og John er lige ved at kæntre (ibid., s. 147148), og grønlandske Gedion falder i fjorden, hvorefter hans hænder fryser fast til isen (ibid., s. 94).
Den stivfrosne Gedion bliver reddet af fangeren Kornelius, men må affinde sig med deforme og
dysfunktionelle hænder: De er ”pølseagtigt hævede, og ude af stand til at løfte et kaffekrus eller
håndtere en cigaret” (ibid., s. 122). Episoder som disse ses ofte i Tunu, og særligt to synes at være
væsentlige: Stefanus, der driver til havs, samt Christoffer og Enok, der ender på en kæmpe isflage.
Hos Stefanus er det endnu en gang den forræderiske natur, der er skyld i hans ulykkelige
situation: Den grønlandske fisker ”tog af sted i solskin og klart vejr i formiddags” (ibid., s. 183), men
i løbet af dagen kommer tågen snigende. Optaget af sin jagt og forvirret af det skiftende vejr mister
Stefanus orienteringen, og han ender langt ude på havet – omgivet af drivende isflager og tøjlet af en
stærk strøm. Fiskeren indser, at han er strandet, men i stedet for at gå i panik forsøger han at skabe,
hvad Edensor kalder et fordybelsessted:
Nu koger vandet. Han hælder lidt over i et krus, kommer lidt Nescafé og sukker i og rører rundt. Kaffen
varmer godt, sukkeret virker beroligende […]. Han svinger benene over rælingen og sætter sig til rette
i jollen igen, læner sig lidt ind mod rattet og falder straks i søvn
(ibid., s. 184-185).

Midt i det store ocean skaber Stefanus et lille sted, hvor ”quotidian manoeuvres and modes of
dwelling are unreflexively carried out” (Edensor, 2002, s. 54). Faktisk synes han at være så veltilpas,
at han ligefrem føler sig hjemme: Jollen er både ”tryg og hjemlig” (Leine, 2009, s. 184), og lyden af
sirenen inde fra fastlandet minder ham om hans kone, Karina. Dén lyd, der typisk varsler om fare,
kalder ham nu trygt hjem: ”Stefanus og Karina bor lige ved siden af masten med sirenen. Det var
næsten som om det var hans kone der kaldte på ham” (ibid., s. 183-184).
Som Mønster påpeger, sættes vandmotivet ofte i forbindelse med menneskets psyke (Mønster,
2013, s. 133), og dette er da også tilfældet hos Stefanus. Kort efter at den forliste fisker hører sirenens
kald, falder han i søvn og drømmer om Karina:
Kig på mig, siger Stefanus, mig, din mand. Jeg er lige her. Men hun driver væk, hun flyder af sted på
lagnet, hans lem løsner fra hendes skød, og han mærker hendes krop glide ud af sine hænder. Bliv nu
hos mig, siger han. Men hun er væk. Han ligger nøgen tilbage på et kolossalt, hvidt lagen
(Leine, 2009, s. 185-186).
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Ved at betragte denne drøm som en allegori kan vi få indsigt i Stefanus’ tanker og erfare, at han er
bange for at miste sin hustru: I takt med at Stefanus driver længere og længere væk i den lille jolle,
bliver grebet om Karina løsere. De to flyder fra hinanden. Til sidst er Karina så langt væk, at hun helt
forsvinder, og Stefanus efterlades nøgen og sårbar på et kolossalt, hvidt lagen – det åbne, isfyldte
hav. En lignende situation ser vi, da førnævnte Gedion falder i fjorden. Idet han rammer vandet, opstår
der et psykisk rum, hvor han tænker tilbage på sin kone og de gange, han har været hende utro: ”Det
var ikke særlig alvorligt, men han ved godt at han ikke altid har opført sig lige pænt. Det indrømmer
han over for sig selv nu, hvor han er på vej ned i det sorte vand” (ibid., s. 92). Vandet får således en
tosidet rolle: Det er et sted for fare, men også et sted for sind og samvittighed. Det er hér – mens livet
er truet – at Stefanus og Gedion tænker på deres kære, deres fejl og deres drømme.
En anden form for psykologisk kobling mellem vand og mennesker ser vi hos danske
Christoffer. Den nyansatte skolelærer er flygtet fra Danmark, hvor han oplevede en form for
stedløshed: I klasseværelset ”følte han sig som lammet. Og børnene, der straks fik færten af en svag
lærer, gjorde timerne til et helvede” (ibid., s. 214), hos familien var han ”forstemt og fremmed” (ibid.,
s. 215), og selv blandt venner følte han sig udenfor (ibid.). Ved et tilfælde ender Christoffer på den
nordlige klippeø, og her oplever han for første gang at høre til. Befolkningen inviterer ham til
højtideligheder, respekterer hans arbejde og hilser pænt, hvilket ændrer Christoffers stedforankring:
”Måske, tænker Christoffer, er Grønland mit egentlige hjem” (ibid., s. 216).
Særligt føler Christoffer sig hjemme, når han er ude at sejle med grønlandske Enok. På det store
åbne hav er han fri fra sine forpligtelser og andre menneskers fordømmelse. Selv hans galoperende
vandskræk forsvinder – ganske paradoksalt – når han sejler: ”Detaljerede og livagtige forestillinger
om druknedøden rider ham som en mare, dog aldrig, mærkeligt nok, til havs. De kommer til ham alle
andre steder” (ibid., s. 211-212). Den usikre Christoffer har altså fundet et eksistentielt frirum ude på
havet, og her skaber han og Enok små, midlertidige steder: Når strømmen bliver for stærk, slår de lejr
og drikker kaffe i læ af store isfjelde, og hvis vejret hindrer dem i at vende hjem for natten, ”lægger
[de] sig til at sove ske i ske på dørken” (ibid., s. 218).
En dag sejler vennerne dog udenfor deres vante territorium og finder en isflage fuld af liv:
Isflagen er mindst hundrede meter på hver led. Understrømmen får den til at dreje næsten umærkeligt
rundt, man kan se det på den måde fjeldene inde på fastlandet flytter sig. Omtrent midt inde på isflagen
er der et lille isbjerg. For foden af det sidder tredive, fyrre fangere fra hele distriktet og drikker kaffe
og ryger. De lytter til en mand der sidder på en isklump i færd med at fortælle en historie
(ibid., s. 220).
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Stedet får et mystisk præg, fordi det drømmende drejer om sin egen akse og eksisterer midt i
intetheden – ude i det store hav. Med Foucaults ord kan det ydermere beskrives som en heterotopi,
idet stedet er ”helt anderledes end alle de placeringer som de[t] afspejler og omtaler” (Foucault, 1998,
s. 90). Isflagen er radikalt anderledes end det hverdagslige samfund inde på fastlandet, og historiefortællingen vækker associationer til den oprindelige inuitkultur, hvor en stor del af kommunikationen
var mundtlig.
De mange fiskere fortæller (røver)historier om deres fangster, og den eneste, der kun forstår
”løsrevne ord og fraser” (Leine, 2009, s. 220), er naturligvis Christoffer – den nytilkomne, fremmede
og nu ekskluderede dansker. Skellet mellem de grønlandske fangere og den danske lærer forøges kort
efter, da Enok gør grin med Christoffer. Her fortæller den gamle fisker hele forsamlingen, at
Christoffer blev forskrækket af en død sæl, hvilket starter en kaskade af latter. Christoffer bliver med
ét den Anden, og han indser, at han ikke passer ind: Det sted, han troede, var sikkert, og den ven, han
troede, han havde, svigter. Som konsekvens af dette vil Christoffer væk: Han springer over bord ved
kystlinjen, ”stavrer af sted i det våde tøj, over moser og heder, klatrer over klipper, rutsjer ned ad
skråninger, marcherer plaskende tværs over en rivende elv” (ibid., s. 221) og ender efter tre timer
hjemme. Christoffer er atter stedløs blandt andre mennesker og kan kun føle sig hjemme, når han er
alene – skjult bag husmuren.
Af ovenstående kan vi altså se, at den ’forræderiske’ natur er et gennemgående træk i begge
værker. Særligt får motivet en stor rolle i Tunu, hvor trackmasteren braser gennem den porøse is, og
fiskeren Stefanus farer vild i den pludselige tåge. Som så mange andre skæbner på den grønlandske
østkyst driver han ud i det store hav, og vandet bliver dermed et sted for fare og forlis – præcis som
da Assers far druknede, eller når Gedion fryser fast til isen. På et dybere plan er vandet dog også et
sted for eftertænksomhed, idet både Gedion og Stefanus skaber et psykisk rum: Midt i deres mulige
død tænker de tilbage på livet og de fejl, de har begået. Hos Christoffer og Enok føres vi også ind i
en anden tidslighed, denne gang en ældre inuitkultur. Her er skellet mellem dansk og grønlandsk
stort, og Christoffer ender med at blive udstødt; den gamle kultur og den nye lærer kan ikke forenes.
En tanke om at forbinde Grønland med det fortidige og oprindelige skal dog vise sig at være et
genkommende fænomen, hvilket vi blandt andet vil behandle i nedenstående afsnit.

Fastland og fortidens fjelde
Forlader vi det kolde vand, kan vi nu træde ind på Grønlands fastland og – i første omgang – studere
området omkring Godhavns container. Denne container er som tidligere nævnt tæt knyttet til Knut
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og Renés venskab, og det samme gør sig gældende med den omkringliggende natur. Containeren
ligger i udkanten af Godhavn, tæt ved en lille sø og omringet af store fjelde – et helt centralt element
i den grønlandske naturidentitet. Fjeldene er ikke bare døde sten, men tværtimod steder, hvor myter
og fantasier lever i bedste velgående. De har som noget af det eneste ikke ændret sig i tusindvis af år,
og de brogede stensider, vi kigger på i dag, er derfor de samme som dem, nordboerne berørte for
mange år siden. Denne historiske ballast er medvirkende til, at klippen ofte ses som ”an ecological,
scenic and environmental sanctuary of nature” (Silva et al., 2018, s. 141). Den er et stemningsmættet
fristed i naturen. Netop denne tanke synes også at have strejfet Knut og René, da de sætter deres
tømmerflåde ud i den klippefyldte sø:
Søen med dens klipper og hulninger har nu ikke længere noget med Godhavn at gøre; Knut og René
har kun lige fået flåden i vandet, så er de på et fremmed kontinent hvor dyr, de ikke en gang har læst
om, boltrer sig i bølgerne, snuser rundt inde på klipperne, ligeglade med at drengene er der; de har
aldrig set mennesker før. – Vi er langt tilbage i tiden, siger Knut, – uendelig langt
(Mondrup, 2014, s. 103).

I samme sekund som flåden rører vandet, forandrer det store landskab sig, og de to drenge forsvinder
ind i en anden tidsalder: De er ved ”verdens begyndelse” (ibid., s. 104). Dette forhistoriske sted
eksisterer naturligvis kun i børnenes fantasi, men gennem legen skaber Knut og René et mentalt
fordybelsessted: en følelse af ”being-in-the-world” (Edensor, 2002, s. 55) og en forbindelse med
naturen omkring dem. Drengene glemmer alt om skole og konflikter, og for en stund er de bare til.
Efter nogen tid får de to venner dog nok af at være i søen, og de trækker tømmerflåden op på
land. Herefter begiver de sig hen på fjeldets nordside, hvor de konfronteres med virkelighedens fortid:
en ældgammel eskimogravplads. På dette sted finder drengene et gravsted og et gammelt kranium,
og drengene såvel som læseren mindes om, at fortiden ikke er så fjern fra nutiden.
En lignende syntese af tider ser vi i Tunu, da skolelæreren Peter finder en æske med strandskaller i skolens sløjdlokale. Peter fascineres hurtigt af de mange farver og former: alt fra ultramarin
til purpur, fra spiraltoppe til vrængende munde og minikonkylier (Leine, 2009, s. 49). Det er, som om
fundet har, hvad Graham Harman kalder charm: en særlig tiltrækningskraft eller ligefrem ”overtones
of witchcraft” (Harman, 2005, s. 137). Peter ’tryllebindes’ af de fine skaller og beslutter, at han vil
bygge et miniaturelandskab:
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[H]an vil samle sten fra stranden, lidt lyng inde fra øen, nogle tørre, krogede grene af det sibiriske
tømmer der driver i land i bugterne på østsiden, og lime det på pladen. Han vil skaffe en oasisblok og
skære den til, forme et stykke natur på pladen, et palæozoologisk sceneri med græssende dinosaurer,
en elv der snor sig ned fra fjeldene og ud i havet, måske en neanderthallandsby
(Leine, 2009, s. 49).

På samme vis som vi tidligere så, at Peter blev opslugt af at kontrollere afstanden mellem liv og død
på internettet, bliver han nærmest besat af tanken om at skabe dette lille fortidslandskab: Han kan
ikke længere koncentrere sig om at arbejde på skolen, og kæresten Sara er pludselig en hindring (ibid.,
s. 49-50). Det eneste, Peter har i hovedet, er landskabet, hvorigennem han kan flygte fra nutiden og
hverdagen.
I forsøget på at finde egnede byggematerialer begiver Peter sig ud i naturen. Her får han øje på
et fjeld formet som en stetsonhat, og endnu en gang forbindes bjergstrukturen med klodens opståen:
Peter forsøger at regne ud, hvordan fjeldene engang blev formet, og om det er vulkanudbrud, som har
fået ”sten på størrelse med kampvogne til at regne ned over sletten” (ibid., s. 53). Koblingen mellem
fortid og nutid forstærkes yderligere kort efter, idet Peter opdager et ikonisk sted: ”[a piece of]
evidence of past cultures” (Edensor, 2002, s. 45). På toppen af passet finder han ruinerne fra en 600
år gammel bygning, og med ét bliver fortiden levende foran ham: Han ser for sig, hvordan mænd
engang gik på jagt med harpuner, mens kvinder og børn bankede sten mod hinanden og udstødte vilde
skrig (Leine, 2009, s. 53). Optaget af dette scenarie leder han videre og finder – akkurat som Knut og
René – en gammel eskimograv. Her rører Peter ved et blottet kranium, og i samme sekund hører han
et skud, der rammer klippevæggen over ham. Peter farer instinktivt sammen og erindrer, at han
tidligere har stiftet bekendtskab med dette fænomen: ”[H]ans danske kolleger har hvisket om det.
Kugler der kommer intetsteds fra når man er til havs eller ude i fjeldet alene” (ibid., s. 54).
Hændelsen leder tankerne hen på en af Grønlands bedst bevarede myter, den såkaldte qivittoq
– på dansk en fjeldgænger. Ifølge denne myte kan en mand drage ud i fjeldet for at dø, typisk fordi
han har lidt et nederlag. Undervejs mod døden dæmoniseres manden mere og mere, og til sidst bliver
han til en slags spøgelse; et væsen, der lurer i fjeldet og vil hævne sig (Mikkelsen, 1998, s. 109).
Mødet med den mulige fjeldgænger får Peter til at ændre sine planer: I stedet for et arkæologisk
landskab med ”græssende dinosaurer og køllebevæbnede fortidsmennesker” (Leine, 2009, s. 55)
bygger han en tro kopi af sine nutidige omgivelser: et satellitbillede af bygden med særlig
detaljerigdom omkring den mytiske eskimograv (ibid., s. 55-56). Peter indser med andre ord, at han
ikke kan manipulere naturen, og i denne erkendelse kan der ligge en økokritisk holdning.
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Netop økokritiske indspark ser vi spredt gennem Tunu og Godhavn, dog uden at værkerne får
en klimapolitisk agenda: Da Knut og René vil fange dyr i søen, må de overveje, om der er for megen
forurening i vandet, ligesom de må undgå den lyserøde skum, der vokser i søbredden (Mondrup,
2014, s. 111). På samme vis må Asser navigere mellem ”øldåser, sodavandsdåser, Cocio-kartoner,
pizzaæsker, efterladte sko, siddeunderlag, babybleer og cigaretskodder” (Leine, 2009, s. 223), mens
han betragter fjeldene fra en bakketop. Mere foruroligende bliver det, da lokalpolitikeren Sejer og
konen Sørine kører forbi en flok trækfugle:
Snespurve, siger Sejer med stille undren. Så tidligt har jeg aldrig set dem før. Det er nye tider, siger
Sørine. Du ved, de siger at alt er ved at forandre sig. Dyrene bliver forvirrede, isen forsvinder, alting
kommer ud af balance
(ibid., s. 139).

Menneskets forbrug har sat sit præg på den grønlandske natur, og klimaet er så småt begyndt at falde
fra hinanden. Den store katastrofe er dog endnu ikke indtruffet, og de arktiske indbyggere kan fortsat
leve, som de plejer – et vilkår, vi senere skal se under opbrud i De søvnløse og særligt Korsveje i
Nord.
Vender vi blikket tilbage mod Godhavn, kan vi imidlertid se en anden form for forbindelse
mellem menneske og natur; nemlig hvordan de tre børns forhold til omgivelserne spejler deres sind
og personlighed. Som det var tilfældet i den lille helikopter, er Bjørk den mest impulsive og
umiddelbare i søskendeflokken: Hun nærmest hoppede i helikoptersædet af spænding og begejstring.
En lignende adfærd ser vi, når Bjørk er ude i naturen: Da faren vender hjem fra jagt, vil Bjørk
omgående have rypernes fødder (Mondrup, 2014, s. 148), da hun finder en afgnavet hundepote i
sneen, vil hun beholde den (ibid., s. 38), og da hun får sin første kniv, skærer hun med det samme
hjertet ud af en fisk (ibid., s. 119-120). I det hele taget er naturen et sted, som Bjørk skal undersøge
og røre: Hun stikker ubekymret fingrene ned i den forurenede sø (ibid., s. 15), og da hun får et
hajhoved, går hun straks ”i gang med at pille ved det; hendes vanter er blodige. – Hvor sidder hjernen,
er det den der?” (ibid., s. 158).
En radikal anderledes kobling til naturen ser vi hos storebror Knut. Som tidligere beskrevet er
Knut den usikre dreng; fremmedgjort fra sig selv og sit hjem. En sådan form for stedløshed gør sig
også gældende, når Knut begiver sig ud i naturen. Her føler han sig utryg blandt hundene, tisser i
bukserne, fordi han er bange for at køre med slæde (ibid., s. 148-150), og han føler, at ørerne klapper
i, når nogen skyder (ibid., s. 96). Det eneste sted, hvor Knut kan finde ro, er på den drivende
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tømmerflåde, eller når han betragter naturen på afstand. Eksempelvis glædes han af at se gennem en
kikkert (ibid., s. 120), fisk i et akvarium ”gør ham roligere, næsten glad” (ibid., s. 116), og på
biblioteket læser han om Amazonas’ regnskove og vilde bjergbestigere (ibid., s. 144). Knut skal være
i kontrol over situationen og på sikker afstand, før han føler sig tryg.
En mere harmonisk tilgang til naturen finder vi selvfølgelig hos familiens førstefødte, Hilde.
Den halvvoksne datter skildres fra værkets begyndelse som en modig jæger, idet hun fanger den
bidske hundehvalp Gule (ibid., s. 43). Senere tager hun flere gange på jagt sammen med faren, og her
er hun – i modsætning til Knut – i sit rette element:
At se hende løbe ved siden af slæden og afstemme skridtlængden efter farten for, når det rette tidspunkt
kommer, at springe på, er flot. Hendes stærke lige ben, den slanke overkrop der indtil for nylig mest
lignede en drengs, dens dyreagtige spændstighed […], hun har styrke, helt ud i de høje kindben og det
store regelmæssige tandsæt
(ibid., s. 110).

Hilde er jæger helt ind til knoglerne, og ofte er hendes følelsesliv direkte knyttet til naturen,
eksempelvis når hun skal ’fange’ sin teenagekærlighed, Johannes. For Hilde er Johannes ikke bare en
blomstrende forelskelse, men også en jagt: et bytte, hun langsomt skal nedlægge. Når hun tænker på
Johannes, har hun ”lyst til med næsen at skaffe sig viden om hans dufte” (ibid., s. 210), og hun ønsker
at eje ham som noget, hun har skudt: et trofæ (ibid., s. 211). Langsomt lister hun rundt og vurderer
situationen, inden hun gør sit endelige træk:
[H]un kredser om ham, ikke for tæt på, ikke for ivrig, ikke for hurtigt. Hun kan mærke jægeren i sig
[…]. Det må gerne tage tid. Det sker meget sjældent at hun rammer ved siden af; hun er en dygtig
jæger med stor en tålmodighed
(ibid., s. 213).

En jagt som denne kan naturligvis ikke lade sig gøre indendørs, og vi ser da også gennem værkets
sidste kapitel, at hjemmene virker restriktive: Hildes far vil ikke have, at de to børn sover sammen
(ibid., s. 225), og i Johannes’ midlertidige hjem forstyrres de af Cecilie og moren (ibid., s. 248). Det
eneste sted, hvor ’jægeren’ og ’byttet’ føler sig frie, er ude i naturen. Det er her – i ”en bådformet
hulning, en slags rede hvor ingen kan se dem” (ibid., s. 243) – at de er tæt på at elske, og det er her
– helt ude ved kysten – at Hilde bruger betegnelsen ”vores sted” (ibid.). På samme vis som vi tidligere
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så Knut navngive containerområdet, vidner dette mærkat – vores sted – om en hjemlighed, en eksistentiel tilknytning og et særligt ejerskab: Ingen kan bestemme over deres sted.
Det er også i dette trygge miljø, at Johannes giver Hilde et grønlandsk navn: Han kalder hende
Arnarulunnguaq (ibid., s. 236). Dette ord betyder lille dame og er ladet med historisk betydning, idet
det var navnet på den første kvinde, der deltog i Knud Rasmussens Thule-ekspeditioner (Hansen,
2016, s. 120). Ved at bruge dette navn sidestiller Johannes altså Hilde med en af grønlandsk stærkeste
kvindeskikkelser, og det understreges endnu en gang, at Hilde er en sand naturkraft.
Bevæger vi os væk fra den knortede kystlinje, kan vi slutteligt se, hvordan Hildes forhold til
faren også spejles i naturen. I værkets begyndelse er familiefaren Hildes store helt: den mand, hun
altid kan regne med. Da hun som barn blev overfaldet af en kat, og blodet stod ud i en pumpende
stråle, var det ham, der ræsede ned til sygehuset (Mondrup, 2014, s. 190), og da Hilde mange år senere
fryser under en jagt, må hun krybe ind i farens favn for at holde varmen (ibid., s. 217). I takt med at
Hilde bliver ældre, forandrer dette forhold sig, og på Godhavns allersidste side ser vi, hvordan Hilde
fuldbyrder sin transformation til voksen og påtager sig den beskyttende rolle. Pludselig er det hende,
der redder faren:
Han er lige ved at snuble over stenene i bunden af båden da han vil træde op på rælingen for at få et
bedre tag i garnet […]. – For fanden, for fanden, råber han, – den er slet ikke død endnu. Tovet bliver
revet ud af hans hænder. Armene som fægter hjælpeløst i luften. – Nej, skriger hun, hendes stemme
sprænger tågen; hun kaster sig frem og får fat i hans hånd, – nej, skriger hun inden hun lander med
ham oven på sig på dørken
(ibid., s. 264).

Hilde er altså ikke længere en lille pige, der skal passes på, men en fuldvoksen kvinde – klar til at stå
på egne ben.
Som ovenstående illustrerer, gemmer naturen på et væld af forskellige betydninger: Mens
fjeldet ofte forbindes med fortid og farlige myter, præges områderne udenfor byen af skrald og
forurening, og naturen i Godhavn er tæt knyttet til de tre børns personligheder: Den lille Bjørk er fri
og impulsiv, stikker gerne fingrene ned i fiskeskrog og giftpøler; den porøse Knut vil allerhelst blive
hjemme og betragte verden gennem en kikkert, og storesøster Hilde er en nøjeregnende jæger. Da
byttedyret Johannes er indenfor rækkevidde, slår hun til, og de to ender i en lille stenhule – langt væk
fra andre mennesker. Til sidst i værket ser vi ydermere, hvordan naturen spejler den transformation,
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Hilde har undergået: Fra at være en lille pige, der kunne overmandes af en kat, ender hun med at være
en voksen kvinde, der redder sin egen helt – sin far.

Opsummering
Det står altså klart, at Tunu og Godhavn både har forskelle og fællesnævnere. Mens Godhavn
præsenterer et nogenlunde civiliseret Vestgrønland med sociale samlingssteder og ordentlige huse,
inviterer Tunu læseren ind i ’det vilde Øst’. Her præges bygdemiljøet af alkoholisme, sygdom og
faldefærdige huse, ligesom stormene lurer om hvert et hjørne. Hos Mondrup skifter vejret brat – og
ofte ufarligt – men hos Leine får det en større, ligefrem forræderisk rolle: Et lille lag sne dækker den
porøse is under trackmasteren, og fiskeren Stefanus farer vild i den pludselige tåge.
Fælles er dog forestillingen om Grønland som et tilflugtssted for utilpassede danskere; folk, der
ikke kan finde sig til rette i Danmark, springer ivrigt ombord på grønlandsflyveren – fyldt med
eskimoeksotiske drømme. Oftest slår planen dog fejl, og de vaklende skæbner må atter flytte sydpå.
Dette ser vi klart i Tunu, hvor sygeplejerskerne udskiftes på række, samt i Godhavn, hvor børnefamilierne forlader landet, lige så hurtigt som de ankom. Pludselig står der en container foran døren,
og næste dag er huset tomt. I tråd med dette ser vi også, hvordan kæmpeøen i begge værker er
afhængig af verden udenfor: Madvarer og andre fornødenheder skal fragtes med fly, de lange uddannelser tages i Danmark, og livstruede patienter evakueres til udlandet. Når denne mobilitet forhindres
– af vejret eller logistikken – opstår der voldsomme problemer, og Grønlands afsondrethed bliver for
alvor tydeliggjort.
Et sted, vi ligeledes besøger i begge værker, er skolen. I Tunu skaber pedellen Asser et
midlertidigt, men hyggeligt hjem, mens børnene i Godhavn fortrinsvis erfarer skolen negativt; det er
her, børnene for første gang gøres bevidste om, at de ikke er ens. Skellet mellem dansk og grønlandsk
etableres, og venskaber kompliceres.
Gennem værkerne introduceres vi endvidere for et væld af forskellige hjem: Hos Godhavns
grønlænderpige Karline er der hjemligt – proppet med hjemmestrik og sukkerknalder – hos Tunus
Sejer og Sørine er der livligt – fyldt med børn og brætspil – men langt de fleste grønlændere på
østkysten lever under kummerlige forhold. Dette ser vi hos Justus og Emanuel: Vinden blæser ind i
stuen, tv’et summer uforståeligt, og begge fætre kæmper med et dårligt helbred. Emanuel frygtes at
have lungecancer. Et markant anderledes hjem ser vi hos den danske rigmandsdatter Cecilie i
Godhavn. Her er hjemmet fyldt med nyindkøbt inventar, behagelige dufte og friske varer: flæskesteg
og islagkager importeret fra Danmark. Den grønlandske lokalkulør er ikkeeksisterende i dette hjem,
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og mod slutningen af værket sidestilles det sågar med imperiet: Cecilies mor påtager sig den postkoloniale beskytterrolle og forsøger at redde ballademageren Johannes.
I forlængelse af dette kan vi se, at stederne – heriblandt husene – også gør os klogere på de to
værkers hovedkarakterer, henholdsvis Jesper samt Bjørk, Knut og Hilde. I Jespers hjem gøres det
klart, at han lever en ikkeassimileret tilværelse og har psykiske udfordringer: Væggene er prydet med
europæiske plakattryk, pulterkammeret huser knuste drømme, og den sepiafarvede sofa i stuen bliver
det sted, hvor Jesper ’søger syndsforladelse gennem synden’. En del af denne synd, der manisk,
hurtigt og voldsomt skal fordrives, er opstået på Jespers arbejdsplads, sygeplejestationen. Her blandes
helbredelse med magtforhold og sex, og først da Jesper tvangsoverflyttes til et større hospital, sænker
roen sig. Her indtræffer en anden tidslighed, Jesper får afklaring på faderskabsattesten og kan derved
slutte fred med sin fortid – og synd.
I Godhavn lærer vi hurtigt, at Bjørk er den impulsive og opfarende i søskendeflokken: I
helikopteren kan hun ikke sidde stille af bar spænding, på landjorden stikker hun straks fingrene ned
i et fiskekadaver, og ved søen rører hun tankeløst rundt i de lyserøde forureningsbobler. Alligevel
viser det sig, at hun også har en bekymret side: Hun vil ikke sidde alene i skolen; hun frygter at blive
efterladt. For at holde fast på de venner, der altid forsvinder, lokker hun dem ind under dynebetrækket,
hvor hun ønsker at sy åbningen sammen, så de aldrig kan komme ud. En anden slags bekymring ser
vi hos midterbarnet Knut: I helikopteren er han plaget at kvalme, og i hjemmet føler han sig også
frastødt – denne gang af sig selv. Ved flere lejligheder møder vi Knut inde på badeværelset, hvor han
studerer sig selv og sin klejne krop: Læberne passer ikke til ansigtet, øjnene har den forkerte farve,
og huden er tynd som film. Knut føler sig fremmed i egen krop, og det eneste sted, han kan finde ro,
er blandt bøger eller på en tømmerflåde sammen med vennen René. De to kammerater skaber et fordybelsessted ude ved containeren, men senere, da Knut er alene med Maren, ændrer stedet karakter:
Pludselig bliver den afsides container et sted for fare; et sted, hvor Knut er ved at gå for vidt.
Hos storesøster Hilde er helikopteren det sted, der igangsætter hendes transformation fra barn
til voksen: De blodige pletter ændrer med ét hendes selvopfattelse. Da hun kommer hjem til Godhavn,
får hun sit eget værelse, og når forældrene holder fest, ser hun ikke længere med samme øjne. Den
voksne Hilde gennemskuer de lumre kommentarer og upassende handlinger. Dér, hvor Hilde har
hjemme, er ude i naturen. Vi ser her, hvordan hun let og elegant går på jagt – efter ryper og Johannes
– og hvordan hun slutteligt overtager førerrollen: Hun redder sin far fra at falde i havet.
I Tunu spiller vandet også en helt central rolle, eksempelvis for fiskerne Stefanus og Gedion.
Mens Stefanus i sin jolle bliver vildledt af tågen, falder Gedion over bord, og begge skaber de et
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psykisk rum. Idet de tror, at de skal dø, ser de deres liv passere revy, og de rammes af dårlig
samvittighed overfor deres ægtefæller. Det er her – midt i døden – at de konfronteres med livet. En
anden form for naturtilknytning ser vi hos skolelæreren Peter i Tunu samt Knut og René i Godhavn.
Under en vandretur i fjeldet støder de alle på en eskimograv og et gammelt kranium, hvorved tiderne
blandes sammen. Knut og René leger fortid, mens Peter betages af tanken om at konstruere en. I
fjeldet vækkes fortidens myter dog til live, og idet Peter rører ved kraniet, farer et geværskud gennem
luften. Denne episode kan læses som et økokritisk varsel: et bud om ikke at rode i naturen – for så
ender det galt.
Perspektivering
De litterære steder, vi i ovenstående har besøgt, er naturligvis ikke enestående; overalt i den danske
grønlandslitteratur ser vi transitsteder i udvikling, forskellige civilisationer og en mytisk natur. Netop
dette vil være omdrejningspunkt for nærværende afsnit, hvor vi ønsker at perspektivere Tunu og
Godhavn til den øvrige danske grønlandslitteratur. Her vil vi først behandle værkernes fokus på
institutioner – sygeplejestationen og skolen – hvorefter vi beskæftiger os med Godhavns særlige blik:
I dette værk betragtes Grønland ikke af præsten, fiskeren eller arbejderen, men af tre danske børn,
hvilket tegner et anderledes billede af klippeøen. I forlængelse af dette vil vi behandle repræsentationen af danskere versus grønlændere samt deres respektive hjem, da disse portrætteres vidt
forskelligt. Slutteligt drager vi ud i naturen og undersøger, hvordan det farlige vand og de mytiske
fjelde finder genklang i litteraturhistorien, i både nye og gamle værker.
Som vi har set i ovenstående, spiller sygeplejestationen – ligesom hospitalet – en væsentlig
rolle i Tunu: Det er ikke bare et sted, hvor folk mødes og sygdom behandles, men er også tæt knyttet
til Jespers psyke og Danmarks status som postkolonial beskytter. Et sådant fokus på hospitalet i dets
mange forskellige gestaltninger er et gennemgående fænomen i den danske grønlandslitteratur. I de
historiske romaner, der ofte foregår i 1700-tallet, har lægegerningen endnu ikke fået sit eget sted;
helbredelsen foregår i hjemmene. Dette ser vi eksempelvis i Iseskrog, da Rask lægger hus til et
interimistisk hospital: ”De ordnede sygestue i huset, stillede senge på række, tørrede efter […]
[patienterne], gav dem vand at drikke, for mad kunne de ikke spise” (Tjalve, 2017, s. 356). På samme
vis ser vi i Profeterne i Evighedsfjorden, at Falck kaldes hjem til madamme Kragstedt for at fordrive
et foster: ”Han beordrer hende ind på sengelejet, og hun ligger på ryggen med kantussen slået til side
[…]. Nu løfter han særken op” (Leine, 2012, s. 273). I fortidens Grønland er hospitalet altså ikke til
stede, ligesom de egentlige læger endnu ikke er ankommet: Rask er blot en ulærd præstekone, og
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Falck har ”modtaget undervisning i de medicinske videnskaber” (ibid., s. 270), men slår fast, at han
hverken er læge eller kirurg (ibid., s. 273).
I takt med koloniseringen af Grønland ændrer dette billede sig – ganske forventeligt: De små
bygder får egne sygeplejestationer, byerne får reelle hospitaler, og lægefagligt personale importeres
fra hovedsageligt Danmark. Resultatet heraf ser vi i Lotte Inuks Sultekunstnerinde (2004), der foregår
i slutningen af 1970’erne. Her bliver den anorektiske pige Charlie indlogeret i et stort hospitalskompleks i Nuuk (Inuk, 2004, s. 11) og tilset af både læger og sygeplejersker. Værket indeholder to
fortællespor, hvoraf ét udelukkede foregår inde på hospitalet, og komplekset cementeres således som
et helt centralt sted. En anden, der bruger hospitalet som en væsentlig lokation, er naturligvis Leine.
Udover hvad vi allerede har set i Profeterne i Evighedsfjorden og Tunu foregår store dele af De
søvnløse på et sygehus, og erindringsromanen Kalak (2007) begynder på Dronning Ingrids Hospital
i Nuuk. Her bliver den danske sygeplejerske Kim – som er sammenfaldende med den virkelige Kim,
bogens forfatter – afsløret i at misbruge hospitalets medicin, og han bortvises omgående (Leine, 2007,
s. 307). Denne episode igangsætter hele bogens handling, og hospitalet stadfæstes endnu en gang som
et vigtigt sted; det er værkets udgangspunkt og vendepunkt.
Der er altså sket en udvikling i sygehusets repræsentation: I takt med den faktiske historie,
kolonisering og modernisering er sygehuset gået fra at være et midlertidigt sted i hjemmet til at være
en selvstændig bygning med uddannet personale. Her er det dog bemærkelsesværdigt, at langt størstedelen af de hospitalsansatte er danskere – selv i de moderne skildringer: Sygeplejersken i henholdsvis
Kalak og Tunu samt overlægen og vikarlægen i De søvnløse er fra Danmark, og selvom lægen Mona
Egede har et grønlandsk klingende navn i Sultekunstnerinde, er overlægen dansk. Dette kan vidne om
de faktiske forhold i Grønland, men kan også læses som en imperial tankegang, hvor Danmark ses
som en postkolonial værner: et ressourcestærkt land, der skal redde den fjerne klippeø.
En anden institution, der fylder meget i ovenstående analyse, er skolen: det sted, hvor Godhavns
tre søskende får nye venner og ser andre forsvinde. Det gamle Grønland har ingen egentlig
skolebygning – præcis som sygehuset endnu ikke var etableret: I 1700-tallets Iseskrog lærer Rask
sporadisk børn om ”bogstaver og […] Vor Herre og Jesus” (Tjalve, 2017, s. 181), og i Henrik
Pontoppidans Isbjørnen (1887) belærer den danske præst Thorkild Müller Grønlands glade naturbørn
om livets luner (Pontoppidan, 1909, s. 42-43). I løbet af 1960’erne og 1970’erne får skolen dog en
større rolle, hvilket blandt andet ses i Jacob Bech Nygaards Natten er nådig (1963) og Solen står lavt
(1968) samt Jørgen Liljensøes Barakkerne (1977): I disse værker sendes unge grønlændere til
Danmark for at blive uddannet. Vi skal dog helt frem til slutningen af 1990’erne, før den grønlandske
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skole får en reel plads i litteraturen: Med Flemming Jensens Ímaqa (1999) træder vi ind i en lille
bygdeskole, hvor hovedkarakteren Martin, der er ”udsendt af Ministeriet” (Jensen, 1999, s. 60), skal
undervise. I det nye årtusinde tillægges den grønlandske skole en endnu vigtigere rolle i litteraturen,
hvilket ses i Sultekunstnerinde og naturligvis Godhavn. Begge værker bruger skolen som et centralt
sted, og det vises, hvordan de danske børnefamilier konstant flytter til og fra landet: ”[H]vert år efter
sommerferien er der børn der er gået ud af ens klasse og rejst væk, og nye der er kommet til og skal
begynde i den” (Inuk, 2004, s. 66-67), læser vi fx i Sultekunstnerinde.
Det gennemgående fokus på institutioner – her sygehuset og skolen – skyldes formentlig
bøgernes blikke. Langt størstedelen af den danske grønlandslitteratur har danske hovedkarakterer,
hvoraf mange rejser til Grønland for at arbejde: Falck skal missionere, Jesper og Kim være
sygeplejersker, Martin skal være skolelærer ligesom moren i Godhavn, og i Sultekunstnerinde er forælderen udstationeret journalist. Dette afføder et naturligt fokus på arbejdspladsen. I de to sidstnævnte
sker der dog det relativt nye, at synsvinklen lægges hos børnene. Vi ser ikke længere institutionen fra
lægens eller lærerens perspektiv, men fra de unge, danske og nytilkomne børns. Derfor oplever vi
nærmest med egne øjne, hvordan skolen er det sted, hvor danskere skilles fra grønlændere.
Et sådant identitetsmotiv stikker dybt i den danske grønlandslitteratur. Mens de tidligste værker
såsom B.S. Ingemanns Kunnuk og Naja eller Grønlænderne (1842) og Pontoppidans Isbjørnen
skildrer et grønlandsk folk i harmoni med sig selv og sit land, sker der i starten af 1900-tallet et skifte.
Polarforsker Ludvig Mylius-Erichsen sætter fokus på social elendighed i Grønland samt Danmarks
ansvar overfor den nordlige koloni (Thisted, 2003, s. 40), og i samme periode udkommer Aage Ibsens
Fjældgænger (1908). Her tegner Ibsen et mindre romantiseret billede af klippeøen, hvor problemer
kommer til orde, og hovedkarakteren Petrus introducerer det splittelsestema, som med Thisteds ord
”bliver udtryk for århundredets altdominerende danske diskurs om kulturkløften” (ibid., s. 39). Petrus
er søn af en dansk købmand og en grønlandsk udstedskone, og allerede her slås splittelsestemaet an.
Værre bliver det dog, da halvblodssønnen kommer i klemme mellem flere personers interesser: Faren
ønsker, at Petrus skal være dansk; moren, søsteren og præsten vil have, han skal være grønlandsk, og
kolonibestyreren vil gøre Petrus til en dygtig handelsmand, dvs. dansk. Som resultat af identitetsforvirringen – og en ulykkelig kærlighedsaffære – ender Petrus med at gå qivittoq. Han drager ud i
fjeldet med en flaske morfin og formodes at tage livet af sig selv: ”Det var, som om Fjældenes
Ensomhed havde lukket sig om ham for stedse” (Ibsen, 1908, s. 183).
En socialrealistisk og -kritisk diskurs som denne sætter som nævnt et stort præg på den danske
grønlandslitteratur: Peter Freuchen skildrer kultursammenstødet i 1930’erne og 1940’erne, Nygaard

Side 115 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

bliver en central skikkelse i 1960’erne, og i 1992 italesætter Peter Høeg splittelsen i Frøken Smillas
fornemmelse for sne. Her er er hovedkarakteren Smilla resultatet af et kort forhold mellem en
grønlandsk hvalrosfanger og en dansk læge – to identiteter, hun aldrig formår at forene.
Vender vi tilbage til Sultekunstnerinde og Godhavn, kan vi se, at splittelsesmotivet får et nyt
udtryk: Mens megen af den ældre litteratur handler om blandingsfolks følelse af at være in-between,
sætter Inuk og Mondrup fokus på de danske børn og deres identitetsforvirring. Nok er Johannes i
Godhavn halvt dansk og halvt grønlandsk, men hovedperspektivet lægges hos de danske børn Bjørk,
Knut og Hilde. Hos disse søskende kan vi som tidligere vist spore flere former for fremmedhed: Bjørk
skilles fra sin grønlandske veninde; Knut føler sig forkert, fordi han ikke vil på jagt, og storesøster
Hilde ser pludselig verden med nye øjne: voksenøjne. Netop overgangen fra barn til voksen er også
et centralt tema i Sultekunstnerinde. Her forsøger den 13-årige danske pige Charlie at finde sig til
rette i Grønland, alt imens hun forelsker sig i sin veninde, misbruges af voksne mænd, bliver mobbet
i skolen og udvikler en livstruende anoreksi: Hun vejer 28 kg (Inuk, 2004, s. 92). Med disse værker
som hovedeksempler tegnes der altså et nyt billede: Det handler ikke længere om at fastslå sin
identitet som enten dansk eller grønlandsk, men om at finde sig selv og blive voksen.
Et sted, hvor vi dog ser stor forskel på de to nationaliteter, er i Tunu og Godhavns hjem: Mens
størstedelen af de danske boliger er velfungerende og velisolerede, skranter det hos de grønlandske
indbyggere – særligt i Tunu, hvor blandt andre diskoteksejeren Salomon har blæsevejr i stuen og sne
i entréen. Leine differentierer klart mellem danske og grønlandske hjem, hvilket vi også ser i
Liljensøes Barakkerne. Her bor den grønlandske pige Elisa i et nedslidt hus: ”Den blå maling
skallede, og træværket under køkkenvinduet var sort af snavset opvaskevand, der var hældt ud af
vinduet. En smadret rude var skiftet ud med et stykke pap fra en ølkarton” (Liljensøe, 1980, s. 44).
Hos grønlandske Naja er boligforholdene også ganske påklagelige: Som Salomons syge mor i Tunu
ligger Najas far henslængt på sengen – fuld, sølet og med savl ned ad kinden (ibid., s. 166). I
modsætning til dette bor den danske ingeniør Hartland og den danske børnehavelærerinde Solveig i
fine, velholdte huse: Hos Hartland er der sågar et stort ekstraværelse med indbyggede skabe og fuldt
møblement (ibid., s. 64), og hos Solvig bliver huset grundigt isoleret (ibid., s. 192).
De mange ligheder mellem Leine og Liljensøes huse er slående, om end Barakkerne synes at
have en anden dagsorden. Liljensøe skriver sit værk i 1970’erne, hvor danske håndværkere en masse
bliver fragtet til Grønland for at skabe ’det nye samfund’. De mange øboer skal endnu en gang
omstille sig, alkoholproblemerne tager til, og de danske arbejdere udnytter klippeøens kvinder – i en
sådan grad, at vi stifter bekendtskab med snigerne: en betegnelse for de grønlandske kvinder, der
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ligger med håndværkerne. Det er ifølge Thisted disse sociale problemer, Liljensøe ønsker at gøre
opmærksom på med udgivelsen af Barakkerne (Thisted, 2003, s. 51). En sådan kritik synes ikke at
være Leines sigte: I stedet for at pege fingre viser Tunu via grotesk humor et karikeret Grønland – alt
fra enfoldige dværge til brækkede knogler og faldefærdige huse.
I det hele taget er Tunu og Leines øvrige forfatterskab præget af excentricitet: det vilde, det
sjove og det ejendommelige. Dette har Tunu til fælles med Jørn Riels såkaldte skrøner, hvor et
farverigt persongalleri kommer ud for alverdens hændelser i det nordøstlige Grønland. Eksempelvis
læser vi, at en rotte bliver blind passager på skibet Veslemari (Riel, 2007a, s. 337-358), og at et saltet
lig driver rundt i havet i flere år, før det bliver fundet og skaber stor forundring verden over (Riel,
2007b, s. 9-34). Særligt kan Riels historiske roman Før morgendagen (1975) sammenlignes med
Leines Tunu, idet havet har flere fællesnævnere. Hos Leine er havet som vist i ovenstående et sted
for fare og forlis, men også et sted, hvor folk isoleres fra omverdenen: Stefanus farer vild og strander
i det store hav, og Christoffer og Enok støder på en isflage fyldt med gamle fiskere.
I Før morgendagen konfronteres vi også med denne isolation: En gammel grønlænderkone
Ninioq og barnebarnet Manik melder sig frivilligt til at blive efterladt på en lille ø langt ude i havet.
Her skal de beskytte et madforråd sommeren over, hvorefter en båd fra fastlandet vil transportere dem
hjem. I løbet af sommeren bliver hele bopladsen inde på land dog udraderet af sygdom, og Ninioq og
Manik efterlades på den fjerne ø – måske som de allersidste mennesker i live (Riel, 2001, s. 112). I
stedet for at gå i panik finder de to familiemedlemmer sig til rette på øen, ligesom Stefanus skaber et
fordybelsessted i Tunus tågede ishav, og de gamle fiskere konstruerer en heterotopi ude på isflagen.
Riels Manik gennemgår endvidere en række manddomsprøver på den stille ø, og ønsket om isolation
er hele grundlaget for Ninioqs frivillige afrejse: ”Hun ønskede at være sig selv en tid. De urolige
tanker havde længe pisket gennem hendes sind som uvejrsbyger, og hun håbede, at ensomheden ville
give hende en længe eftertragtet klarhed” (ibid., s. 45-46). Både Tunu og Før morgendagen
præsenterer altså et hav, der kan fange og isolere mennesker, men ikke nødvendigvis gøre dem angste:
Ensomhed gør plads til eftertænksomhed.
I forlængelse af dette er det interessant, at både Tunu og Godhavn sætter fjeldet i forbindelse
med fortiden: Hvor skolelæreren Peter vil lave et palæozoologisk papmacheaftryk af klippelandskabet omkring sig, leger Knut og René opdagelsesrejsende ”ved verdens begyndelse” (Mondrup,
2014, s. 104). En sådan forbindelse mellem fjeld og fortid ses ofte i den danske grønlandslitteratur:
lige fra Freuchens Hvid Mand (1943), hvor ekspeditionsdeltagere forsøger at finde nordboer i fjeldet
(Freuchen, 1943, s. 202-213), til Leines De søvnløse, hvor portøren Ejnar filosoferer over, at fjeldet
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foran ham er det samme, som da Hans Egede kom til Grønland, og The Beatles udgav sin musik
(Leine, 2016, s. 14).
Tydeligst er ligheden til Tunu og Godhavn dog i Knud Sønderbys De kolde Flammer (1940).
Her betages den danske fotograf Kristian omgående af klippernes storhed: ”Naar man ser paa
Fjeldene der, er man klar over, at Timerne for dem blot føles som Sekunder, ikke? […] For dem er
det ikke mere end smaa femten Aar siden, Erik den Røde kom sejlende ind her med sine
Vikingeskibe” (Sønderby, 1940, s. 46). Da Kristians kæreste, Vera, senere vandrer i fjeldet, bliver
hun lokket på afveje af to unge knægte. Drengene får Vera med hen til en stenhob, og nøjagtigt som
i Tunu og Godhavn viser denne sig at være en gammel eskimograv. I dybet ligger naturligvis et
kranium, og som Peter i Tunu kan drengene ikke lade være med at røre. Først fjoller den ene dreng
ukueligt rundt med kraniet, men pludselig bliver ”Hjerneskallen mellem hans Hænder […] til
Forfærdelse og Uhygge” (ibid., s. 78). Da Vera ikke vil holde kraniet, går det op for drengen, at han
muligvis har forstyrret naturens ro, og han skræmmes på samme vis, som da Peter i Tunu hører et
geværskud.
Endeligt kan vi se, at både Tunu og Godhavn læner sig op ad andre grønlandsrepræsentationer
– nye såvel som gamle. Værkernes kredsen om de dansk ledede institutioner sygehuset og skolen
finder genklang i 1700-tallets litterære Grønland, men får for alvor en vigtig rolle i de moderne
samtidsromaner: Sygehuset er et gennemgående sted hos Leine, mens Nygaard og Jensen ofte
inddrager skolen. Som noget relativt nyt lægger Godhavn og Sultekunstnerinde deres fokus hos de
danske børn, og læseren indvies i en anden form for splittelse: Det handler ikke bare om at være dansk
eller grønlandsk, men også om at være barn eller voksen. En klar forskel på de to nationaliteter ser vi
dog i Tunu og Barakkerne. Her er de danske hjem velholdte og lune, mens de grønlandske er slidte
og kolde – ofte direkte sundhedsskadelige. I naturen ser vi endvidere, hvordan Tunu kan sammenlignes med Riels fantasifulde værker, og at fjeldene ofte knyttes til fortiden. Det er også her, midt i
fjeldene, at folk får fingrene i et gammelt kranium – en påmindelse om fortiden, fjeldets fare og
naturligvis fjeldgængeren.
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Fremtidens Grønland
Analyse af De søvnløse
og Korsveje i Nord
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Fremtid
Efter at have beskæftiget os med Leine og Mondrups samtidsromaner springer vi nu ind i fremtiden.
Her skal vi møde Leine og Ljungdahls bud på ’det nye Grønland’ – en ø, der atter er under stor
forandring. I De søvnløse befinder vi os bare seks år fremme i tiden, Europa præges af en endeløs
krig, og de grønlandske indbyggere isoleres på kæmpeøen. Med Korsveje i Nord er vi længere
fremme i tiden, lukrative kinesere har indtaget landet, og Grønland oplever en reel flygtningestrøm.
Kæmpeøen er ikke, som den var, og industrialisering, migration samt løsrivelsespolitik er pludselig
helt centrale diskussionsemner.
Transitsteder
”Selvstændigheden kommer. Det er bare et spørgsmål om hvornår. Et vårbrud kan man ikke standse.
Og der er politisk vårbrud i det kolde Grønland” (Johansen i Krog, 2018). Således udtaler politikeren
Lars-Emil Johansen fra proløsrivelsespartiet Siumut – et ord, der slet og ret betyder fremad. I det hele
taget er den offentlige debat om Grønland præget af fremtidsforestillinger, hvor diskussionen om
løsrivelse dominerer. Blikket er rettet fremad mod mulighederne for minedrift og en blomstrende
grønlandsk økonomi, og i nyere tid har klimadebatten sat forøget fokus på de arktiske områder.
Imidlertid kan man blot gisne om fremtiden og forsøge at påvirke den gennem de valg, man foretager
i dag. I fiktionen er der flere bud på fremtidsscenarier, og hos Leine og Ljungdahl er de vidt
forskellige – for hvad er fremtiden for Grønland? I De søvnløse og Korsveje i Nord møder vi Grønland
i en nær fremtid, hvor særligt forholdet til omverdenen har ændret sig markant. Denne relation vil
være omdrejningspunkt for første del af analysen, hvorefter vi behandler Ljungdahls futuristiske
teknologi og massive migration. Disse motiver er med til at skabe et billede af Grønland som ét stort
transitsted.
Isoleret refugium og fatal forandring
I De søvnløse præsenteres vi for et Grønland, der i høj grad læner sig op ad de fremstillinger, vi
oplever i Tunu og Godhavn. Året er 2025, en ganske nær fremtid, og vi befinder os i den
østgrønlandske by Tasiilaq. Umiddelbart er der ikke meget i stedsrepræsentationerne, der peger mod
fremtiden: Byen er stadig afhængig af skibet, der fragter varer, og helikopteren, der bringer
mennesker rundt i det ufremkommelige land eller afsøger fjeldet for forsvundne personer. Selvom
transportmidlerne ikke har forandret sig i Leines fremtidsgrønland, har omverdenen ændret sig
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radikalt. Gennem hele romanen filosoferer karakterne over den politiske situation i Europa, og særligt
den grønlandske portør Ejnar Hammeken gør sig tanker om krigen:
Og så er der jo krigen. Denne gamle ting, der sker med Europa igen, og som ingen troede kunne ske.
Troppebevægelser, ødelagte byer, flygtninge, pigtrådslejre og radmagre fanger, hver dag sin
katastrofe, hver dag sit ødelægte historiske bygningsværk, hver dag sit deja-vu fra gamle krige […].
Han har familie i Danmark. Der er relativ fred inden for landets grænser, men en stor del af den voksne
befolkning er mobiliseret, og dødstallene vokser hastigt […]. Ikke én familie er uberørt. Enkelte varer
er rationeret, og civil lufttrafik er begrænset og lider af forsinkelser og pludselige omdirigeringer til
andre lufthavne. Hvornår mon man kan tage derned på ferie igen?
(Leine, 2016, s. 128-129).

Romanen henviser konsekvent til stedet som Europa, hvilket tyder på en udvanding af grænser i et
voldsomt scenarie, hvor verdensdelen er reduceret til én stor krigszone. I Ejnars tanker om Europa er
det centralt, at krigsmotiverne bygger på redundans – som deja-vu fra tidligere krige. Europa bliver
et ikke-sted: blottet for mening og forankring.
De kulturelle forskelle mellem landene er udviskede, og Europa er i Ejnars optik reduceret til
forfærdelige karakteristika som ødelagte byer, pigtrådslejre og troppebevægelser. Historiske
bygninger, Europas ikoniske steder, destrueres hurtigt, og landene fratages deres kulturarv og lokalkulør. De europæiske samfund, med faste rejsetider, bugnende supermarkeder og relativ orden, har
forandret sig til en uhåndgribelig krigszone. Europa er en slagmark på grænsen mellem to tider; fra
ruinerne af gamle byer vil nye opstå og grænserne omlægges. Karakteristisk for romanens
humoristiske tone ender tankestrømmen i satirisk bekymring: Hvornår mon man kan tage på ferie
igen?
Leines fremtidsgrønland er i høj grad et resultat af modstillingen til Europa. I 2025 møder vi et
Grønland, der kan kategoriseres som idyllens kronotop, hvor hverdagens rytme og cirkulære
bevægelser præger det lille bysamfund. Dette underbygges af værkets cykliske form, der netop beskriver ét døgn i sommerens midnatssol. Ejnar er på afstand af krigen, hvilket fint illustreres i citatets
sluttelige undren. Grønland bliver et refugium, mens Europa og de forhenværende kolonimagter er
reduceret til ikke-steder.
Endvidere bærer værket, ligesom samtidsromanerne, på et kraftigt isolationsmotiv, idet krigen
har afskåret Grønland fra omverdenen: ”Reykjavik er overbebyrdet nu hvor vi ikke længere kan sende
folk af sted til Danmark. Det fungerer bedre herhjemme” (ibid., s. 31). Fremtidens Grønland er altså
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i ekstrem grad isoleret, idet forbindelsen til Europa er afbrudt, og hospitalsvæsnet må klare sig selv.
Det er dog kun fra den skizofrene grønlænder Sivert, at vi hører en kritisk stemme til denne løsrivelse:
”Europa, siger Sivert. Alt bliver smadret, jeg kan se det, det forsvinder, det drukner i blod og mudder,
og så mister vi vores forankring, vores fælles historie, og så er vi alene. Så er Grønland helt alene”
(ibid., s. 194-195). Det er ikke blot den handelsmæssige og administrative forbindelse, der forsvinder
med krigen, men også den kulturelle og historiske forbindelse, som flere hundrede års sameksistens
har skabt.
Modsat Sivert udtrykker grønlænderen Gedion en lettelse, da parlamentet stemmer for
løsrivelse fra Danmark: ”Endelig fri, siger Gedion. Det her har jeg ventet på hele mit liv. Det bliver
fantastisk. Det bliver helt fantastisk” (ibid., s. 204). En postkolonial tanke fremtræder tydeligt, idet
værket kulminerer med løsrivelse. Gedions inderlige ønske viser, at en løsrivelse fra Danmark vil
skabe identitet og følelse af frihed – selvom det ikke fysisk ændrer de omgivelser, Gedion befinder
sig i. Samtidig anvendes der en subjektløs konstatering: endelig fri. Det kan være Gedion selv,
befolkningen eller landet, og sandsynligvis er det alle tre, der endelig løsriver sig. Gedion repræsenterer herigennem en nationalfølelse og tilknytning til Grønland som helhed.
De søvnløse er altså karakteriseret ved ikke at fremstå entydigt som en fremtidsfortælling, da
den ikke tager udgangspunkt i science fiction-genren. Her oplever vi typisk, at genren ”transcenderer
vores etablerede virkelighedsnorm […] [ud i] et ’kognitivt novum’, dvs. en grundforestilling, der
introducerer et eller andet helt nyt i universet” (Gregersen & Skiveren, 2016, s. 90). Dette novum er
fraværende i De søvnløse, og i stedet fremstår Grønland som et åndehul, mens Europa er i kraftig,
dystopisk forandring. Det er først i Korsveje i Nord, at vi oplever dette novum for fuld udblæsning.
Her summer futuristiske maskiner, og Grønland har allerede kvittet Danmark til fordel for et kinesisk
mineselskab. Dog må Grønland genetablere kont(r)akten efter klimakatastrofen og konkursen af
selskabet. Det er altså en bevægelse tilbage til den fælles historie, Danmark og Grønland har skrevet
i flere hundrede år.
Distancering og syngende maskiner
I modsætning til De søvnløse viser Korsveje i Nord et futuristisk Grønland med udvandede grænser
mellem lokalt og globalt. Her er virkeligheden en markant anden, selvom romanen beskrives som
”fiktion fra et Grønland i nær fremtid” (Ljungdahl, 2015, bagside). Det er ikke længere helikoptere,
skibe og fly, der løser landets geografiske udfordringer, men magnetroner (ibid., s. 11),
gyrohelikoptere (ibid., s. 131), gyrofly (ibid., s. 163) og hydrophorer (ibid., s. 194).
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Magnetronen suser over fjeldene som et magnetisk tog, gyrofly og -helikoptere flyver hurtigt
gennem luften, mens hydrophoren brager over fjord og hav med en marchfart på 50 knob (ibid.). I
det hele taget er transportmiddelbeskrivelserne præget af en futuristisk fascination af fartens skønhed,
som vi blandt andet kender fra forfattere som H.C. Andersen eller Emil Bønnelycke, dette fremgår
allerede i romanens begyndelse:
Magnetronens startlys forkyndte at indledningen på deres sidste rejse, ville begynde om et øjeblik.
Pavia var som sædvanlig opstemt på grund af den forestående tur, hvor cirka fyrre personer fordelt i
de tre kabiner med deres bagage nu var fastspændte i de komfortable højsæder […]. Senere gik
magnetronens tre sammenkoblede enheder, svævende i magnetrørets stålkonstruktioner, i et ujævnt
skift mellem udsyn over dybe kløfter […] til bevægelse i tunneler hvor det omgivende mørke dybt i
fjeldenes undergrund kun var brudt af hastigt forbipasserende rødfarvede aflange lyskilder […]. En
svag syngende tone kunne anes, og magnetronen satte sig i bevægelse […]. Farten ændredes hurtigt
og det gentagne lille sus, når kabinen passerede de kraftige pyloner, som bar magnetskinnerne i bunden
og i siderne, blev hurtigt til en langsom vedvarende sagte trommen
(ibid., s. 11-13).

Magnetronen beskrives med adjektiver som komfortabel, syngende, svævende og sagte, der peger på
bevægelse og komfort. Her er ingen rumlende togvogne, men blot magnetronens tre kabiner, der
hastigt og lydløst skyder gennem terrænet med en ’sagte trommen’. Magnetronen fremstår som et
hypermoderne tog, der er koblet til positive associationer som rytme, lydløshed, fart samt decideret
musikalitet. I romanens begyndelse anes der altså et teknofilt blik fra grønlænderen Pavia mod de
nyskabelser, den kinesiske minedrift har bragt med sig: De larmende og forurenende transportmidler
er udskiftet med moderne, elektriske løsninger. Rejsen gennem det grønlandske landskab er ikke
længere risikofyldt og vanskelig, men derimod behagelig, effektiv og vuggende.
Transportmidlerne bliver symboler på udvikling i et bevægelsessamfund, hvor det er ”mest
almindeligt at udtrykke afstand i tid” (Dahl, 2008, s. 102). Således er der ikke omtrent 3.500 kilometer
mellem København og Kangerlussuaq, men under fem timer. Det er væsentligt, hvordan mobilitet og
modernitet er uadskillelige: ”[M]obility, and the meanings given to it, permeates modern culture and
society in the Western world” (Cresswell, 2006, s. 25). Denne mobilitet udtrykkes stærkest i
grønlandsfremstillingernes transitsteder, der netop er symboler på modernitet og mobilitet.
Dog anes også en konflikt i karakterernes møde med det hypermoderne Grønland:
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Landskaberne gled forbi under dem og til siderne, og Pavia fik travlt med at kigge efter dyr på
græssteppen under dem. Han havde tit en længsel efter at kunne opleve jagtens glæder igen, men måtte
sande, at arbejdskontrakten i den store mine ved indlandsisen, havde afskåret ham fra foreløbig, at
genopleve den særlige frihed det var at være på jagt på sletterne. ’Hov! Der er tre rensdyr … klokken
to!’, sagde han henvendt til sidemanden og rejsekammeraten Ulf. ’Kan du se dem?’, fortsatte han, idet
han spørgende så på sin danske ven, som efter et enkelt øjekast nikkede med hovedet for derefter atter
at fordybe sig i multi-corderens lille skærms positionsoplysning. Han lukkede dog hurtigt øjnene og
faldt i en let døs
(Ljungdahl, 2015, s. 13-14).

I overensstemmelse med Augés tanker bliver Pavia distanceret fra sit moderland, idet han blot møder
det gennem magnetronens vindue. Ikke-stedet er kendetegnet ved transit, og Augé pointerer, hvordan
ikke-stedet har vinduer mod det gamle – om det er en reklame eller et magnetronevindue. Samtidig
er det interessant, hvordan vinduet fysisk fremstår som en hinde mellem menneske og omverden, der
på én gang muliggør kontakt og afskærer individet fra en egentlig relation.
Ruden fremstår dermed som en modernistisk topos, som den har gjort tidligere i litteraturhistorien i eksempelvis T.S. Eliots ”Morning at the Window” (1917) og Martin Andersen Nexøs
”Murene” (1918). Anker Gemzøe pointerer, hvordan ruden opstod som et redskab til at underbygge
distance: ”A busy, dirty, despondent, twisting, anonymising, unfree, meaningless world of work is
confronted with the passive contemplator […], transforming despair to expression, making aesthetics
of the misery of society” (Gemzøe, 2002, s. 163). Ligeledes anonymiseres Pavia fra sit fædrelands
stepper – på grund af en verden af meningsløst arbejde. Den stedlige æstetik bliver et udtryk for
Pavias splittelse og distancering samt samfundets elendighed. Pavia står med andre ord i en
konfliktfyldt situation som både kontraktarbejder for et kinesisk mineselskab og kulturel grønlænder.
Blikket fra magnetronen mod landskabet er klart grønlandsk, og Pavia er splittet: Han er in-between.
Identiteten er splittet i to eller flere kulturer, hvilket karakteriserer livet i det globaliserede Grønland.
Vi oplever desuden, hvordan danske Ulf ikke har samme tilknytning til stedet, hvorfor hans interesse
i større grad tilfalder den lille computer, før han stille vugges til ro af magnetronens ’sagte rytme’.
Pavias før så grundlæggende kontakt og eksistentielle tilknytning til natur og jagt er reduceret
til et kortvarigt og distanceret blik i forbifarten. Den ultrahurtige rejse bliver et billede på distanceringen, der er etableret i fremtidens Grønland. Yderligere distinkt bliver det, da Pavia og Ulf ankommer
til det, der bedst kan beskrives som en magnetroneterminal:
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En grøn lysstribe forkyndte, at man måtte forlade sæderne. De pneumatiske døre åbnede sig, og folk
trådte ud på platformen og tændte for multi-corderens ID-kode, så de kunne komme hurtigt gennem
de automatiske kontrolsluser og ud i elevatorerne, der førte dem ned til jordniveau […]. [Et] par
kinesere blev holdt tilbage af nogle sikkerhedsfolk. Det var sikkert pårørende til nogle af
minearbejderne. Det var selskabets politik, at kun ansatte med særlige ID-koder havde adgang til
området
(Ljungdahl, 2015, s. 23-24).

Igen er beskrivelserne fyldt med adjektiver som hurtigt og automatisk, hvilket peger på modernitetens
higen efter effektivitet. Det er desuden interessant, hvordan et grønt lys forkynder, at man må rejse
sig. Verbet knytter sig til det at udbrede en religiøs lære og bliver i kontekst af den automatiserede og
besjælede magnetrone et praj om teknologiens kontrol og magt; det er næsten et religiøst og mægtigt
rum.
Igen stemmer fremstillingen overens med Augés ikke-sted, idet transitstederne indbefatter
kontrol af identitet. Man behandles både som individ og forsamling, og præcis som i en metro eller
på et hotel må Pavia og Ulf anvende deres id-kort til at passere kontrolposterne. Netop kontrol er
sigende for stedet, hvor man må forlade sæderne, gå gennem døre og kontrolsluser samt forbi
sikkerhedsfolk. Det er centralt, at en tydelig hierarkisk opdeling mellem arbejdere og pårørende, også
kaldet ”de vildfarne” (ibid., s. 24), er til stede. I kontekst af lufthavnen beskriver Cresswell, at dette
er ”an instrumental space where you are literally divided into classes and so frequently asked to show
your passports as evidence of where you come from and where you are allowed to go” (Cresswell,
2006, s. 223). Dette gør sig gældende i magnetroneterminalen, hvor passagererne er under nøje
kontrol fra de stedlige omgivelser.
Der anes altså en stærk uvilje mod disse transitsteder, der i høj grad er ikke-steder. Her er
bevægelse, effektivitet, fart og kontrol hovedelementer i en globaliseret og hypermoderne virkelighed. Som Søren Frank beskriver, er jernbanen et centralt motiv i litteraturen, hvor den fremstår som
”fredsforstyrrende (idyllen ødelægges), men også potentielt livgivende (handelen vokser)” (Frank,
2013b, s. 311). Magnetronebanen og -terminalen bliver ødelæggelsen af den idylliske kronotop, vi
har mødt i både de historiske og samtidige værker – og endda Leines fremtidsgrønland. I Ljungdahls
Korsveje i Nord er Pavia distanceret fra sin kultur, og den cirkulære rytme forvandles til sporets
lineære bevægelse. I romanen resulterer dette i modernitetens og industrialiseringens mareridt: den
humanitære og klimatiske katastrofe.

Side 125 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

Migration og den grønlandske drøm
Et andet væsentligt motiv i Korsveje i Nord er migration. Som fortidens Morten Falck og Gertrud
Rask har den kinesiske migrant Li-Mei forladt sit hjemland i håbet om bedre vilkår. Frank har i
Migration and Literature (2008) behandlet migrationsmotivet, og han beskriver, hvordan det 20.
århundrede var migrationens, hvilket har medført en genforhandling af identitet, tilhørsforhold og
hjem (Frank, 2008, s. 1). En sådan udvikling har naturligvis konsekvenser for oplevelsen af sted:
[T]he world is accelerating and contracting at one and the same time; material and immaterial borders
are blurring and becoming permeable; […] the global permeates the local, while the local dissipates into
the global; and the production of human identity is informed by new coordinates
(ibid., s. 2).

Konsekvensen af teknologi og migration bliver, at grænser flyder sammen. Selve ordet migration er
uløseligt forbundet med bevægelse og mobilitet, og det er centralt, at en sådan bevægelse ikke blot
påvirker migranten, men også dem, der bliver tilbage. Således påvirkes befolkning og sted – både i
migranternes udgangspunkt, rejse og ikke mindst destination. Siden Franks værk er migrantionsdiskursen ikke aftaget i styrke, og baseret på de foreløbige omtrent 20 år lader det til, at også det 21.
århundrede står i migrationens tegn – nu på baggrund af både krig og klima.
Som kolonisterne i de historiske romaner har Li-Mei nået Grønlands kyst ad søvejen, og ganske
nøgternt fortælles det, hvordan ”tankerne faldt på den lange sørejse, som var gennemført over næsten
en måned fra Hongkong til Grønland med mellemstop i Colombo, Aden, Suez og Lissabon”
(Ljungdahl, 2015, s. 117-118). Vi læser, hvordan andre kinesiske landsbyboer er migreret til Afrika
og Sydamerika under lignende omstændigheder, og det beskrives, hvordan det ikke var ”en svær
opgave for selskabet at hyre folk blandt de fattige bønder” (ibid., s. 118). Grønland fremstår dermed
som et mulighedernes og ressourcernes sted, hvor dårligt stillede, på imperialistisk vis, lokkes fra
deres hjemland med løftet om et lykkeligere liv – ’den grønlandske drøm’.
Li-Mei er en interessant karakter, idet hun som kinesisk migrant har et sjældent blik på
Grønland. I det hele taget fylder det kinesiske spor meget i Korsveje i Nord, der synes at trække
inspiration fra USA’s anvendelse af kinesisk arbejdskraft til grundlæggelsen af det amerikanske
jernbanenet. Cresswell beskriver, hvordan folk uden ”certificates were prohibited from entering the
United States. The act was thereby enacting a politics of mobility at a number of levels” (Cresswell,
2006, s. 182). På samme måde som i 1880’ernes Amerika oplever de kinesiske pårørende i Korsveje
i Nord at blive ekskluderet fra samfundet – blot med det kinesiske mineselskab som antagonist.
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Samtidig er den kinesiske arbejdskraft årsagen til, at Grønland bliver åbnet – præcis, som USA blev
det ved sprængning af klipper til jernbanen. Igen bliver udviklingen og jernbanesymbolikken et
billede på både fremgang og krise, idet Grønland omdannes til et lokalkulørløst ikke-sted. Transport
bliver her et synonym for det globaliserede fremtidsgrønland: ”Immobilitet er ikke en realistisk
valgmulighed i en verden af permanent forandring” (Baumann, 2005, s. 8).
Migrationsstrømmen til Grønland bliver dog vendt efter klimakatastrofen, idet Li-Mei rejser
med Pavia mod syd – igen i jagten på et bedre liv. Således følger romanens udvikling økokritikken
og de bitre konsekvenser af vores globaliserede verden: Konsekvensen af første bølge af migration
er anden bølge, hvor den globalisering og industrialisering, som skabte migrationen, resulterer i
klimakrise og -flygtninge. Der er altså en dobbeltmigration i Ljungdahls grønlandsfremstilling, hvor
der anes en velvilje mod teknologien og en modvilje mod de konsekvenser, der har muliggjort den.
De futuristiske maskiner glider lydløst og effektivt, nærmest musikalsk, gennem landskabet, men
alligevel mærker man tydeligt den kulturelle og følelsesmæssige distance hos særligt Pavia, der er inbetween: fanget mellem det lokalkulørte landskab og det globaliserede Grønland.
Migration er altså et centralt motiv i Korsveje i Nord, hvor kinesiske tilflyttere har forandret
den virkelighed, vi kender i dag. Kina fremstår som et imperium, der på kolonial vis lokker fattige
bønder til minearbejde langt mod nord – langt fra deres hjem. Situationen ligner den, vi så i USA i
sidste halvdel af 1800-tallet, hvor netop kinesiske arbejdere var med til at grundlægge det jernbanenet,
der gjorde kontinentet mindre og staterne rigere. Herigennem fremstår Grønland som et transit- og
handelssted for ydre interesser og som et globaliseret verdenssted, hvor udenlandske aktører styrer
slagets gang og skubber det lokale Grønland ud i periferien. Mobiliteten har givet en voldsom
finansiel og samfundsmæssig fremgang, der dog får konsekvenser, da katastrofen indtræffer. Som et
dystert spejlbillede af virkeligheden har den lokale og globale vækst resulteret i en klimakatastrofe,
hvor migranterne endnu en gang må forlade deres hjem. Disse forandringer møder vi ikke blot i
transitstederne, men også når vi forlader helikopteren eller magnetronens terminal og træder ind i
fremtidens grønlandske civilisation.

Civilisation
”Nuuk er lokomotivet, der skal trække de andre [kommuner] med” (Davidsen i Sørensen &
Forchhammer, 2014, s. 19). Således lyder forhenværende borgmester i Nuuk Agnethe Davidsens
forhåbning og drøm om den grønlandske udvikling. Vi præsenteres for et ønske om at trække
Grønland videre, væk fra nutidens stilstand og ind i en fremtid med vækst og forandring. Denne tanke
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vil danne udgangspunkt for nærværende afsnit, hvor vi indledningsvis undersøger de uomgængelige
og kontrastfyldte by- og bygdemotiver. Hernæst vil værkernes mest centrale institutioner – hospitalet
og minen – blive analyseret, hvorefter de midlertidige boliger – barakkerne – bliver undersøgt. Slutteligt vil vi se på forskellige repræsentationer af hjem, der fører os fra byens pulserende liv ud på landet:
mod det oprindelige.
Byen og Hovedstaden
Både De søvnløse og Korsveje i Nord indskriver sig i en diskurs, hvor bygd og by fremstår som stærke
kontraster. Bo Wagner Sørensen og Søren Forchhammer beskriver, hvordan Nuuk har stået som
symbol på det globaliserede og danske – og derigennem det ugrønlandske:
Nuuk er dynamisk, byen sover aldrig, tempoet er højt, og der er mange muligheder og tilbud med
hensyn til både arbejde, fritid og forbrug. Der bor også mange forskellige slags mennesker, herunder
en del ’fremmede’, som netop er det, der karakteriserer byen i den klassiske litteratur om urbanitet
(Sørensen & Forchhammer, 2014, s. 20).

Denne ’storby’ står i kontrast til bygderne, der fremstilles som kulturelle åndehuller: ”et refugium for
det oprindeligt grønlandske, som var gået tabt i byerne, men stadig fandtes i bygderne, fordi
udviklingens strøm var passeret forbi her uden at afsætte nævneværdige spor” (ibid., s. 26).
Byfortællingerne i Grønland er altså tæt forbundet med en antiurban diskurs, hvor både grønlændere
og forskere har knyttet stederne til et renhedshierarki, idet ”[d]e højest rangerede er de steder, der
opfattes som fjernest fra det/de hjemlige” (ibid., s. 16). Her forstås det hjemlige som det urbaniserede:
(stor)byen. Samtidig ses to modstridende bymotiver i debatten, idet Nuuk enten fremstilles som et
fejlslagent ’monstrum af en arktisk by’ eller en vellykket ’metropolis i Arktis’ (ibid., s. 23).
Herigennem synes udviklingen, globaliseringen og mobiliteten at dele sig i to spor, hvor storbyfortællingen enten er dys- eller utopisk.
De søvnløse og Korsveje i Nord er eksponenter for forskellige blikke på by og bygd. I De
søvnløse befinder vi os i Tasiilaq, der, som sidste analysedel udredte, er præget af gentagelser og
cirkularitet. Dette påvirker form og indhold i romanen, som strækker sig over ét døgn i sommersolens
evige skin. Det fremgår eksplicit, at vi ikke befinder os i en bygd, da den grønlandske røntgensygeplejerske Bibiane sidder i hospitalets røntgenrum og filosoferer over sin fortid:
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Hun er rejst hertil fra en kolonitidsagtig fortid, et lille sted sydpå der blev nedlagt for mange år siden,
hvor faren var handelsforvalter […]. Den lille bygd bestod for det meste af hendes onkler og tanter, fætre
og kusiner i andet og tredje led, et helt netværk af familiære relationer […]. Hun husker så tydeligt disse
dage, på én gang hyggelige og skræmmende. Det var livsfarligt at gå udenfor når der var orkan. De
fordrev tiden med at høre oplæsninger i radioen og med at lytte til de gamle der fortalte om spøgelser og
andre overnaturlige hændelser. Bibiane har studeret akvarellerne fra den tidlige kolonitid, 1700-tallet og
1800-tallet. Hun er ikke i stand til at se hvordan hendes barndoms fysiske rammer i væsentlig grad skulle
afvige fra disse fremstillinger. Der var fjeldene, og der var fjorden, og der var sne og is der varierede
med sin egen langsomme puls, og der var dyrene der blev hentet op af havet og leverede kød til gryderne,
og blod og fedt og skind til husholdningen […], og der var ængstelsen der altid var nærværende som et
af livets grundvilkår, men en afgrænset, lokal ængstelse, ikke global som nu […]. Alting var så fysisk og
så nært og konkret, på godt og ondt. En god barndom, men en barndom der kom til en brat og brutal
afslutning da bygden blev lukket ned, og de flyttede hertil. Stedet findes vist endnu, husene er overladt
til deres eget langsommelige forfald uden menneskelig indblanding, og det er både godt og smertefuldt
at tænke på
(Leine, 2016, s. 24-25).

Bibianes minder stemmer overens med Bakhtins tanke om tid og rum, hvor naturens gang strukturerer
den cirkulære bevægelse i idyllens kronotop. Bygdetilværelsen i De søvnløse var præget af isens puls
og havde naturen som spisekammer. Radioen og de gamle fyldte stedets stilhed, når orkanerne
spærrede dem inde. Minderne er præget af en ambivalens, idet dagene på én gang var hyggelige og
skræmmende, men hvor den positive erindring har sejret. Sorterer man de lokalkulørte beskrivelser
fra, fremstår minderne som en overgang fra barn til voksen: I barndommen var alt mere simpelt, mere
nært og konkret, indtil barndommen, og ikke blot bygden, ophørte ved bygdens nedlukning. Vi
fornemmer en tidløshed: Fortiden invaderer nutiden gennem fortællinger om spøgelser og overtro,
hvor fysisk såvel som familiær afsondrethed karakteriserer en simpel tilværelse med få variationer.
Beskrivelserne er ikke blot forbundet til en nær fortid, idet Bibiane beskriver, hvordan livet i
bygden minder om livet i kolonitiden: Akvarellernes afbildninger afviger ikke nævneværdigt fra
minderne. I Bibianes erindring fremstår bygden som noget forhistorisk, der leder tankerne mod den
tid, vi mødte i Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog. Derigennem bliver det ikke blot symbolet
på en overgangsperiode mellem barn og voksen, men også på den forandring, Grønland har undergået
i nyere tid. Bibiane formulerer endda eksplicit en lokal vs. global-dikotomi, hvor det lokale fremstår
som noget ægte og oprindeligt – som noget grønlandsk. Det er interessant, hvordan netop kolonitiden
bliver knyttet til positive erindringer om barndom, oprindelighed og stedlig tilknytning, der i høj grad
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markerer bygden som et hjemligt sted. Flytningen er overgangen fra det gamle til det nye, hvor
fortidens levevis er skrottet til fordel for vestlig centralisering og effektivisering i de større byer.
Bibiane ernærer sig nu som specialist i hospitalets røntgenrum – et symbol på vestlig teknologi og
udvikling.
Selvom Tasiilaq er udtryk for cirkularitet og et særegent tempo, er byen præget af modernitet.
Her er hospital, hotel, havn, politistation, lejligheder samt butikker, og hen ”over den blå himmel har
en interkontinental flyver trukket en kondensstribe, som en kridtstreg med skælvende hånd” (ibid., s.
65). Værket tager form af en kollektivroman, idet perspektivet skifter mellem et væld af karakterer.
Den danske læge Gordon beskriver, hvordan byen – som i Tunu – er sygdommenes højborg: Her er
”pudsige, bizarre og aparte sygdomme der synes at blomstre som eksotiske arktiske blomster på dette
afsides sted, med en statistisk incidens svarende til en europæisk millionby” (ibid., s. 33). Gordons
blik er præget af hans danske ophav, hvorfor byen fremstår som en lille og isoleret sygdomsfarm,
mens grønlandske Bibiane i højere grad oplever Tasiilaq som en (stor)by i lyset af sin opvækst i
bygden.
Den grønlandske præst Knud oplever ligeledes byen mere moderniseret, end Gordon gør.
Særligt har Knud negative følelser rettet mod hotellet:
Stedet får noget usundt til at stikke hovedet frem i ham, det som hotellet stod for i gamle dage, hvor
han kom her for at drikke, og det som det stadig står for for mange andre af byens indbyggere. Vilde
fester der tit får et efterspil på politistationen, hos kredsdommeren eller hos ham, sjælesørgeren
(ibid., s. 109).

Her fremstår hotellet som et negativt sted, der gennem alkoholudskænkning knyttes til synd. Det er
centralt, hvordan problematikkerne, som hotellet har ført med sig, involverer en lang række af
instanser, der kan kategoriseres som civilisationsmarkører: turisme, handel, retsvæsen og kristendom.
I det hele taget er Tasiilaq præget af Edensors dagligdagslandskaber, der gennem både Knud og
Bibianes blik fremstår som modernitetens steder. Bygningerne er nærmest fejlplaceret på de grønlandske klipper.
Knuds arbejdsplads, kirken, er på mange måder en væsentlig faktor i fremtidens Grønland.
Hvor Godhavn præsenterede en ’moderne’ religionsdyrkelse med kulturkristendom, møder vi i
fremtidsgrønland en opblomstring af religionen. Den danske sygeplejerske Freja fortæller, hvordan
hun:
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har været i kirke her i byen to søndage i træk, og hun vil gerne blive ved med det. Der var så
stemningsfuldt i den hypermoderne kirke, den minimalistiske altertavle af træ, korset og de solide
kærter der stod og brændte helt stille. Hun kan sagtens forstå den tiltrækning det øver på folk, og endnu
mere her end hjemme i Danmark. Selv om også kirkerne derhjemme nu igen er fulde hver søndag,
efter krigsudbruddet. Kirkerummet, hvor man gør sig fri af sine byrder og fejrer sine glæder
(ibid., s. 82-83).

Her er kirken, på trods af at være hypermoderne, et fordybelsessted. Som Edensor beskriver, kan
dette give plads til rekreation og hjemlighed – en følelse af at høre til (Edensor, 2002, s. 55). Kirken
har en særlig kraft, der giver rum til refleksion og ro, hvor selv de kulturkristne danskere søger hen i
krigstider. I fremtidens Grønland har befolkningen ikke løsrevet sig yderligere fra troen, men i stedet
rykket den nærmere og opført nye kirkebygninger. Kirken fremstår, som i Godhavn, stadig som et
populærkulturelt samlingssted, hvor mennesker mødes på trods af geografisk ophav.
Det er altså tydeligt, at Tasiilaq skildres forskelligt alt efter blikket, der ser. Selvom Bibiane
italesætter en antiurban diskussion, hvor det lokale modstilles af det globale, fremstår byen som en
idyllens krontop. Her står tempoet i slående kontrast til Europas hurtige degeneration. Vi oplever en
overgangsperiode, og når Grønland mod værkets slutning endeligt løsriver sig, fordrer det atter
forandring for by og land.
De søvnløses rolige bymotiv står i stor kontrast til civilisationen i Korsveje mod Nord. Her
præsenteres læseren for Grønlands største by, der slet og ret kaldes Hovedstaden. Den anonyme
betegnelse med bestemt form og stort begyndelsesbogstav viser et fravær af lokal forankring. Byen
fremstår altså allerede gennem navnet som globaliseret og kulturløs – som et ikke-sted. Hovedstaden
beskrives som et udvandet transitsted for fremmede interesser:
De kinesiske minearbejdere boede i minens indkvarteringsområde, og tog til […] [Hovedstaden], når de
havde en friperiode […]. Det var gået sådan på få år, at hovedstadens indbyggere efterhånden bestod af
næsten tyve procent folk med kinesisk herkomst […]. De foretagsomme kinesiske familier […] købte
efterhånden en del af de ældre butiksejendomme, og indrettede kinesiske butikker, spisesteder og
såkaldte wellness-etablissementer, hvor forskellige former for kinesisk helbredelse af mange lidelser og
småskavanker kunne ordnes mod betaling. I dag var der flere områder af hovedstaden, der hovedsageligt
bestod af kinesiske tilflyttere, og kinesiske institutioner var begyndt at skyde op. Der var kinesiske skoler
af flere slags, et trykkeri med mediebibliotek, flere kinesiske byggefirmaer og håndværkssteder […]. Der
var endda et mindre kinesisk tempel, og flere kinesiske institutioner var på vej
(Ljungdahl, 2015, s. 123-124).
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Her beskrives det eftertrykkeligt, hvordan den massive kinesiske migration har sat sit præg på
Grønland. Det er ikke røde kirker eller gamle handelsstationer, der fylder i beskrivelserne; derimod
har kinesiske spisesteder, butikker, institutioner og endda templer overtaget store dele af bybilledet.
Vi finder umiddelbart ingen grønlandsk lokalkulør, men kun fremmedhed og distance. Dette kvarter
drager paralleller til de mange storbyer i verden med ’chinatowns’ og andre lokale migrantkvarterer.
Samtidig beskrives det, hvordan hverken Pavia eller Li-Mei ”havde trang til at opholde sig i landets
’hvepsebo’ længere end højst nødvendigt, så de indlogerede sig i et Bed and Breakfast tæt ved
hydrophorens afgangsterminal” (ibid., s. 215). Ved at associere byen med et hvepsebo fremstår den
som forhastet og farlig, som grundlæggende ubehagelig, for både grønlandske Pavia og kinesiske LiMei. Derigennem har byen udviklet sig til det, som Sørensen og Forchhammer kaldte et ’monstrum
af en arktisk by’. Byen er ikke et sted for forankring og dvælen, men for transit mellem magnetrone
og hydrophor samt tvungne overnatninger på Bed and Breakfast. Det er en by af ikke-steder.
Mens Pavia venter på den næste hydrophor, besøger han Hovedstadens grønlandske bydel:
På vejene rendte en del børn af udefinerbar oprindelse rundt og legede. De fleste sad dog ved vejsiden
og kiggede på deres håndbårne medieskærm […]. ’Går I ikke i skole?’, spurgte Pavia […] [en
grønlandsk pige]. ’Aap (jo), kisianni (men) vi har fri’ … ’Ilinniartitsisoq (læreren) var ikke mødt!’
Pavia tænkte på sin egen skolegang i bygden for mange år siden. Hvor havde landet forandret sig på
meget kort tid […]. Pavia væmmedes ved sine landsmænds ukritiske kopiering af andre landes
storbyer
(ibid., s. 216-217).

Den eksplicitte kritik rettes både mod globaliseringen og den teknologiske udvikling, idet halvdelen
af børnene sidder klistret til skærmene. Børnene er af udefinerbar oprindelse og fremstår dermed som
mere end in-between: De er ikke bare splittet mellem to kulturer, den danske og grønlandske, men er
af en så udvandet etnisk oprindelse, at det ikke længere er muligt at registrere deres ophav. På den
måde bliver børnene symboler på landet selv, der er præget af ubestemmeligt ophav og manglende
lokalkulør. Samtidig retter Pavia sin kritiske brod mod den mimicry-kultur, landsmændene har skabt
i jagten efter at blive en arktisk metropol – en jagt, hvor de ’har sejret ad helvede til’.
I Korsveje i Nord har også Ulf negative erfaringer med Hovedstaden, hvilket fremgår tydeligst,
da han konfronteres med en kinesisk gadedreng:
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’Du turist? .. Jeg hjælpe turister! … Hvad du søge? … God mad? … Underholdning? … Måske privat
besøg hos sød dame?’ […]. Ulf tog drengens hånd væk. Den var under ordstrømmen kommet
betænkeligt nær hans jakkelomme med kreditkort og kontanter
(ibid., s. 191).

Ulf bliver turist i eget land, og vi er vidne til en ultimativ distancering, hvor den hjemlige forankring
udebliver. Som i Tunu findes der altså et kritisk syn på turismen og dens tilsløring af autenticitet.
Det samme gør sig gældende i De søvnløse, når den tyske antropolog Michelle skriver til sin
veninde i Europa. Her skildrer hun Grønland med turistens blik:
Stedet er fantastisk, og samtidig uendelig trist. Det er en boble af uvirkelighed. En kultur på vej mod
undergang, men af andre grunde end den europæiske […]. Jeg kan ikke se nogen fremtid for disse
mennesker; før eller senere vil de blive tvangsforflyttet, og en spøgelsesby vil stå tilbage […]. [H]er
er en tålmodigt, jeg fristes til at sige muntert, lidende inuitisk befolkning der er ved at smuldre væk af
alle de postkoloniale grunde som vi har læst om til hudløshed da vi læste om maorierne, aboriginerne
og native Americans
(Leine, 2016, s. 50-51).

Michelle bliver samtidig udtryk for et ’akademisk blik’, der, på trods af postkoloniale erfaringer, ser
byen og landet i et eskimoorientalsk lys. Hun karakteriserer inuitterne som tålmodige og muntert
lidende. Beskrivelsen passer således med Fienup-Riordans forsimplede inuitmotiv, hvor lokalbefolkningen er ’pure primitives’: ”peaceful, [and] happy” (Fienup-Riordan, 1995, s. XI). De søvnløses
Michelle betegner desuden samfundet som skrøbeligt og underlagt den vestlige påvirkning uden
mulighed for selvstændig kulturbevarelse. Michelle repræsenterer turismens og akademikerens blik
på Grønland som et bevaringsværdigt, men skrøbeligt sted, der med lethed kan forsimples og
sammenlignes med maorier, aboriginere og de oprindelige amerikanere – befolkningsgrupper, der
alle gik en barsk skæbne i møde.
Turisme og handel vejer tungt i fremtidens Grønland, og det præsenteres, hvordan Grønland er
inddelt i fire zoner, hvoraf den ene arbejder direkte med turisme: ”Mod nord ved fastlandet ud for
Diskoøen har man et rigt samfund med center for oplevelsesturisme af enhver slags […]. Området
bidrager med 28 % af nationalproduktet” (Ljungdahl, 2015, s. 163-164). Grønland er reduceret til
turisme, tal og produktion, hvilket har resulteret i en voldsom befolkningsvækst med 130.000 indbyggere, hvoraf 50 % har anden baggrund end grønlandsk og dansk (ibid., s. 163).
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Vi præsenteres altså for to kontrastfulde bymotiver, der på hver sin måde markerer udvikling.
Civilisationen er med danske øjne ikke langt fremme i De søvnløse, mens grønlænderne ofte oplever
Tasiilaq som moderne og fremmed. Bygden fremstår derimod som det oprindelige, hvor udflytning
og centraliseringen illustrerer den forandringsproces, Grønland undergår i forhold til løsrivelse og
krigen i Europa. I Korsveje i Nord er det hyperglobalisering, der har frataget landet lokalkulør og
fremmedgjort både danskere og grønlændere fra det land, de har beboet sammen i århundreder. Her
har turismen og migrationen udvandet den nationale forankring, så befolkningen bliver turister i eget
land. I værkerne er der i den forbindelse to steder, der står som modernitets- og globaliseringsmarkører. Disse, hospitalet og minen, er ofte styret af ydre interesser og befolket af tilflyttere.
Hospitalet og helvedesminen
I De søvnløse er hospitalet selve grundlaget for fortællingen; alle karakterer er forbundet til
hospitalets funktioner som personale, patient eller pårørende – eller en kombination af alle tre. Med
Augés øjne fremstår hospitalet generelt som et symptom på den moderne virkelighed, ”where people
are born in the clinic and die in hospital, where transit points and temporary abodes are proliferating
under luxurious or inhuman conditions” (Augé, 2008, s. 63). Herigennem er hospitalet et typisk ikkested, hvor det effektive, kliniske og midlertidige dominerer. Hospitalet er sjældent et sted, man længes
mod, men typisk et sted, man ikke ønsker at være længere tid end højst nødvendigt. Samtidig er
hospitalet kendetegnet ved teknologi: ”In hospital environments, human-technology interactions are
a key form of relational place-making” (Bates, 2019, s. 12). Her findes CT-scannere, røntgenapparater
og et utal af instrumenter, der bipper, registrerer og formidler information til det uniformerede
personale, der er ansat til at sørge for patienternes velbefindende.
Som i Tunu afspejler hospitalsvæsnet i De søvnløse den postkoloniale afhængighed, hvor
danske læger styrer slagets gang. Endvidere er det interessant, hvordan fremtidshospitalet i Tasiilaq
ikke er et hypermoderne supersygehus, men et lille og lokalt. Særligt to slags steder dominerer:
sengestuen og røntgenrummet.
Som på ethvert hospital er personalets hverdag styret af patienterne, og en stor del af handlingen
i De søvnløse foregår på hospitalets stuer: ”Første stue på runden er barselsstuen. Der ligger to kvinder
fra hver sin bygd i distriktet. Mange af de lokale kvinder foretrækker at føde i hjembygden, vel
vidende at det medfører forhøjet risiko for komplikationer og katastrofer” (Leine, 2016, s. 34).
Bygdens rammer bliver foretrukket til fordel for hospitalets sikkerhed. Det er essentielt for mange af
de lokale, at fødslen foregår i bygden, det hjemlige sted, fremfor i barselsgangens fremmede miljø.
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Alligevel forsøger lægen Gordon at skabe en tryg atmosfære: ”Han sætter sig på sengekanten og
sludrer med hende. De kommer med stikpiller og driller hinanden. Han kender hendes familie i
hjembygden, hvor han tit er på besøg” (ibid., s. 36). Det lokale miljø indbyder til nære relationer –
selv mellem en dansk læge og en grønlandsk familie. I sygehusets kliniske rammer er det ofte op til
personalet at skabe den trygge forankring, og på Grønlands østkyst skaber de barske og isolerede
omgivelser grobund for venskaber, der ellers sjældent får lov at blomstre. Hospitalet bliver et sted,
hvor gensidig afhængighed skaber venskaber og positiv forankring: multicenteredness.
For Michelle er hospitalet derimod et fængsel, der på mange måder bygger videre på den
isolationstematik, der går på tværs af værkerne – fra fortid til nutid. Efter faldet fra et fjeld har hun
brækket begge ankler og er dermed fanget i sin sygeseng. Eksponeret og forsvarsløs ligger hun – over
3.000 kilometer fra sit hjem i Berlin – da den skizofrene Sivert finder hende:
Sivert har fundet denne strålende kvinde i dette rum. Han ved ikke med sikkerhed om hun nu er den
han tror hun er, eller om det er resultat af ønsketænkning […]. Hun ligger hjælpeløs og lammet på
ryggen, et typisk helgenstigma. De opsvulmede og misfarvede fødder stikker op fra dynen ved
fodenden […]. Hendes arm er fastholdt i en slynge, den anden arm er løftet, hånden støttet mod
panden. Hele posituren er ikonisk […]. Han tror nok han kan kende en helgen når han ser én
(ibid., s. 101).

Gennem Siverts skizofrene blik beskrives Michelle som en hjælpeløs helgen: Hun er lammet,
opsvulmet og fastholdt og fuldstændig underlagt omverdenen. Siverts blik giver samtidig et eksempel
på den syges blik: Han ved ikke med sikkerhed, om stederne, han færdes i, og om menneskene, han
møder, er ægte. Det imaginære rum fremtræder eksplicit hos den skizofrene, og verden kan
herigennem fremstå som ét stort ikke-sted, når man ikke kan stole på sine sanser.
Hospitalets røntgenrum får ligeledes en særpræget rolle i De søvnløse. Her arbejder Bibiane,
der tidligt i romanen sidestiller røntgenrummet med sin førnævnte opvækst i bygden:
Også her er der et slags forhistorisk hedensk mørke, med apparaturets lange flerleddede arme der rager
ned fra loftet, det høje leje som en offerbænk midt i rummet, og skærmbræt og stole der står og lurer
rundt om i halvmørket […]. Hun opholder sig i dette højteknologiske gravkammer hele dagen, sender
kortbølgelys gennem kroppe, tager billeder af skeletter og indre organer […]. Nu er hun den eneste på
sygehuset der er fortrolig med maskineriets mær[k]værdigheder og luner. Det er noget hun kan, og
derfor elsker hun det
(ibid. s. 25-26).
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Røntgenrummet bliver først præsenteret som et ikke-sted – moderne, mørkt og unheimlich – men
alligevel har Bibiane nære følelser for stedet og dets teknologier. Rummet er gravkammeragtigt, og
det hedenske mørke giver rummet et mytisk præg med konnotationer til menneskeofringer og
monstre. Alligevel har hun formået at danne et intimt forhold til apparaturet, der gør det til hendes:
Det er kun Bibiane, der kan betjene det.
På samme måde er både røntgenrum og ambulatorie helt centrale for fortællingen, da hospitalets
personale afslutter en begivenhedsrig dag med kollektivt at tænde cigaretter:
Palm har tændt en cigaret, og Rikke sender ham et blik. Ja, undskyld, siger han […]. Men det her er
en lidt usædvanlig situation, ikke? Sådan er det tit her, siger Rikke. Det må du vænne dig til […]. Jeg
kunne da godt trænge til en cigaret selv, siger Rikke. Nu hvor alle alligevel ryger. Langsomt fyldes
ambulatoriet af cigaretrøg. Bliver brandalarmen ikke udløst? […] Jeg har slukket for den, siger Gedion
(ibid., s. 186).

Rygningen fortsætter i røntgenrummet, og hospitalet fremstår pludselig som ”dengang man røg
overalt og til enhver tid” (ibid., s. 189). Det kliniske og moderne hospital, der forbindes med sundhed
og helbredelse, indhylles i giftig cigaretrøg, der konnoterer sygdom og forfald – men også frigørelse
og rebelskhed. Ambulatoriet og røntgenrummet bliver et hjemligt sted, nærmest et fordybelsessted,
hvor begivenhederne kommer på afstand. Det politisk ukorrekte skaber et alternativt hospitalsmotiv,
hvor forandring atter lurer. Det er samtidig karakteristisk, at både De søvnløse og Korsveje i Nord er
præget af undtagelsestilstande, der ligner situationen i Tunu: Gældende regler tilsidesættes til fordel
for utraditionelle løsninger og uro.
I Korsveje i Nord dominerer et andet modernitetssymbol: minen. Dette er Pavia og Ulfs
arbejdsplads og desuden katalysator for den klimakatastrofe, der danner rammen om fortællingen.
Minedrift i Grønland er dog langt fra en industri, der kun hører fremtidsforestillingerne til, men den
trækker derimod tråde tilbage til midten af 1800-tallet. Råstofudvinding er central i debatten om
Grønlands fremtid, hvor løsrivelsestilhængere ofte henviser til muligheden for at leve af netop
undergrundens ressourcer (Vinther, 2017). Det er dette ønske, der på dystopisk vis vækkes til live i
Korsveje i Nord, hvor Grønland har løsrevet sig og satset på ét kinesisk mineselskab.
I begyndelsen af romanen møder vi de omkringliggende kraftværker, der bringer strøm til
barakker og minedrift:
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Kraftstationen […] i daglig tale kaldet ’lille EPP’ var kun et transformeranlæg med
induktionsmodulatorer til magnetron[e]banen, og den fyldte kun det halve af et område i forhold til
den store kraftstation EPP I, i daglig tale ’store EPP’ […]. Store EPP var i sandhed en kraftstation!
[…] Det mest højtidelige øjeblik var, da de seksten kæmpeturbiner blev startet af den nyudnævnte
grønlandske premierminister, som trykkede på en til lejligheden isat stor rund startknap udført i
narhvaltand
(Ljungdahl, 2015, s. 18-19).

Den futuristiske tone fra transitstederne fortsætter altså i mødet med kraftværkerne. Disse fremstår
som Edensors ikoniske steder, ”[which] celebrate the modernity of the nation, are symbols of its
progress” (Edensor, 2002, s. 45). Den lykkelige opstartsfase med nyudnævnt premierminister
markeres med stærk grønlandsk lokalkulør: En udskåret narhvaltand skyder maskineriet i gang og
starter den nationale fremgang – en fremgang, der ender katastrofalt.
På samme måde er minen i første omgang et positivt væksteventyr, der danner grobund for den
udvikling, som præger civilisationen i Korsveje i Nord. Den er et ikonisk sted, der symboliserer
modernitet og fremdrift. Dog møder vi allerede negative sider af industrien i begyndelsen af værket:
To brødre fra en nordlig bygd havde overset en ’forsager’ i en mindre tunnelregulerende sprængning
[…]. Begge brødre havde været uheldige. Den ene var oppe, næsten lige ud for hullet og opdagede
givetvis aldrig, hvad der skete. Den anden stod nedenunder, og fik både broderens smadrede krop og
en tre tons stor klippe ned over sig
(Ljungdahl, 2015, s. 17).

Minen bliver hurtigt knyttet til fare, idet en arbejdsulykke har kostet to grønlandske brødre livet.
Globaliseringen og udvindingen af råstoffer koster altså allerede menneskeliv, inden klimakatastrofen
har ramt. Her er det interessant, at det er grønlændere, der bliver ofre for egen grådighed i jagten på
frigørelse og profit – dette tydeliggøres, når fjeldets indre vælter ned over dem.
I minen bevæger vi os i jordens mørke gennem tunneller, hvor naturens ressourcer skal
udvindes og anvendes. Som smedjen i Iseskrog bliver minen et symbol på industrialisering. Tager vi
ned i minen, er beskrivelserne langt fra positive; de er snarere skildringer af helvedes forgård:
Der var fugtigt og varmt i elevatorskakten, hvis sider med høj fart gled opad. Kun pandelamperne gav
lys, afbrudt to gange af passagen af de øverste arbejdsniveauer 40 og 80, hvis blåhvide og orange lys
hastede forbi og var væk. Endnu lidt tid i mørke og pludselig standsede elevatoren med et par ryk,
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lyset kom tilbage, og de kunne kigge ud på indgangen til det nye nedre niveau, som var cirka 120
meter under skaktens overflade
(ibid., s. 30).

Minen er mørk, varm samt fugtig og fremstår som et ubehageligt ikke-sted, hvor Pavia og Ulf på
ingen måde formår at investere hjemlige følelser. Vi foretager en vertikal bevægelse over hundrede
meter ned i mørket og varmen, hvor industrimaskiner larmer, og vandet løber ned ad væg og krop.
Samtidig beskrives det, hvordan tunnelen deler:
sig i tre retninger. På væggen var der malet nogle kinesiske tegn, og umiddelbart under var der malet
med barnagtig skrift: ’Junktion A’. De fortsatte ud i den højre tunneladgang, som efter kort tid
svingede til venstre igen, så de tre minegange fra Junction A, som en trefork, gik parallelt frem mod
fronten af bruddet
(ibid., s. 32).

Herigennem får minen også et horisontalt, djævelsk og labyrintisk præg, hvor barnagtig skrift giver
indtrykket af mangel på myndig kontrol af det livsfarlige arbejdsmiljø.
Hospitalet og minen er altså væsentlige steder i fremtidens Grønland. Hospitalet er et sted for
positive møder mellem danskere og grønlændere, selvom det umiddelbart signalerer en postkolonial
afhængighed. Det er et nærmest hjemligt sted, hvor selv røntgenrummets hedenske mørke fremstår
positivt for den bygdefødte Bibiane. Minen bliver udgangspunkt for den transitstatus, Grønland har
fået, idet undergrunden bliver et skatkammer for udenrigske interesser. Den er et ikonisk sted, der
samtidig viser, hvordan grønlændernes grådighed kun går ud over dem selv. Minen er djævelsk og
farlig, og de ikoniske steder synes på ingen måde at udstråle de positive nationale følelser, som
Edensor argumenterer for. Væksten betyder desuden, at enorme mængder arbejdskraft skal sendes til
minerne, og de mange arbejdere bliver indlogeret et særligt sted: i barakken.

Barak og blikby
Både Pavia og Ulf arbejder i Korsveje i Nord for mineselskabet, og selvom migranten Li-Mei er
forvist fra selskabets områder, er alle dømt til samme skæbne: livet i barakkerne. Mens Pavia og Ulf
er indlogeret i arbejderbarakker, bor Li-Mei med sin familie i ’de vildfarnes barakby’ tæt ved minen.
Barakken betegnes generelt som:
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[en] bygning til midlertidig brug […]. Barakker anvendes fx til at huse soldater, arbejdere og
flygtninge. Barakområder, blikkassebyer eller bidonvilles, er opstået i udkanten af storbyer over hele
verden. Her lever tilflyttere fra landet som regel under kummerlige forhold både socialt og hygiejnisk
(Zahle, 2010).

Barakkerne er altså midlertidige hjem for både arbejdere og flygtninge, og de knyttes ofte til sygdom
og dårlig hygiejne. Disse konnotationer er på ingen måde langt fra den virkelighed, vi møder i
Korsveje mod Nord.
Pavia og Ulf er indlogeret i arbejderbarakker, hvor id kontrolleres ved ind- og udgang. Her er
”mange indkvarteringsbarakker og velfærdsbygninger samt værksteder, som var omgivet af en høj
mur med kun tre officielle indgange med vagter” (Ljungdahl, 2015, s. 21). Efter at have vist
legitimation må vennerne finde plads i ”selskabets røde terrængående busser, som på kort tid ville
fragte dem til deres hovedindkvartering, hvor de skulle melde deres ankomst ved den vagthavende.
Denne ville udlevere nøgler til deres private kamre” (ibid., s. 24). Proceduren for indkvartering er
altså nærmest militaristisk. Det personlige område er begrænset til et kammer, der vil blive det
midlertidige ’transithjem’ for arbejderne. Barakkerne har bad og toilet og bliver langsomt forbedret,
men det er samtidig tydeligt, hvordan ”det kinesiske selskab bevidst gav dem dårlige startforhold, så
der hele tiden var noget at forhandle om” (ibid., s. 28). De midlertidige hjem bliver ikke-steder, hvor
man er nødsaget til at lade sig indlogere. Det synes at afspejle de geografiske udfordringer i Grønland,
hvor store afstande ofte betyder, at ansatte må bo udenfor hjemmet. Kamrene i Korsveje i Nord er
ikke bygget med henblik på positiv forankring, men fremstår som personlighedsforladte
rekreationsrum for skiftende sæsonarbejdere. Barakken får på mange måder samme rolle som
kolonien og fremstår derigennem som en heterotopi, hvor arbejderbarakken er en modplacering til
omverdenen. I barakkerne er hverdagen struktureret og under kontrol som i Foucaults kolonimotiv,
”hvor alt var sat i system og hvor den menneskelige perfektion nåede sin absolutte fuldbyrdelse”
(Foucault, 1998, s. 95).
Mindre stringent og frivillig er boligsituationen for Li-Mei og hendes familie i de vildfarnes
barakby. Tidligt i romanen skuer Pavia udover området gennem magnetronens vindue:
Overalt var der fjeldpartier og grusede dalsænkninger med mælkehvide vandløb, og så pludselig var
der en skarp grænse mod et stort område, hvor Pavia kunne se et virvar af små rygende affaldsdynger,
telte og skure af træplader med presenninger eller kraftig plastfolie i alle farver, og som stod bygget
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sammen skulder ved skulder kun af og til adskilt af mellemliggende, nedslidte, mudrede gangstier.
Over det hele hang en grå røg
(Ljungdahl, 2015, s. 20-21).

Som et pludseligt og mærkværdigt brud på den lokalkulørte og romantiserede natur er barakbyen med
sine rygende affaldsdynger. Mødet med barakbyen bliver en overraskelse lig den, Falck oplever i
Profeterne i Evighedsfjorden, da han første gang stiger i land på Godthåbs ’forkrøblede hånd’.
Forskellige genbrugsmaterialer er stykket sammen til en midlertidig barakby, der giver associationer
til andre dele af verden: ”Det var, som var minen en storby, og udenfor boede de fattige og husvilde
i barakbyer. Dette var kendt fra mange steder i den øvrige verden” (ibid., s. 120). Forholdene er på
ingen måder lokalkulørte, men i stedet en universel blikby, der lige så vel kunne ligge i Sydafrika
eller Venezuela. De simple barakker har dårlige sanitære forhold med et ’toilethul’ til deling mellem
fire familier, og på mange måder fremstår barakbyen som et ikke-sted. Augé pointerer netop, at
”refugee camps” (Augé, 2008, s. 63), hvor mennesker er stuvet sammen under grelle forhold, er et
hovedeksempel på ikke-stedet.
Alligevel foretager Li-Mei og familien det, Edensor kalder ”home-making” (Edensor, 2002, s.
58): De indretter deres hjem. I blikbyen læser vi, at ”[f]amiliens bolig havde tre rum. Et soverum til
alle, et rum til ophold og spisning, og hvor familiens husalter og familiehylde var. Endelig var der et
lille rum til madlavning med forrådskammer” (Ljungdahl, 2015, s. 121). Som Cresswells eksempel
med migranter i Lower East Side på Manhattan indretter og udsmykker Li-Mei sit hjem og formår
derigennem at skabe ”a meaningful location” (Cresswell, 2004, s. 7). De traditionelle religiøse og
familiære værdier holdes i hævd, idet alter og familiehylde prioriteres. Denne kinesiske lokalkulør
skaber et hjemligt sted, og som kolonisterne i Iseskrog opsættes og indrettes bygninger på det rå fjeld.
På trods af de ugæstfrie omgivelser og det fremmede klima formår Li-Mei at knytte positive følelser
til stedet:
Sommeren var også køligere her, men luften var dejlig tør og ren, så hvis man forstod at tage det
rigtige tøj på, var det nu et dejligt sted, og der var gode naboer. Børnene trivedes fint, og nu var de
startet i den skole, som de tilflyttede selv havde etableret i et stort gammelt militærtelt, med optømret
bræddegulv og en skibsovn i den ene ende til opvarmning
(Ljungdahl, 2015, s. 120).
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Gennem engagement og lokalt sammenhold har samfundet skabt dagligdagslandskaber, der er med
til at konstruere ”the institutional matrix of everyday life” (Edensor, 2002, s. 51). Den simple barakby
føres ind i en landsbyagtig rytme som en idyllens kronotop. Skolen bliver symbolet på struktur og
fremgang for de vildfarne, hvis titel ellers peger direkte på en stedløshed. På paradoksal vis bliver de
forviste pårørende de få i fortællingen, der har opbygget en meningsfyldt og positivt stemt tilværelse
med rytme, mening og kultur. De lokale skikke er medbragt til det nye land, hvor luften er ren, og
klimaet behageligt. En multicenteredness opstår, og en ro falder over de fattige kinesiske bønder.
Vi møder altså to forskellige barakmotiver. Pavia og Ulf lever i arbejderbarakker karakteriseret
ved kontrol og midlertidighed. Her er ingen hjemlig forankring; det er et transitsted. En hjemlighed
får vi dog på paradoksal vis i de vildfarnes barakby. De kinesiske migranter formår at gøre den triste
og interimistiske blikby til et hjemligt hverdagssted med rutiner og nationalsymboler fra hjemlandet.
Alligevel oplever vi, at idyllen er på lånt tid: Det er de uskyldige pårørende, der bliver ofre for den
klimakatastrofe, der snart jævner stedet med jorden. Pludselig er migrantfamilien atter hjemløs.
Hammondorgel og fårehold
Som tidligere nævnt er hjemmet oftest præget af positive følelser; hjemmet er livets mest intime sted.
I De søvnløses møder vi en række hjem, der på forskellig vis giver indblik i både stedet og menneskerne indeni. Eksempelvis bor grønlænderen Absalon, der arbejder med at renovere både, i en forladt
barak ved vandet:
Han har boet her i tyve år, og barakken er hverken mere eller mindre utæt nu end den var da han
flyttede ind. Disse arbejdsbarakker får hurtigt en vis grad af forfald, og så forbliver de uændrede de
næste halvtreds år […]. En skibsovn holder huset varmt, eller formår ikke at holde det varmt,
afhængigt af temperaturen udenfor […]. Gulvet er beskidt fordi han går ind og ud med støvler flere
gange om dagen, og linoleummet er så slidt at man ikke kan vaske det uden at ødelægge det endnu
mere […]. På væggene hænger indrammede sort-hvide fotografier af familiemedlemmer, billeder han
har klippet ud af blade, ofte med historisk tema – scenerier fra det gamle Grønland […], og to store
billeder af Kristus
(Leine, 2016, s. 144-146).

I Leines fremtidsgrønland er barakken et levn fra fortidens arbejde, hvor grønlandske og udenlandske
arbejdere blev indlogeret i barakker for at bygge huse og institutioner. I Tasiilaqs idylliske atmosfære
bliver barakken en påmindelse om mere produktive tider end dem, vi ser i dag.
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Det slidte hjem afspejler Absalons egen blakkede fortid og usammenhængende livsførelse:
”Han blev gift da han var atten, men det blev kun til ballade og druk, og konen gik fra ham efter et
par år” (ibid., s. 145). Absalon forsøger at holde hjemmet rent, men det er umuligt i den forfaldne
barak. Han er som Bibiane tæt forbundet med den grønlandske historie, og hjemmets vægge prydes
med religiøse og historiske motiver. Der ses en tæt forbindelse med det oprindelige og de familiære
relationer, der er med til at gøre barakken til en permanent bopæl med positiv forankring.
Det er interessant, at der kan spores en længsel mod det ’gamle’ Grønland og samtidig den
’nye’ religion, Egede bragte med sig: Selve grundlaget for den grønlandske kolonisering er blevet en
uløselig del af Grønlands kultur og lokalkulør – også i fremtiden. Det er dog ikke blot kristendom,
der knytter Absalon til Europa:
Der står et hammondorgel ved siden af sofaen, men da der ikke er indlagt elektricitet, giver det ikke
en lyd fra sig og har ikke gjort det de sidste tyve år. Alligevel sætter han sig gerne hen og spiller […].
Gennem Bach og Beethoven og Chopin føler han sig knyttet til europæisk kultur
(ibid., s. 146-147).

Absalon er in-between: Han længes efter fortidens Grønland, men er samtidig tiltrukket af kultur fra
Europa. Den elektricitetsløse og forfaldne barak er et særligt sted for den komplekse karakter, hvor
religiøse motiver, musik og historie underbygger hjemliggørelsen.
Hvor Absalon har vendt det forfaldne til noget hjemligt og trygt, ser vi et modsat billede hos
grønlænderen Rosine. Vi møder hende, da hun får besøg af den danske betjent Klaus. Rosine har
anmeldt en voldtægt begået af sin mand – i eget hjem:
Det er et mærkeligt hjem, helt moderne rammer om noget skramlet rodsammen af et møblement der
mest af alt ser ud som om det er blevet hentet ovre på lossepladsen. Der hænger et par religiøse billeder
på væggene, og et portræt af den gamle dronning, i fornem profil, ellers er der nøgent og trist. Det
kemiske kloset stinker, og der står halvfyldte kaffekrus og tallerkner med madrester på bordene. Han
gør sit bedste for ikke at vise hvor ubehageligt tilpas han er ved den beskidte lejlighed
(ibid., s. 113-114).

Hjemmet er så afskyeligt og unheimlich, at Klaus føler fysisk ubehag. Selvom Absalons barak og
Rosines lejlighed begge er pyntet med religiøse motiver, er hjemmene grundlæggende forskellige:
Absalon bor teknisk set på en losseplads, i en forladt barak, men han har gjort den hjemlig, hvorimod
Rosines lejlighed er kaotisk og uhjemlig. Rosine bor i en moderne lejlighed blottet for træhusets
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grønlandske lokalkulør, og for betjenten Klaus er det et kontrastfyldt og disharmonisk møde. Igen
afspejler hjemmet Rosines indre, der er præget af den turbulente tilværelse med en voldelig mand.
Det er normalvis en bærende pointe for hjemmet, at det er her, vi er trygge, men for Rosine er det
mellem hjemmets fire vægge, at hun er blevet udsat for den ultimative ydmygelse. Der er altså ingen
garanti for, at hjemmet giver en følelse af hjemlighed.
Hos danske Carina møder vi ligeledes en negativ fremstilling af hjemmet. Vi ser verden gennem
en cancerpatient, der grundet kemoterapien er lænket til sengen. Det er gennem Carinas øjne, at
værket begynder:
CARINA VÅGNER IKKE. For hun har ikke sovet. Jeg er allerede død, tænker hun […]. Carinas
dilemma er at hun ikke kan ligge på højre side, for så stikker lyset fra vinduet som knive, skønt hun
har plastret det til med sorte affaldssække. Men der er altid en eller anden defekt i plastikken […]. Og
hun kan heller ikke ligge på venstre side, for så vender hun mod Ejnar og hans varme dunster […]. Og
Gud satte skel mellem natten og dagen. Men ikke i det her gudløse land
(ibid., s. 7-8).

Grønlands evige sol er cancerpatientens værste fjende: Carina er fængslet til sengen og kan ikke
undslippe solens skarpe stråler, der ubønhørligt finder vej gennem ruden. Soveværelset har ingen
gardiner, så i stedet er der plastik for ruden, og gennem denne løsning fremstår Carina som affaldet
inde i plastiksækken: Hun er efterladt til forfald. Her er ingen kristne motiver på væggene, men i
stedet en uvilje mod religionen, der er katalyseret af Carinas uretfærdige situation. Vinduet, der burde
bringe lys og liv til hjemmet, bliver udgangspunkt for frustration mod ikke blot lyset, men naturen,
landet og religionen. Ordet soveværelse klinger hult hos Carina, da søvnløshed og sygdom æder hende
op. Her er det, der burde være det ultimativt trygge sted, soveværelset, blevet ubehageligt og
unheimlich. Den syges tilstand påvirker altså oplevelsen af stedet, når smerten ”krybe[r] ind i
knoglerne i lænden” (ibid., s. 7). Cancerramte Carina får ydermere et metablik, når hun ”gennemsøger
kroppens forskellige nicher og afkroge” (ibid.) på jagt efter smerten. Derigennem fremstår selve
kroppen som et ikke-sted: et rum for negative følelser. Carina er ikke blot fanget i sin seng,
soveværelset og huset. Carina er fanget i sig selv – som Knut i Godhavn, der er ikke kan forliges med
sin klejne drengekrop.
I køkkenet under Carina sidder hendes mand, den grønlandske Ejnar, og ser tv. Apparatet har
som i Tunu en markant rolle i De søvnløse. Her vises ikke ’fejlfarvede pornofilm’, men internationale
nyhedsopdateringer: ”Billederne af krig i Europa er ikke længere sort-hvide og kornede, de er
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knivskarpe som en Hollywoodfilm, men desværre meget mere virkelige, en realityserie der er gået
helt galt” (ibid., s. 128). Når tv’et tændes, åbnes et rum, hvor ”vi får adgang til et andet sted” (Larsen,
1996, s. 23). Skærmen bliver et vindue til en anden virkelighed, og derigennem præsenteres
karaktererne for fjerne steder, der pludselig får stor indflydelse på deres egne. Ejnar noterer, at tv’et
viser, hvordan ”[v]erden i sin helhed er vågen hele døgnet” (Leine, 2016, s. 12). Verden er – som
Carina og karaktererne i det begivenhedsfulde døgn – søvnløs, og tv’et bliver et stærkt globaliseringsmotiv. I modsætning til Tunu, forstår karaktererne her tv’et og dets ’summen’: Fra skærmen strømmer
længslen mod fortiden, utrygheden i nutiden og frygten for fremtiden. I den globaliserede verden er
man dømt til at forholde sig til omverdenens problemer – og ikke blot de lokale.
I Korsveje i Nord møder vi ligeledes forskellige hjem. Selvom fortællingen er præget af de
midlertidige barakker, formår både Pavia, Ulf og Li-Mei at ’finde hjem’ mod slutningen af
fortællingen. Efter ulykken går Pavia og Ulf hver til sit og søger lykken andetsteds. Ulf har fundet
sammen med Pavias søster, Leonora, og sammen etablerer de et spise- og oplevelsessted, hvor ”de
der kører forbi, kan holde pause, få kaffe og kage, nyde udsigten og leje fiskeudstyr eller købe små
ting strikket i moskus uld” (Ljungdahl, 2015, s. 213). Caféen skal placeres ved ’midtvejskroen’
mellem ”byen og den internationale cargo-lufthavn. Der var tilpas afstand til begge endestationer, det
vil sige cirka et par timers kørsel” (ibid., s. 255). På denne naturskønne plet blomstrer Ulf og Leonoras
forretning, hvor ”Leonora var i nationaldragt, og tog imod lykønskende gæster fra byen og
lufthavnen” (ibid., s. 256). Stedet bliver et afbræk, en pause, mellem det urbane og transitstedet, hvor
pulsen kan falde, og naturen nydes. Som en idyllens kronotop ligger stedet flere kilometer fra
’civilisationen’, og den grønlandske lokalkulør får atter plads til at blomstre. Nationaldragten tages
på, og en pludselig strøm af genetableret national stolthed fylder værket: ”Mærkeligt som tingene
havde formet sig i alle disse år, men han kunne ikke tænke sig en bedre afslutning” (ibid.). Ulf og
Leonora, som symbol på Grønland, er på sporet igen efter det katastrofale mineprojekt, og nu kan de
oprindelige værdier dyrkes på ny.
Pavia og Li-Mei søger ligeledes nye græsgange: De overtager et mindre landbrug med fårehold
og gartneri efter et ældre grønlandsk ægtepar. På grund af klimaforandringens temperaturstigninger
blomstrer landbruget i Sydgrønland:
Hvor var her smukt overalt. Længere fremme hvor landskabet blev lavere, kunne de ane den begyndende
skovdrift, med mange små rækker af hvidgran, lærk og poppel, og mange steder var terrænet renset og
udjævnet for sten og blokke, og der var højt saftigt græs i store rektangulære områder. Spredt over alt
var der mange hvide pletter, som de mente måtte være får. Der måtte være tusindvis. Andre steder kunne
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de se grupper af små drivhuse og tilstødende boliger og maskinhuse. De var kommet til hjertet af den
nye stærkt voksende næringsvej, gartneridrift og fåreavl
(ibid., s. 224-225).

Det forandrede klima har gjort det førhen golde område oplagt til agrikultur, og pludselig præsenteres
læseren for en landbrugsidyl med skovdrift, frodigt græs og tusinder af får. Her møder vi for første
gang et bogstaveligt landskab, der i modsætning til den uberørte natur er karakteriseret ved
menneskelig indblanding (Rosiek, 2015, s. 67). Det er med særdeles romantiske og triviale vendinger,
at vi præsenteres for livet udenfor den hypermoderne storby. I fåreholdet klares hverdagen med
lavteknologiske metoder, og i slagteriet ”intet gik til spilde” (Ljungdahl, 2015, s. 229). Fårene sørger
for uld til hjemmestrikket tøj, markerne fylder forrådskamrene, og til aftensmad er der ”den dejligste
lammesteg i sukkerristede løg med ris og karry, og krydret med den udenfor voksende skotske
fjeldtimian” (ibid., s. 230). Måltidet emmer af den multicenteredness, der blomstrer i værket, idet en
kinesisk migrant og en grønlandsk fanger fører landbruget videre – en harmonisk blanding af kulturer.
Da de efter serveringen vil slappe af foran tv’et, er det på ingen måde afslappende: ”[E]mnerne
var incestforebyggelse […], andre kanalers program var fra ulykken i minen – et gensyn mindst for
femte gang – og endelig en dårlig amerikansk krimi” (ibid.). Igen bliver tv’et et vindue til omverdenen, og det står i slående kontrast til den idyl, der er blomstrer i ’fårestedet’. Landmotivet lever på
alle måder op til Bo Wagner Sørensen og Søren Forchhammers pointe om, at:
bylivet betegner en tilstand, som i sin kerne er fremmed, kolonialistisk og dansk, og landlivet en
tilstand, som er oprindelig og førkolonialistisk, med andre ord grønlandsk. Bylivet kan ses som et
udtryk for ’det sted vi er nu’ og på den anden side landlivet som udtryk for ’det sted vi vil hen’, det
ideale
(Sørensen & Forchhammer, 2014, s. 26).

Pavia har været på en eksistentiel deroute efter et fejlslagent liv som fanger, hvor han drak og gik i
hundene, inden han fik arbejde i den kinesiske mine. På landet får Pavia mulighed for at brødføde sig
med landets egne ressourcer: en gevinst ved klimaforandringerne, der kan give genoprejsning til det
faldne land – og den faldne mand. Fåreholdet bliver ikke kun et hjemligt, men også ikonisk sted, der
symboliserer national fremdrift.
Vi møder altså et væld af forskellige hjem i værkerne. I De søvnløse har Absalon forvandlet
barakken til et statisk hjem med hammondorgel og religiøse motiver, der understreger, hvordan
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kristendommen er en integreret del af Grønlands lokalkulør. Den excentriske barak bliver hjemmet
for en karismatisk in-between karakter, hvis religiøse motiver og musik underbygger hjemliggørelse
og tryghed. Mere negative hjem præsenteres vi for hos Rosine, der trods moderne rammer ikke har
formået at skabe hjemlighed. Lejligheden afspejler hendes ødelagte sind med overgreb og usikkerhed,
hvormed negative sider af Grønland anes. På samme måde har Carina ingen positiv forankring i sit
hjem – en holdning, der har rod i hendes terminale cancersygdom. Hun er forpuppet under dynen i
soveværelset, der dog ikke giver andet end søvnløshed. Tv’et bliver vinduet til omverdenen, der som
Carina aldrig sover.
I Korsveje i Nord rykker vi tættere på naturen og det oprindelige. Det grønlandske er i
modsætning til det udenlandske hjemligt og meningsfyldt. Man aner et budskab om, at den
grønlandske civilisation i fremtiden skal træde varsomt, hvis den ikke skal undgå at blive stedløs. Vi
er tættere på naturen, men ikke helt inde ved fremtidens fjelde og fjorde: der, hvor klimaets foranderlighed, den lune luft og de forøgede vandmasser præger fortællingerne.

Natur
Forlader vi fremtidens civilisation, træder vi ud i en natur, der på mange måder har undergået
forandringer. De lokalkulørte scenarier, vi har bevidnet, siden Egede gik i land i 1721, er ikke længere
de samme. I dette afsnit vil vi indledningsvis undersøge, hvordan fremtidens fjelde fremstår for både
danskere og grønlændere; som vi skal se i det følgende, tager fjeldet sig forskellig ud alt efter, hvem
der ser. I De søvnløse og Korsveje i Nord spiller klima og vejr desuden en central rolle, hvorfor disse
fænomener vil danne udgangspunkt for sidste analyseafsnit. Her vil fokus ligge på temperaturstigninger og vandmasser, der flyder fra indlandsisen og forandrer det grønlandske landskab og
samfund for bestandigt.
Aladdins hule og forræderiske fjelde
I fremtidens Grønland er det tydeligt, at fjeldet stadig er knyttet til myter og oprindelse. Vi så allerede
tidligt i Korsveje i Nord, at Pavia gennem magnetronens rude så længselsfuldt mod fjeldene. Værket
er præget af et romantiseret forhold til naturen – særligt når Pavia endelig står i fjeldet igen:
Det gik langsomt op for ham, at han savnede sin færden i naturen […]. Han savnede den kølige urolige
brise i lyngen og mossers og lavers bløde puder. Han savnede at se langt ud over evighedens bølgede
overflade med grå ældgamle afrundede klippeknuder adskilt med friskgrønne striber med bevoksninger,
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hvor klukkende lyde røbede et lille vandløbs tidløse bevægelse. Han savnede den rene friske luft, man
kunne fylde lungerne med, og det klare udsyn til landskaber som fortabte sig i horisonten […]. [H]vor
han længtes efter den livsbekræftende lykkelige tilstand i fjeldene
(Ljungdahl, 2015, s. 57-58).

Pavia har været distanceret fra den ægte natur, der står i kontrast til den hypermoderne tilværelse i
byen og barakkerne. I naturen er kølige briser, bløde laver, ren luft og klukkende vandløb i tidløs
bevægelse. Vi møder lokalkulørte beskrivelser af sommerens Grønland, hvor lyng og mos vokser i
de snefrie fjelde.
Den romantiske tone bliver nærmest eventyrlig, da Pavia og Li-Mei finder ’Aladdins hule’ – en
grotte i fjeldet. Mens minens gange var kendetegnet ved varme, fugt og fare, er det en markant anderledes fremstilling, vi her præsenteres for:
Hele loftet i den næsten fem meter dybe hule, var belagt med grønne korte krystaller og ind imellem
lidt brune spidser af krystaller, der glimtede, når han drejede hovedet bare en smule. Helt ned til siden
var der krystaller, selvom de største dog var i hulens top. Hans hjerte hamrede
(ibid., s. 249-250).

Fjeldets inderste fremstår som et skatkammer lig det, man møder i Tusind og én nats ikoniske
fortælling om Aladdin og troldmandens hule. Dermed når vi ind til selve materien af fjeldet, hvor
potentialet for Grønlands finansielle og samfundsmæssige fremtid findes. Landet er således ikke blot
smukt udenpå, men også indeni, hvor de sjældne bjergarter med international efterspørgsel nærmest
drypper fra væggene.
I De søvnløse ser vi ligeledes et mytisk fjeld, der er nært knyttet til fortiden. Det er interessant,
hvordan værket indeholder to forskellige blikke på fjeldet: det grønlandske og det danske. Det
grønlandske blik er karakteriseret ved mytiske associationer og hjemlig tilknytning. I første omgang
centrerer fortællingen sig om fjeldet, idet den skizofrene Sivert begiver sig ud i vildmarken i jagten
på en religiøs oplevelse. Da grønlænderen Absalon ser den nøgne Sivert i strandkanten, skaber det et
stort postyr i Tasiilaq. Han tolker det straks som en qivittoq: ”Jesus Kristus, hvem fanden var det?
tænker Absalon […]. Det lignede et gespenst, en fjeldgænger. Længe siden man har set en af dem”
(Leine, 2016, s. 103). Vi oplever en humoristisk fusionering af to religioner. Absalon og en stor del
af den grønlandske befolkning i Tasiilaq dyrker både kristendom og de grønlandske myter. Hans
barakhjem er overklistret med religiøse motiver og europæisk kultur, men samtidig er myterne ikke
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blot overtro: Det er tydeligvis ikke første gang, samfundet har stiftet bekendtskab med en fjeldgænger.
Rygtet spreder sig hurtigt i den lille by, hvor selv præsten Knud tænker, at der er ”mere mellem
himmel og jord end selv kirkens sakramente vil vide af” (ibid., s. 107).
Samme religiøse møde oplever vi i naturen, da Sivert for år tilbage finder ”den store skiferplade
med […] hemmelige tegn der er ridset ind i den af hans forfædre” (ibid., s. 151). Der er som i Tunu
og Godhavn levn fra fortiden i fjeldet. Herigennem fremstår det som et ruralt nationallandskab, hvor
man kan ”achieve a kind of national self-realisation, to return to ‘our’ roots where the self, freed from
its inauthentic – usually urban – existence, is re-authenticated” (Edensor, 2002, s. 40). Sivert søger
mod fjeldet, hvor han vil opholde sig i:
mindst tre dage, fastende og nøgen, han vil onanere sig helt tom, han vil brække sig og skide og pisse
indtil der ikke er den mindste rest tilbage af den beskidte sygehusmad og sæben de vasker ham med
og udstødningen fra bilerne og alt affaldet og kontakten med de urene mennesker
(Leine, 2016, s. 151).

Fjeldet står i kontrast til det urbane, det urene, der ”har afsat en tynd film af skidt på hans krop” (ibid.,
s. 150). Samtidig er det ikke blot en kontakt med ånderne, han søger i fjeldet: Han vil ”gentage
invokationen som den buddhistiske munk i København lærte ham” (ibid., s. 151), og da han bliver
fundet i fjeldet, har han skåret et brændende kors i brystet (ibid., s. 181-182). Sivert placerer sig som
in-between et væld af religioner og kulturer, han ikke anser som gensidigt ophævende, men tværtimod
som én samlet åndelighed. Han forsøger at opsøge spiritualiteten i netop fjeldet, på ironisk vis kaldet
’Præstefjeldet’, der bliver forbindelsen til det mytiske og overjordiske.
Hos grønlænderen Ejnar møder vi et forhold til fjeldet, der trækker tråde til Pavias
romantiserede blik i Korsveje i Nord:
Der er havblik på fjorden, fjeldene på den anden side står glasklart i vandet og skaber et
svimmelhedsperspektiv. Spejlbilledet, ligesom selve fjeldene, er klædt i morgensol, de står der præcis
som de stod der på hans forfædres tid, på hedningenes tid, selv i en førhedensk tid, dengang der ikke
var en levende sjæl her, og landet kun fandtes som en udlængsel i en canadisk inuits rejselystne hjerne.
Men fjeldene var der. Fjeldene var der, og ingen så på dem. Menneskenes tidsregning ved siden af
fjeldenes; her er der en uoverensstemmelse der nærmest er komisk
(ibid., s. 10).
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Fjeldene står i morgensolen bagved blikstille vand som en stilhed før den katastrofale storm. Her
forbindes fjeldet ikke blot mod forfædrene, men tiden før. Mens Grønland ofte opdeles i den
prækoloniserede, den koloniserede og den postkoloniserede tid, trækker Ejnar trådene helt tilbage til,
før mennesket overhovedet havde betrådt fjeldet. Derigennem repræsenterer han et antiantropocentrisk blik, hvor mennesket ikke er omdrejningspunktet for historien. Derigennem bliver
diskussionen om oprindelighed og grønlandskhed ’nærmest komisk’, når tidsligheden tages i betragtning. Som han køligt konkluderer i forhold til krigen i Europa: ”Lad folk massakrere hinanden, hvis
det er det de vil. Det er historiens gang. Fjeldene bliver nok stående” (ibid., s. 14).
Et dunklere blik på fjeldet møder vi hos grønlænderen Henriette, der venter ved Præstefjeldet
under eftersøgningen af Sivert og lægen Gordon, der også er forsvundet:
Terrænet er forholdsvis fladt og overskueligt, goldt, stenet og træløst, men hun kender det godt nok til
at vide at det er et synsbedrag. Det er et terræn der kan opsluge hele arméer og gøre dem usynlige.
Fjeldene begynder at virke lidt dystre, næsten truende, nu hvor solen er gået ned bag dem. De har
kigget ned på hendes forfædre og deres hedenske sysler, nu kigger de ned på hende – og for fjeldene
er der sikkert ikke den store forskel
(ibid., s. 171).

Nu er morgensolen forsvundet, og fjeldet fremtræder skræmmende og farefuldt. Det er goldt, træløst
og truende. Fjeldet er et synsbedrag, der fremstår overskueligt, men er altopslugende og labyrintisk.
I beskrivelsen besjæles fjeldene, og de ser ned på Henriette – som de så ned på hendes forfædre.
Det er altså tydeligt, at grønlænderne både har en hjemlig tilknytning til fjeldet samt respekterer
og forstår dets farer. Et større hovmod møder vi hos danskerne og turisterne: Både lægen Gordon og
den tyske antropolog Michelle falder ned fra fjeldet og brækker begge ankler:
Jeg kender fjeldet. Hvad skulle der kunne ske? [siger Gordon.] Du kunne falde ned. Ligesom mig. Jeg
er også vant til at gå i fjeldet. Men fjeldet forandrer sig for hver gang man går derud. Det er altid et
nyt fjeld. Det er ligesom en flod. Man går aldrig ud i den samme flod to gange. Det er noget værre
sludder, siger han. Noget smukt sludder, men sludder er det. Fjeld er jo fast materiale
(ibid., s. 124-125).

Michelle taler her ud fra sin nyerhvervede erfaring, mens Gordon stadig længes efter vandreturen i
fjeldet og er sikker på egne evner. Det er karakteristisk, at kun danskere og turister ønsker at tage på
vandretur, mens grønlændere kun tager i fjeldet med et egentligt formål, typisk jagt. Der er en særlig
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drift mod fjeldet fra turistens blik, der ifølge John Urry er et resultat af mediernes fremstilling af
landet og dets natur (Urry, 2005, s. 3). Det er dette blik, turisten tager med sig i sin bjergvandring. I
De søvnløse er fjeldet dog mere foranderligt og komplekst end den romantisering, der ofte fremgår
af medier og rejseselskaber.
Lægen Gordon er på ingen måder alene om sin længsel mod de højtravende klipper. Særligt
hans kone, Rikke, er også præget af afsavn:
[H]un [misunder] ham denne udflugt, væk fra byen, konflikterne her, de uløselige, vedvarende
problemer, strømmen af nyheder om alt det der sker derhjemme. I fjeldet eksisterer kun det nu og den
fysiske virkelighed der omgiver én med en radius af nogle hundrede meter. Den frihed og løsrevethed
misunder hun ham
(Leine, 2016, s. 154).

Rikke længes efter det frirum, man finder i fjeldet. Det er et helende åndehul langt fra hverdagens
trummerum og fremstår som et fordybelsessted. Karakteristisk for fjelde, og bjerge i det hele taget,
er, at de er ”attractive tourism destinations because people view them as natural and sacred places
with plenty of social, cultural and symbolic meanings” (Silva et al., 2018, s. 140). Det er altså en
anden type drivkraft, som ligger bag udlændingens længsel, end den, grønlænderne har. Danskere og
turister har ikke konnotationer til deres ophav, men i stedet til naturoplevelser og ro, der, ganske
klichéfyldt, står i kontrast til den moderne tilværelses tempo. I fjeldet er de i nuet.
Inden styrtet fra fjeldet nyder Gordon udsigten fra en klippetop:
Han kigger ud over et perspektiv af fjeldtoppe, mere blå jo længere væk de er på grund af luftens
indhold af ilt. Der er fjelde med blondemønstre af gammel sne, der er labyrinten af fjorde og sunde,
der er indlandsisen der rejser sig som en stivnet tsunamibølge
(Leine, 2016, s. 138).

Her får vi udpenslet naturens skønhed, og samtidig oplever vi ganske tydeligt lægens pragmatiske
blik: Det er iltindholdet i luften, der farver fjeldene blå. Fjeldtoppene er nærmest hyggelige med
blondemønstre, mens fjordene snor sig labyrintisk ind i landet mod indlandsisen, der står som en
stivnet tsunamibølge.
Der er altså vidt forskellige syn på det samme, når karaktererne opsøger fjeldet. I Korsveje i
Nord oplever vi en kraftig romantisering af naturen gennem grønlænderen Pavia. Her er sommer og
harmoni i fjeldene, der er knyttet til det oprindelige, tidløse og uforgængelige. Da han finder
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’Aladdins hule’, understreger grotten, at fjeldet ikke blot er smukt udenpå, men også indeni: Det er
et skatkammer fuld af sjældne ædelsten, der kan finansiere Grønlands fremtid. I De søvnløse møder
vi mere ambivalente fremstillinger. For grønlænderne er fjeldet forbundet med fortiden og myterne,
og vi fornemmer en natur, der både er overvældende smuk og dødsensfarlig. Et anderledes forhold
præsenteres vi for hos danskerne, der oplever fjeldet med turistens blik. Konnotationerne er ikke
knyttet til forfædre og historie, men naturoplevelser og fordybelse: Indlandsisen ligger i horisonten
som en evigt stivnet tsunami. Dog er det interessant, hvordan det uforanderlige alligevel forandrer
sig: Tsunamibølgen vil ikke stå stivnet i horisonten for evigt.
Sved og smeltende tsunamibølger
Mens Tunu og Godhavn blot antydede økokritiske spor, ser vi en kraftig klimaforandring i
fremtidsværkerne. Det er særligt Korsveje i Nord, der italesætter klimakrisen gennem flodbølger af
smeltevand. Disse forandringer er ikke nye toner i det grønlandske; tværtimod fremstår Grønland, og
Arktis i det hele taget, som epicenter i debatten om den krise, vi befinder os i. Her har den globale
opvarmning massive indvirkninger på Grønland: stigende temperaturer, usikker havis og hastige
gletsjerafsmeltninger (Hastrup, 2011, s. 18). Klimakrisen er uomgængelig – både i virkeligheden og
værkerne.
Selvom De søvnløses økokritiske toner langt fra er så tydelige som i Korsveje i Nord, er det
klart, at vi befinder os i en antropocæn virkelighed. Som i Tunu og Godhavn er byen i De søvnløse
præget af affald, der med en dyster selvfølgelighed indgår i miljøbeskrivelserne: ”[S]å drejer de skarpt
til højre og kører ned ad endnu en bakke og over en bro med en lille rislende elv under, fuld af skrald”
(Leine, 2016, s. 59). Det er desuden karakteristisk for De søvnløse, at den foregår i løbet af ét døgn
med en konstant bagende sol: ”Det er varmt, selv i otte hundrede meters højde, luften er knastør, og
[…] [Gordon] sveder” (ibid., s. 149). I fremtidsgrønland er det ikke koldt og blæsende, men hedt og
vindstille. Kombinationen af vejr og forløb giver værket en særlig stemning med lune briser og evig
sol.
Som Kirsten Hastrup noterer, er vejret kendetegnet ved hverdagslighed med skiftende nedbør,
blæst og sol, mens klima ”henviser til et stabilt mønster, der er etableret over længere tid […]. Klimaet
er således en meteorologisk abstraktion baseret på gennemsnitsmål, mens vejret er konkret og
nærværende” (Hastrup, 2011, s. 5-6). Når døgnet i Tasiilaq er bemærkelsesværdigt varmt og solrigt,
er det ikke nødvendigvis et tegn på klimaforandringer, men kan være et forbigående vejrfænomen,
der ikke er ensbetydende med permanente forandringer. Det bliver dog klart, at vi har med klimatiske
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forandringer at gøre, når grønlænderen Nathaniel beskriver de lokalkulørte hundes skæbne, mens han
slagter en sæl:
For nogle år siden ville han have taget indvoldene med hjem til hundene […]. Men hundene har han
skudt, hver og en, ligesom alle andre fangere i distriktet har skudt deres hunde. Ingen grund til at have
hunde når isen og sneen forsvinder fra landet, sådan som det er sket de sidste tyve år. Det er
selvfølgelig trist at tænke på at det skal gå den vej. Alle disse gæve og trofaste hunde der har tjent os
så godt gennem flere generationer, helt tilbage fra hedningetiden, og hvis sidste handling i denne
verden er at stirre lige ind i det dobbelte løb på et haglgevær med træt og venlig resignation
(Leine, 2016, s. 143).

Hundene, der var centrale elementer i Tunu og særligt Godhavn, er her aflivet. De er de første ofre
for de klimaforandringer, der senere tager menneskeliv i Korsveje i Nord. På sørgelig vis er det
fangerne selv, der må se forandringerne i øjnene og aflive de trofaste nationalsymboler. Slædehundene bliver altså ofre for klimaforandringen og dens påvirkning af ikke blot vejr og natur, men også
samfund og kulturarv.
I Korsveje i Nord møder vi ligeledes et landskab uden sne og is:
[S]tore græsfyldte sletter med utallige arme af rivende elve, […] dybe kløfter med brusende
vandmasser […]. Når de største alpine fjeldkæder var passeret, ændredes landskabet atter til utallige
afrundede klippetoppe, som stak op gennem en tilsyneladende uendelig stenørken med et virvar af
løse stenblokke og vandmættede flerfarvede grus- og sandområder aflejret i ejendommelige mønstre
kun afbrudt af utallige større og mindre vandstrømme
(Ljungdahl, 2015, s. 12-13).

Landskabet består af grus, sand og store mængder smeltevand. Vi fornemmer tidligt, at landskabet
ikke er entydigt ’grønlandsk’ i sit udtryk, men derimod kunne repræsentere lande under varmere
himmelstrøg. Det er centralt, at naturen på mange måder er smuk, hvilket i kraft af den nært
forestående ulykke bliver symptomatisk for klimakrisen: De klimatiske forandringer kan fremstå
positive med varme somre og nye muligheder, men det viser sig, at de har en lang række negative
konsekvenser. Den stivnede tsunami er ved at tø, og ved foden af gletsjeren står mennesket.
Vandet er et element, der ikke blot giver liv, men også tager det. Mens vandet i fortiden og
nutidens litterære repræsentationer var farligt og dræbende, er det i Korsveje i Nord direkte
katastrofalt. Li-Mei oplever den fatale flodbølge på nærmeste hold i barakbyen:
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Oppe fra bakkekammens laveste sænkning væltede en vandmur med olietønder, bræddestykker og
endda en bil ned mod dem. Det var som et mareridt. Den store bølge skyllede frem i landskabet og nu
hørtes en tydelig næsten tordenagtig brusen fra vandet […]. Bølgen var nu fyldt med brædder,
træplader, plasticstykker, presenninger og personlige ejendele af enhver slags. Et sted sejlede et halvt
hus af sted båret oppe af vandet, og nu kunne man se, at vandet havde nået de første personer, som
straks forsvandt i de frådende og brølende vandmasser
(ibid., s. 125-127).

Vandet er som et mareridt med tordenagtig brusen. Ganske symbolsk er ofrene for klimakatastrofen
de vildfarne i barakbyen – fortællingens uskyldige pårørende. Det er tydeligt, hvordan vandmasserne
brutalt ødelægger alle hjemlige artefakter og samtidig fremviser negative forureningsmarkører som
biler, olietønder og plastik. Li-Meis før så hjemlige og rolige hverdag er med ét knust i det makabre
scenarie. Efter vandmassen er faldet til ro, ses beskrivelser, der leder tankerne mod andre katastrofer:
”På den våde slette sås overalt sammenpressede uformelige små volde af affald, byggematerialer og
druknede og lemlæstede kroppe” (ibid., s. 128). Dette giver dystre associationer til lignende
naturkatastrofer som den thailandske tsunami i 2004 med en kvart million ofre. Samtidig foregribes
den grønlandske tsunami, der i 2017 skyllede 11 huse i havet og dræbte fire mennesker i bygden
Nuugatsiaq (Elkjær, 2017).
Det beskrives, hvordan en ”æra var forbi. Naturen i det arktiske havde talt, og den globale
opvarmning havde sat et stop for den menneskelige aktivitet tæt ved indlandsisen” (Ljungdahl, 2015,
s. 175-176). Derved opstår en kontrast til den stærkt romantiserede natur: Vi møder nu en mørk
økologi. Ifølge Timothy Morton er naturen i den mørke økologi ikke romantiseret og god, men dunkel
og farlig. I Mortons hierarki er mennesket ikke øverst, men derimod underlagt en uforståelig natur,
der kun efterlader os med ”madness” (Morton, 2010, s. 30). I Korsveje i Nord er det naturen, der
sparker tilbage i form af katastrofer: Som en syndflod straffer naturen det grådige menneske, der har
bevæget sig ind i fjeldets materie gennem minedrift, bosat sig og misbrugt jorden.
I forlængelse af dette er Korsveje i Nord et eksempel på økologisk imperialisme, idet Grønlands
natur og samfund er underlagt private, kinesiske interesser. Det er netop karakteristisk for den
økologiske imperialisme, at den ikke blot indbefatter bebyggelse og ødelæggelse af lokal flora, men
”possibly even the changing of weather patterns” (Ashcroft et al., 2007, s. 165). De kinesiske
interesser skaber usikre omstændigheder for både indfødte og migranter, hvor naturen udnyttes og
områder aflukkes. Det er et dystopisk Grønland, hvor grådighed ender i dødsfald.
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Samtidig er Grønland både offer og medskaber i klimakatastrofen – et fænomen, der ifølge
Hastrup ikke kan adskilles i lokal og global: En grønlandsk bygd ”er notorisk lokal og dybt påvirket
af globale udviklinger – økonomiske, politiske og klimatiske. Det globale omslutter ikke det lokale.
Det er en integreret del af det” (Hastrup, 2011, s. 11). Værket viser, at det i klimadebatten ikke giver
mening at tale om det lokale: Katastrofen er en kollektiv udfordring, der manifesterer sig forskelligt,
men er et produkt af det samme. Korsveje i Nord er et økokritisk værk, hvor naturen sparker tilbage,
og den antropocæne virkelighed for alvor har nået Arktis. Den grønlandske lokalkulør er på retræte
og flyder som indlandsisens smeltevand ud og blander sig med oceanerne, der langsomt opsluger den
virkelighed, vi hidtil har kendt.
Alligevel ender Korsveje i Nord ikke som en dystopi, men snarere en utopi. Som tidligere nævnt
medfører klimaforandringer nye muligheder i Grønland med skovdrift og landbrug, og Pavia og LiMei finder ’Aladdins hule’ og opstarter en lokalt forankret minedrift på naturens præmisser. I dette
scenarie møder vi et positivt blik på klimaforandringerne, der står i kontrast til den øvrige økokritik,
vi ser i dansk og international litteratur. Som i den bibelske fortælling om syndfloden følger der en
tid efter katastrofen, hvor livet blomstrer. Nye lokalkulører vil opstå: Eksempelvis er kirker og
træhuse med tiden blevet grønlandske lokalkulører fremfor kolonisymboler. Derigennem understreges det, at lokalkulør ikke er en statisk størrelse, men tværtimod udvikler sig i takt med
samfundsmæssige og klimatiske forandringer.
De søvnløse ender ligeledes med en positiv og åben fremtid, idet grønlænderen Gedion
konstaterer: ”Endelig fri […]. Det bliver helt fantastisk” (Leine, 2016, s. 204). Vi får ikke indsigt i,
om Gedions forestilling blot er en utopi eller en ironisk forfatterkommentar, men løsrivelsen og
udviklingen fremstår, med grønlandsk blik, som en kærkommen forandring. Mere entydigt positiv,
og ganske trivialromantisk, slutter Korsveje i Nord med fødslen af den nye grønlandske generation,
der kan videreføre de nye erfaringer: ”Når man først forstod sig selv, så var man parat til at give
videre til næste generation. Ikke før. Den dag blev en ny grønlænder født” (Ljungdahl, 2015, s. 269).
Vi møder altså i begge værker en ny virkelighed. I De søvnløse er lokalkulørte slædehunde de
første ofre for klimakrisen. Mere eksplicit fremstår forandringerne i Korsveje i Nord, hvor sand, grus
og smeltevand karakteriserer det grønlandske miljø. Klimakrisen manifesterer sig som en
smeltevandssyndflod, der drukner de uskyldige pårørende og begraver deres nye hjem. Den
romantiserede natur er blevet ’mørk og hævnende’, og episoden viser en økologisk imperialisme.
Alligevel fornemmer vi en lys fremtid, idet begge romaner ender med positive forhåbninger om
fremtiden.
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Opsummering
I de litterære bud på Grønlands fremtid oplever vi vidt forskellige steder. Ljungdahls Grønland
fremstår som ét stort transitsted blottet for grønlandsk lokalkulør: Alt er gennemsyret af bevægelse
og kontrol, hvor futuristiske transportmidler erobrer det før så ufremkommelige land, og Pavia bliver
adskilt fra sit ophav gennem magnetronens rude. I De søvnløse møder vi en mere positiv fremstilling,
hvor de afsondrede, lokalkulørte byer bliver et refugium fra Europa i opløsning. Hos Leine sker
forandringerne ikke i Grønland: Tasiilaq er en idyllens kronotop – langt fra krig og kaos.
Et væsentligt motiv i Korsveje i Nord er migration, og vi ser, hvordan fattige kinesiske bønder
lokkes til Grønland med løfte om arbejde i minen. Som ved grundlæggelsen af det amerikanske
jernbanenet bliver kinesiske arbejdere sendt til Grønland for at øge landets mobilitet og finansielle
kræfter, men samtidig ser vi, hvordan de pårørende ekskluderes fra den kontrollerede tilværelse.
Migrantstrømmen til Grønland bliver vendt efter klimakatastrofen, og værket følger dermed
økokritikken og de bitre konsekvenser af udviklingen: Efter første bølge af migration kommer anden
bølge, hvor konsekvenserne af industrialisering og søgen efter grundstoffer resulterer i klimakrise og
-flygtninge.
Bøgerne fremviser kontrastfyldte bymotiver, der markerer den grønlandske og globale
udvikling. I De søvnløse er Tasiilaq ikke kendetegnet ved et novum, men derimod stilstand. For
danskerne er byen lille og isoleret, men for grønlænderne er den stor og globaliseret. Dette
understreges af Bibianes minder, hvor bygden er et symbol på det oprindelige; det, der forsvandt med
udflytning og centralisering. Bibianes erindringer er et billede på overgang, og når Grønland til sidst
løsriver sig, åbnes der atter for forandring i landet. I Korsveje i Nord møder vi et bymotiv, hvor
lokalkulør er fjernet til fordel for globalisering. Både danskere og grønlændere er in-between i det
land, de sammen har beboet i århundreder; turisme og ukontrolleret migration har udvandet den
hjemlige forankring i så høj grad, at de er blevet ’turister i eget hjem’.
Desuden præsenteres vi for to centrale steder: hospitalet og minen. Hospitalet er i De søvnløse
et sted for positive møder mellem danskere og lokalbefolkning – for multicenteredness. Stedet går
derfor imod Augés beskrivelse af hospitalet som et klinisk ikke-sted. Hospitalet i De søvnløse er et
sted, hvor hjemlighed og kulturmøder blomstrer under tobaksrøgen i røntgenrummets hedenske
mørke. Minen er derimod et stærkt negativt sted i Korsveje i Nord: Gennem økologisk imperialisme
udvinder en grådig, udenlandsk mineindustri Grønlands ressourcer i helvedesagtige mineskakter.
Selvom minen er et ikonisk sted, er der ingen positive nationalfølelser, men derimod fare og forfald.

Side 155 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

De mange minearbejdere og pårørende skaber endvidere to væsentlige steder i Korsveje i Nord:
De to vidt forskellige barakmotiver. Her er arbejderbarakkerne karakteriseret ved kontrol og transit,
og de har ingen hjemlighed eller dvælen. Mens id-kontrol og militaristiske forhold kendetegner
arbejderbarakken, ser vi på paradoksal vis hjemlig forankring og idyl i de vildfarnes barakby. På trods
af at være en simpel blikby er det en idyllens kronotop med rutiner og artefakter fra de vildfarnes
hjemland.
Netop hjemmet ser vi flere afskygninger af i de to værker. I De søvnløse har Absalon forvandlet
en midlertidig barak til et permanent og trygt hjem med orgel og religiøse motiver. Barakken
symboliserer Absalons placering som in-between to kulturer. Den gamle barak står i kontrast til
Rosines moderne hjem, der ikke formår at blive hjemligt. Her er rodet og beskidt, hvilket afspejler
Rosines sind, idet hun er plaget af overgreb og druk – en kommentar til Grønlands mørke sider. Hos
den cancerramte Carina oplever vi hjemmet fra den syges perspektiv, og her er det ikke blot huset,
men kroppen, der er et ikke-sted – uden positiv forankring. I Korsveje i Nord ser vi først hjemlighed
i fåreholdet og spisestedet, hvormed grønlandskejede ikoniske steder blomstrer i periferien af byens
travle ikke-steder.
Naturen er i begge værker romantiseret. I Korsveje i Nord ser vi gennem Pavia et harmonisk
fjeld, der er knyttet til grønlændernes ophav. Han finder med Li-Mei ’Aladdins hule’, der understreger
fjeldets iboende potentiale. Ligeledes erfarer vi romantiserede beskrivelser i De søvnløse, hvor fjeldet
er et ruralt nationallandskab og et symbol på fortid, myter og religion. Hos danskerne findes ingen
familiær tilknytning, men i stedet et turismeblik: Fjeldet er et sted for oplevelse og fordybelse.
Danskerne har ikke samme respekt for det forræderiske fjeld, og derfor viser det tænder overfor både
antropologen Michelle og lægen Gordon.
Den faktor, der adskiller fremtidsgrønland fra fortid og nutid, er klimaet, hvor økokritiske spor
nu for alvor markerer sig. De søvnløse er præget af varmt vejr og svedende karakterer.
Klimaforandringerne viser sig særligt, da de lokalkulørte slædehunde bliver skudt – som krisens
første ofre. I Korsveje i Nord opstår den mørke økologi, da krisen manifesterer sig som en monstrøs
flodbølge, der skyller hjem fra hinanden og uskyldige i døden. Vi mærker den antropocæne
virkelighed og økologiske imperialisme, hvor den globale forandring viser sin mørkeste side.
Alligevel slutter romanerne ikke negativt med ligegyldighed og forfald, men med mening og
genopbygning: Vi ser en længe ventet løsrivelse i De søvnløse og fødslen af en ny generation i
Korsveje i Nord.
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Perspektivering
Grønland profeteres altså to vidt forskellige virkeligheder hos henholdsvis Leine og Ljungdahl. I dette
afsnit vil vi perspektivere fremtidsværkerne til den øvrige danske grønlandslitteratur. Afsnittet vil
koncentrere sig om mobilitet, migration, by, mine, barak samt klima, da disse motiver og steder er
helt centrale i De søvnløse og Korsveje i Nord. Hospitalet, de danske og grønlandske hjem samt den
karakteristiske natur er overvejende sammenfaldende med fortids- og nutidsanalysens perspektiveringer, hvorfor de ikke vil blive udredt yderligere her.
I fremtidens transitsteder er det tydeligt, hvordan et novum og en stilstand adskiller de to værker
gennem Hovedstadens hyperglobaliserede udvikling og Tasiilaqs mangel på samme. Det sidstnævnte
fravær af mobilitet er karakteristisk for den danske grønlandslitteratur, hvor isolationsmotivet
underbygges af en gennemgående stilstand og isolation. Dette er særligt fremtrædende i de ældre og
historiske værker, hvor vi eksempelvis hører om forårsskibet i Aage Ibsens Fjældgænger (1908). Her
sidder Doktor Bensen saligt og læser de forældede aviser, skibet har med: ”Aa, et herligt Land dette
Grønland! I otte af Aarets Maaneder ikke en enes[t]e Avisløgn” (Ibsen, 1908, s. 20). Som i De
søvnløse er det ikke et negativt isolationsmotiv, men en positiv afsondrethed. Vi møder den også i
Henrik Pontoppidans Isbjørnen (1887) og Flemming Jensen Ímaqa (1999). Her fremstår landet som
et refugium – en pause fra den forhastede danske virkelighed.
Som modsætning til det uforanderlige åndehul står den drastiske forandring, vi oplever i
Korsveje i Nord. Grønland i forandring er ingenlunde nyt, men tværtimod et gennemgående motiv
fra kolonitiden til i dag. Mens vi i kolonilitteraturen præsenteres for inuitternes overgang fra hedninge
til kristne, fra nomader til fastboende, fornemmer vi ligeledes forandringer i nyere tid. I perioden
mellem den danske grundlov i 1953, hvor Grønland blev et dansk amt, og Hjemmestyrets indførsel i
1979 udkom Jacob Bech Nygaards Natten er nådig (1963), der sammen med Jørgen Liljensøes
Barakkerne (1977) indskriver sig i en socialrealistisk diskurs. I Natten er nådig følger vi fangeren
Noah fra fødsel til alderdom, og vi ser tydeligt, hvordan barndommen er præget af tryghed. I takt med
at danskerne kommer, forsvinder trygheden, og Noah har svært ved at omstille sig til de nye tider.
Problemet sættes på spidsen, da hans egen datter tager til Danmark for at uddanne sig: ”’Rejs!’ havde
han sagt, medens en kold vrede mod hende voksede i ham. ’Du er ikke længere en af os, for du
foragter os!’” (Nygaard, 1963, s. 6). Som det er tilfældet med Petrus i Ibsens Fjældgænger, er Noahs
splittelse symboliseret gennem udsted og koloni; de gamle tider fremstår primitive og trygge modsat
forandringens distancering. Som Thisted pointerer, understreger værket en opløsning af fangersamfundets værdier (Thisted, 2003, s. 50). Ved at gentage dette motiv placerer Korsveje i Nord sig i et
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samfundskritisk spor, der blev grundlagt af Ibsen og for alvor tog fart med 1960’erne og 70’ernes
socialrealisme.
Endnu et væsentligt motiv hos Ljungdahl er migration, hvor kinesiske arbejdere og deres
pårørende udvander den grønlandske kultur, der efterhånden er degraderet til en souvenir. Selvom
migrationsmotivet umiddelbart fremstår særegent, ser vi det flere gange i den danske grønlandslitteratur. Eksempelvis er det centralt i Jørn Riels trebindsværk Sangen for livet, bestående af Heq
(1983), Arluk (1984) og Soré (1985), hvor migrationen illustreres i forskellige perioder. I første bind
oplever vi thulefolkets ankomst til Grønland i år 1000, og mod værkets slutning møder de tunit –
folket, der beboede Grønland inden thulekulturen:
Inuttiaq var den første som mødte tunit. Han var gået ud en nat, fordi han ikke brød sig om at sove ret
meget i dette nye og spændende land, og han opdagede, at der på en høj over vor lejr stod en skikkelse
[…]. Da Inuttiaq ikke vidste om det var ven eller fjende anså han det for rigtigst at dræbe
(Riel, 2000, s. 109).

Denne tidlige migration begynder med en konflikt, hvilket er typisk for de migrationsbølger, der
knytter sig til Grønland. Riel følger selv op på historien i Arluk, der 500 år senere omhandler
nordboernes bosætning, som vi ligeledes ser det hos Hanne Svendsen i Unn fra Stjernestene (2003).
Sidste bind Soré fortæller om nutidens konfliktfyldte møde mellem danskere og grønlændere –
efterkommerne af det thulefolk, der migrerede 1000 år forinden.
Netop den danske migration er hovedfokusset i den danske grønlandslitteratur, hvor vi med
Egede i Tjalves Iseskrog og Linda Lassens Håbets år (2011) sejler ud for at finde nordboerne og
kristne hedningerne – en kolonisering, vi allerede mærker bagsiderne af hos Ibsen i 1908. Denne
bevægelse ind i Grønland udvides desuden til en bevægelse ud, idet grønlændere, som fangeren Noah
bittert erkender i Natten er nådig, efterhånden tager til Danmark i jagten på et bedre liv. Motivet
bygger Nygaard videre på i Solen står lavt (1968), hvor en ung grønlandsk mand vender tilbage til
Grønland efter endt uddannelse og har svært ved at etablere sig; Danmark har gjort ham stedløs.
Stedløsheden er ligeledes et gennemgående motiv, der ofte forbindes til kolonien og byen – en
tendens, vi i udpræget grad ser i Hovedstaden i Korsveje i Nord. Byen er her en voldsom udgave af
det negative bybillede, vi finder i flere af den danske grønlandslitteraturs samfundskritiske værker. I
Ibsens Fjældgænger er Petrus splittet mellem det grønlandske udsted og den danske koloni, mens vi
i Liljensøes Barakkerne følger de hårde arbejdere slå sig løs i byen Nordhavn, hvor de drikker, ligger
med de lokale piger og efterfølgende besøger gonoréklinikken.
Side 158 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

I nyere tid oplever vi desuden en opblomstring af krimier, der udspiller sig i Arktis – arctic
noir:
En del krimiforfattere vælger lige nu at lade deres fiktive ofre lide en krank skæbne i grønlandske og
arktiske omgivelser. Så mange, at centrum for den nordiske krimi måske er flyttet nordpå og er blevet
til den arktiske krimi
(Lynge, 2018).

Nauja Lynge beskriver her, hvordan arctic noir er et redskab i debatten om Grønland, hvor alt fra
korruption til incest kan diskuteres gennem et fiktivt slør. Danske krimiforfattere som Mads Peder
Nordbo, Helle Vincentz og Thomas Rathsack har indskrevet sig i genren. Den arktiske kriminalroman
kan siges at have sit udspring hos Peter Høeg, der med Frøken Smillas fornemmelse for sne (1992)
placerede sig selv og Grønland på det litterære verdenskort. Her ser vi tydeligt en kritisk, politisk
tone mod danskerne i Grønland og urbaniseringen: ”Er det ikke historien der gentager sig? Har
Europa ikke altid forsøgt at tømme sine kloakker i kolonierne?” (Høeg, 1994, s. 301). Samme
antiurbane diskurs møder vi hos Nordbo, hvor hovedpersonen Matthew i Pigen uden hud (2017) hører
om centraliseringen i Nuuk fra grønlænderen Leiff:
Ambitionerne var store, og dengang var […] [blokken] den største boligbebyggelse i hele det danske
kongerige. 200 meter lang og med 320 lejligheder, men som med så meget andet så holdt ambitionerne
ikke til mødet med virkeligheden […]. Mange af de familier, der blev flyttet herind til byen, […] kom
direkte fra små bygder, og de kunne slet ikke fungere i sådan en lukket lejlighed håbløst langt fra deres
fødebygd […]. Det var dér, de levede, fangede deres føde og trak vejret frit. Herinde kunne de ikke
ånde […]. De var flygtninge i deres eget land
(Nordbo, 2017, s. 50-51).

Vi fornemmer samme stemning hos Ljungdahl, hvor byen er uden hjemlig forankring, mens bygden
er tryg og familiær. Der ses en sammenfaldende romantisering af det grønlandske fangerliv og en
uvilje mod storbyen, der resulterer i en lignende distancering: Mens grønlænderne i Korsveje i Nord
bliver turister i eget land, bliver de i Pigen uden hud flygtninge.
Det modsatte bymotiv møder vi i De søvnløses Tasiilaq, der fremstår som en idyllens kronotop.
Her oplever vi en rolig tilværelse – fjern fra Tunus forblæste billede af østkysten. I Tasiilaq er
Grønland i højere grad et åndehul, hvor man kan søge væk fra det krigsramte Europa. Selvom
Tasiilaqs vejrsituation og stemning er unik, optræder lignende billeder ofte i den danske grønlandsSide 159 af 190
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litteratur. Dette ser vi eksempelvis i Pontoppidans Isbjørnen og Jensens Ímaqa, hvor værkernes
hovedkarakterer søger til landet mod nord i håb om ro og fordybelse.
Flere karakterer rejser til Grønland i jagten på arbejde, og en stærk civilisationsmarkør i
Korsveje i Nord er den multikulturelle mine. Grønland som centrum for udnyttelse af ressourcer er
på ingen måde et nyt motiv, men selve udgangspunktet for koloniseringen, der netop er centreret
omkring handel. I tidens løb er fokus dog gået fra fangst til fiskeri og videre til minedrift, hvilket har
sat sit præg på den danske grønlandslitteratur. Hans Jakob Helms Hvis du fløjter efter nordlyset
(2011) er en politisk roman, der lægger sig i forlængelse af Natten er nådig og Barakkerne. Med
Thisteds ord fik disse ”et stort publikum og var med til at (gen)starte debatten om danskernes
fremfærd og hvilken form for udvikling, der var ønskelig i Grønland” (Thisted, 2013, s. 316). Hvis
du fløjter efter nordlyset behandler politik i tiden omkring Hjemmestyrets indførsel, hvor inuitsolidariteten blomstrer. Det er tydeligt, hvordan det ikke kun er dansk erhverv, der har interesser i
undergrunden, men også inuitterne selv. Værket bryder dermed det eskimoorientalske billede af
inuitternes samfund som magtfrit og ”i harmoni med naturen; en fantasi som inuit beredvilligt tog på
sig, delvis af overbevisning, delvis som en politisk strategi” (ibid., s. 300). Grønlænderne bliver aldrig
ejere af deres egen undergrund, og da råstofforvaltningen rykker til Grønland, er det ”lige så dansk,
som det hele tiden har været. Nu ligger kontoret bare i Nuuk” (Helms, 2011, s. 285). Som Korsveje i
Nord er Grønland i Hvis du fløjter efter nordlyset underlagt fremmede interesser, hvor grådige
grønlændere selv har del i skylden. Minen er dermed et genkomment symbol på udnyttelse.
Som et resultat af minedriften præsenterer Korsveje i Nord et andet væsentligt motiv: barakken.
Dette sted er gennemgående i den danske grønlandslitteratur. Eksempelvis omformes en nedlagt
arbejderbarak til biograf i Tunu og restaurant i Hvis du fløjter efter nordlyset: ”Udefra lignede
restauranten det, den oprindelig havde været, en håndværkerbarak. Indenfor lignede den en parodi på
en asiatisk natklub” (ibid., s. 19). Liljensøes Barakkerne har, som titlen antyder, barakker i centrum
af fortællingen. Her skildres barakkerne udpræget negativt og tager form af en heterotopi – adskilt
fra samfundet udenom. Barakkerne ligger i byens udkant ved siden af lossepladsen, og håndværkeren
Karlo beskriver mændene i barakkerne: ”Størsteparten af de unge mænd kom fra små provinsbyer,
hvor der aldrig havde været udskejelser af en lignende art som dem, der forekom daglig i de
grønlandske barakker” (Liljensøe, 1980, s. 89). Her er hor, druk og famlende hypermaskulinitet, og
håndværkerne står i kontrast til de danske tjenestemænd, der lever i fred med deres familier i byens
huse: ”Det var egentlig utroligt, at disse ikke kunne indse, hvor skadeligt det var for et lille grønlandsk
samfund at have en bunke unge mænd stuvet sammen som kvæg i en ghettolignende barakby” (ibid.,
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s. 90). Håndværkerbarakkerne er som arbejderbarakkerne i Korsveje i Nord blottet for hjemlighed og
fordybelse: De er et symbol på social ulighed og industrialisering.
Ghettoassociationen fra Barakkerne minder umiddelbart om Ljungdahls beskrivelse af de
vildfarnes blikby. Dog er Korsveje i Nord ikke underlagt samme triste fremstilling. I stedet minder
blikbyen om Absalons barak i De søvnløse, idet begge er udtryk for hjemlighed. Li-Meis
interimistiske blikby får et tankevækkende sammenfald med grønlændernes tidligere levested,
bopladsen, der netop er midlertidig. Barakken er altså et ældre motiv, der får nye konnotationer i kraft
af nutidens – og fremtidens – udvikling med globalisering og stigende befolkningstal.
Også i fremtidsværkernes naturfremstillinger møder vi forbindelser til den øvrige danske
grønlandslitteratur. I første omgang ser vi, hvordan Pavia og Ulfs bevægelse ud af byen er en
bevægelse mod det oprindelige. Dette romantiserede, eskimoorientalske blik trækker tråde tilbage til
den tidlige danske grønlandslitteratur med Ingemanns Kunnuk og Naja eller Grønlænderne og
Pontoppidans Isbjørnen. De grønlandske naturbeskrivelser er her præget af en romantisk tone, hvor
danskerne møder landets natur med turistens blik, og grønlændernes forhold er hjemligt og forbundet
til forfædrene. I Riels Heq oplever vi også dette, da hovedpersonen skuer ud over det ’nyopdagede’
land:
Et isdækket sund førte til en sort mur af fjelde mod øst, og sydpå lå et uendeligt hav. Over landet mod
øst, helt oppe under himlen hvælvede en ryg af is sig, rosafarvet af solen og af en størrelse Heq aldrig
ville have troet mulig. Denne indlandsis var så enorm, at han et øjeblik troede, at den blev set under
åndeflugt […]. Det var så smukt, at Heq glemte sin rædsel for isen […]. Dette var hans land, alle inuitters
land
(Riel, 2000, s. 98).

Migranten Heq føler en hjemlig forbindelse med landet, og en romantisk nationalfølelse blomstrer
allerede ved første møde. De lokalkulørte fjelde, fjorde og indlandsisen et overvældende syn, der med
astronomiske størrelser overgår alt, Heq har oplevet i sit hjemland.
Den romantiserede natur er altså på ingen måde et særsyn, men tværtimod et gennemgående
karakteristikum for den danske grønlandslitteratur. Derimod præsenterer fremtidsromanerne et
forandret klima, hvor den lokalkulørte is og sne er forsvundet til fordel for sol, sand og smeltevand.
Forurening og klimaforandring antydes i Leine og Mondrups samtidsromaner, men vi har ikke for
alvor registreret et decideret økokritisk spor i den danske grønlandslitteratur. Fremtidsværkerne er
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derfor særegne gennem deres klima- og vejrbeskrivelser, og særligt Korsveje i Nord præsenterer en
decideret klimakatastrofe.
I de historiske romaner ser vi ingen katastrofe, men dog en straffende natur. Her er naturen
knyttet til en oprindelige (natur)religion: Behandler vi ikke ånderne i naturen med respekt, svarer de
igen – med ulykker eller dårlig fangst. I den danske grønlandslitteratur skal naturen tilgås med
varsomhed, og vi finder utallige eksempler på drukneulykker, mystiske tåger, pludselige storme og
farlige forlis, når den skarpe is møder jollernes tynde skrog.
Dog har vi også set en tendens i 1960’erne og 70’erne, hvor socialrealistiske romaner som
Natten er nådig og Barakkerne i højere grad interesserer sig for livet i byen og bygden bag ruderne,
hvor danske og grønlandske skæbner former sig i de arktiske hjem. I nyere tid erfarer vi dog, at den
danske grønlandslitteraturs nyeste tendens, arctic noir, atter vender sig mod naturen og bygger videre
på de mørke naturbeskrivelser. Høegs Frøken Smillas fornemmelse for sne tager udgangspunkt i
Smillas store viden om is og sne, og vi læser om den farlige is – om hiku, fast is, grødis og maniilaq,
isknolde: ”De farligste er de blå og sorte skosser, ren smeltevandsis, der ligger tungt og dybt, og som
på grund af deres klarhed har taget farve efter vandet omkring dem” (Høeg, 1994, s. 388). Her dyrkes
det forræderiske vand og den farlige overfart: ”Der er ingen tal på tabene i polarfarten” (ibid., s. 389).
I Pigen uden hud er krimiens udtryk taget ind i fortællingen, hvor et tåget og diset miljø spiller en
væsentlig rolle. Der bliver, som i Tunu, Godhavn og De søvnløse, fundet levn fra fortiden, idet en
mumificeret nordbo dukker op på indlandsisen, og journalisten Matthew skal dække begivenheden.
Han erfarer, som så mange andre karakterer før ham, den forræderiske sne:
Hans fod fandt ind i en fordybning, og han trak til med den arm, der holdt fast, men mærkede i det
samme, hvordan sneen gav efter og kastede ham fra sig, så hans krop kom ud af kontrol. Mørket under
dem greb ud efter ham, og han så sig selv ligge et sted dernede i det turkise dyb med hundrede
brækkede knogler og en frossen ånde hængende over sig
(Nordbo, 2017, s. 28).

Både Høeg og Nordbo bruger altså den farlige grønlandske natur med sne, fjelde og uendelige fjorde
som kulisse til de nye lokalkulørte krimier: Krimibølgen har ramt Grønland.
I det hele taget ser vi, hvordan De søvnløse og Korsveje i Nord både placerer sig i og adskiller
sig fra den danske grønlandslitteratur. De to repræsentationer udtrykker forskellige tendenser, der
udtrykker stilstand versus forandring. Det er tid og klima, der for alvor adskiller værkerne fra den
resterende danske grønlandslitteratur, da fremtidsromanernes sole bager, vandet smelter og lokal-
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kuløren forsvinder. Leine og Ljungdahl er dog ikke ene om at spå Grønland en lysere fremtid: Hvis
du fløjter efter nordlyset ender som Korsveje i Nord med en ny begyndelse. Her river hovedkarakterens datter på metarefleksiv vis manuskriptet til fortællingen itu: ”[E]t eller andet sted må den
historie altså stoppe” (Helms, 2011, s. 300). For at gå en lysere fremtid i møde må Grønland lægge
fortiden bag sig.
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Sammenfatning
Efter endt analyse- og perspektiveringsarbejde vil vi nu sammenfatte vores væsentligste (del)resultater. Her vil vi først se på, hvordan de seks romaner forholder sig til ’drømmen om Grønland’ samt
rejsen fra Danmark. Hernæst sammenholder vi beskrivelserne af migration og Grønlands tiltagende
urbanisering, da disse motiver går igen på tværs af værkerne. I forlængelse af dette vil vi sammenligne
bøgernes brug af institutioner og arbejdspladser, da disse blandt andet synes at kommentere koloniale
magtforhold. Slutteligt vil vi vise, hvordan naturen spiller en central rolle i alle værker på forskellig
vis.
En ting, værkerne dog har til fælles, er, at de udenlandske karakterer gør sig forestillinger om
Grønland: I Iseskrog tænker Rask, at øen er farlig, fjern og isoleret – en direkte dødsdom – og i
Profeterne i Evighedsfjorden tror Falck, at Grønland kan frigøre ham fra de rousseauske lænker. På
samme vis ser vi, at Jesper i Tunu er fuld af eskimoeksotiske drømme: Med på rejsen har han dyre
vandrestøvler, staffeli og akvarelmaling, et snowboard samt andre ting, han troede, han ville få brug
for. I Korsveje i Nord får ’drømmen om Grønland’ dog en ny form: Nu er det kinesiske minearbejdere,
der strømmer til kæmpeøen – i håb om at få et bedre liv. En sådan idealisering af Grønland trækker
dybe spore i litteraturhistorien og finder blandt andet genklang i Pontoppidans Isbjørnen og
Sønderbys De kolde Flammer. Her rejser henholdsvis en rodløs præst og en ulykkelig kvinde mod
nord for at starte et nyt liv.
Måden, hvorpå karaktererne kommer til Grønland, er dog vidt forskellig i vores seks udvalgte
værker. I de historiske romaner tilbringer Rask og Falck flere uger på et gyngende skib, plaget af
voldsom søsyge. Denne omfattende overfart erstattes i samtidsromanerne af lette, smarte og hurtige
fly, præcis som det er tilfældet i virkelighedens Grønland. Særligt danskerne rejser i Tunu og
Godhavn til og fra Grønland, som det passer dem – hvis en pludselig snestorm da ikke har blokeret
lufthavnen. I fremtidsromanerne er rejsen til Grønland slet ikke eksisterende, men særligt Korsveje i
Nord bruger futuristiske og fremmedgørende supertog til indenrigsrejser.
Selvom transportmidlerne altså har gennemgået en stor udvikling, kan vi spore et fælles
underliggende motiv: migration. I fortidens Grønland fragtes særligt udvalgte mennesker nordpå, så
de kan udvide Danmarks territorium og oprette en dansk koloni. Her skal præsterne missionere,
tømrerne bygge huse og konerne sørge for tøj, børn og mad. De danske indbyggere rives op med rod
og skal pludselig skabe hjem på fremmed grund. Små 300 år senere er migranterne ikke længere
kolonister, men derimod skolelærere, sygeplejersker og deres familier. I Tunu ved vi, at Jesper er rejst
fra Danmark for at blive sygeplejerske på østkysten, og i Godhavn ser vi, at moren arbejder på den
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lokale skole. Verden er blevet markant mindre end i 1700-tallet, og derfor rejser folk oftere.
Eksempelvis oplever vi hos Mondrup, at børnenes kammerater forsvinder lige så hurtigt, som de kom;
Anden Danske er en svingdør for danske skoleelever. I fremtidens Grønland, særligt Korsveje i Nord,
er migration et af hovedmotiverne: Fattige kinesere rejser tværs over kloden for at arbejde i den
sveddryppende mine. Som konsekvens af dette uddrives grønlænderne fra deres eget land, og ’det
nye imperium’ tager over: 1700-tallets danske kolonister er byttet ud med fremtidens grådige
kinesere.
Denne radikale udvikling fra Tjalves fortid til Ljungdahls fremtid har naturligvis også sat sit
præg på bybilledet: Vi ser, hvordan Rask og Egede ankommer til et ’tomt’ Grønland, hvor Vesten og
den kristne tro endnu ikke har gjort sit indtog. Gennem kortlægning, navngivning og byggeri skaber
kolonisterne nye hjem og nye samfund, og det er disse, Falck oplever knap 70 år senere i Profeterne
i Evighedsfjorden. Her har danskerne for alvor etableret sig, flere kolonier er opstået, og den
grønlandske lokalkulør er skubbet i baggrunden: Huse og kirker står på fjeldene, mens de indfødte
fremstår som in-between: en blanding af grønlændere og kolonister. I Tunu og Godhavn, der begge
foregår omkring årtusindeskiftet, er situationen naturligvis en anden. Grønland er ikke længere en
koloni, og det moderne liv præger fortællingerne: På østkysten er der både sygeplejeklinik, biograf
og diskotek, og på vestsiden findes forsamlingshuse, skoler og kirker, der ikke nødvendigvis bruges
til religionsdyrkelse. Med De søvnløse skrues tiden et par årtier frem, og Leines fremtidsgrønland
minder på mange måder om samtidsromanerne: Selvom krigen raser i Europa, leves livet stille i
Tasiilaq, hvor en beboet barak, en moderne lejlighed og det sterile hospital præger civilisationen. Det
er først i Korsveje i Nord, at vi møder et radikalt forandret samfund. Her er de grønlandske hjem
erstattet af interimistiske flygtningelejre, militaristiske mandskabsrum og industrielle arbejdspladser;
Grønland domineres af typiske ikke-steder.
På tværs af værkerne ser vi endvidere et stort fokus på hjem og institutioner. Netop hjemmet er
et af de væsentligste steder for mennesket: Det er her, vi tilbringer store dele af vores liv; her, vi kan
være os selv, og i disse rammer, at vi føler os trygge. I tråd med dette ser vi i Iseskrog, at hjemmet er
det første, der bliver bygget – selvfølgelig fordi det er et nødvendigt værn mod kulden og vinden,
men også fordi det markerer liv, ejerskab og personlig tilstedeværelse. I samtidsromanerne er
hjemmet også et beskyttende kosmos, om end nogle af dem er i dårlig forfatning. Dette er særligt
tilfældet i Tunu. Hos Mondrup lægges der stor vægt på hjemmets spejling af menneskets psyke: Vi
oplever, at den voksne Hilde skal have eget værelse, den ensomme Bjørk finder samvær i sengen, og
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at den fremmedgjorte Knut konfronteres med sig selv i spejlet. Et mindre psykologisk sigte
fornemmer vi i fremtidsromanerne, hvor institutionerne og minen dominerer.
Den danske grønlandslitteratur har en lang tradition for at inddrage institutioner: Ældre romaner
såsom Pontoppidans Isbjørnen samt nyere historiske romaner som eksempelvis Tjalves Iseskrog
lægger stor vægt på kirkevæsenet, Ibsen introducerer med Fjældgænger lægegerningen, og op
igennem 1960’erne præsenterer Nygaard skolesystemet. Det er dog først i og omkring det nye
årtusinde, at skolen for alvor indtager en plads i den danske grønlandslitteratur: Jensen bruger stedet
i Ímaqa, Inuk inddrager det i Sultekunstnerinde, og Mondrup placerer det helt centralt i Godhavn. Det
er i denne skole, at børnene mødes – og senere skilles. På samme vis ser vi, at sygehuset er et vigtigt
sted på tværs af udgivelsesår og genrer: I Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog er hospitalet en
del af præsteboligen, i Tunu er sygeplejeklinikken centrum for værkets handling og Jespers udvikling,
og i fremtidsromanen De søvnløse er sygehuset ligeledes omdrejningspunktet for fortællingen og de
kulturelle møder. Her fyldes det sterile røntgenrum med dødelig cigaretrøg, der forvandler det typiske
ikke-sted til et rum for forandring og fordybelse. Hospitalet er et gennemgående sted i Leines
forfatterskab, men er også vægtigt i eksempelvis Inuks Sultekunstnerinde, hvor den anorektiske pige
Charlie indlægges. Hos Ljungdahl lægges der ikke synderlig stor vægt på hverken skole eller sygehus;
her er det dominerende sted minen. Danskere, grønlændere og kinesere arbejder her side om side for
at omdanne den varme undergrund til kolde kontanter.
Selvom institutionerne altså bruges på forskellige vis, kan vi se en fællesnævner: Grønlænderne
umyndiggøres, og de udenlandske entreprenører, læger, skolelærere og kolonister tager magten. De
udefrakommende giver med andre ord det nordlige folk ’en hjælpende hånd’: De bygger, helbreder,
opdrager og kristner. Langt ude i fremtiden – i Korsveje i Nord – bevidner vi dog, hvordan forholdet
tager overhånd, og de selviske samt pengegriske handlinger bliver straffet: En flodbølge af bibelske
dimensioner vælter ind over øen, synden viskes bort, og hovedkaraktererne Pavia og Ulf forlader
byen til fordel for det ægte liv langt ude på landet. Her starter de hver især en ny tilværelse, og værket
fører os således tilbage til udgangspunktet: Vi slutter i den rene, upåvirkede natur.
De safirblå fjorde og brogede fjelde er kendetegnende for den grønlandske natur, ligesom vejret
spiller en afgørende rolle. Vores udvalgte romaner inddrager også denne natur – dog på ret forskellig
vis. I fortiden er naturen stedet for fordybelse og erfaring af evigheden, men samtidig fungerer den
begrænsende: Den skaber en symbolsk grænsedragning mellem inde og ude. Det arktiske vejr burer
kolonisterne inde i et mørkt og dystert rum, hvilket udfases i nutids- og fremtidsskildringerne. I
Godhavn fremstår naturen ikke synderligt faretruende, men som et fordybelsessted, hvor børnene
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sanser de mange skabninger og muligheder, som naturen har affødt. I Tunu derimod er is, sne og
kulde stadig determinerende faktorer, der eksempelvis kan medføre samme isolationsmotiv, som det,
vi ser i fortiden, når skibene forlader koloniens havn. Ydermere lægger Tunu vægt på vandets
komplekse væsen: Det er både her, at mennesker dør, og psykiske rum opstår. Ljungdahl omdanner
vandet til førnævnte flodbølge, og i De søvnløse er det fjeldet, der bringer fare og fascination: Mens
udenlandske turister tager på invaliderende vandreture, forbinder grønlænderne fjeldet med fortid,
myter og oprindelighed. Forbindelsen mellem fjeld og fortid er endvidere et gængs motiv i
litteraturhistorien: I Freuchens Hvid Mand leder en ekspedition efter nordboerne, i både De kolde
Flammer, Tunu og Godhavn opdages gamle eskimograve, og i De søvnløse sættes fjeldet i direkte
relation til fjeldgængermyten – via den skizofrene Sivert, der vader nøgen rundt i klipperne.
Den danske grønlandslitteratur består altså af et væld af forskellige steder: alt fra langsomme
skibe til hurtige fly og fra beskyttende hjem til farlige fjelde. Det er klart, at en udvikling har fundet
sted siden Ingemanns Kunnuk og Naja eller Grønlænderne, samt at visse genrer dikterer bestemte
steder: Vi oplever ikke Gertrud Rask i en hydrophor! Alligevel kan vi observere en række
fællesnævnere på tværs af mange værker. Dette skyldes muligvis, at forfatterne har fundet inspiration
i litteraturhistorien – eller landenes fælles historie. Det kan ligeledes have rod i en fælles forestilling,
hvor kritiske tanker og romantiserede blikke fortsat præger den danske grønlandslitteratur. I hvor høj
grad prosaen har forbindelse til denne faktiske virkelighed, vil vi undersøge nærmere i næste kapitel.
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Diskussion
Som vi påpegede i vores teoriafsnit, er det vanskeligt at beskæftige sig med steder i dansk
grønlandslitteratur uden at anvende postkoloniale værktøjer. Selvom vi grundlæggende har foretaget
stedanalyser, har vi fra begyndelsen medregnet den uomgængelige postkoloniale bevidsthed, der
naturligvis har sat sit præg på specialet. I den forbindelse henviste vi i teoriafsnittet til Hans Hauge,
der på baggrund af Edward Saids orientalismeforståelse beskrev, at man ikke kan lære ”noget om
Orienten ved at studere de vestlige tekster om Orienten, men kun om dem der har produceret disse
tekster” (Hauge, 2007, s. 18). Holder vi dette postulat op imod Saids hovedværk, Orientalisme,
kompliceres forholdet yderligere: Her står, at det ville være ”forkert at konkludere, at Orienten i bund
og grund er en idé eller et værk, som ikke har nogen forankring i virkeligheden” (Said, 2002, s. 31).
Disse grundpointer danner et paradoks, idet vi ikke kan lære noget om stedet, selvom repræsentationen har rod i virkeligheden. I dette afsnit vil vi derfor vurdere vores eget læringspoten-tiale og
sætte spørgsmålstegn ved, om vores indblik i den danske grønlandslitteratur siger noget om Grønland
som sted – eller om vi blot lærer om danske forfatteres forhold til landet. Denne diskussion skal ikke
forstås som en kritik af Said,14 men snarere som en anerkendelse af, at paradokset rejser spørgsmål,
der er nødvendige at behandle. Vi vil tage udgangspunkt i vores analysearbejde samt hente pointer
fra blandt andre Elisabeth Oxfeldt og begrebet scanguilt, der kan give nye perspektiver på den danske
grønlandslitteratur.
Det står i første omgang klart, at blikket er en central faktor i behandlingen af dansk
grønlandslitteratur: Det er ikke nok at vide, hvad der kigges på; man skal også være bevidst om, hvem
der kigger. I vores studie af den danske grønlandslitteratur har vi – ganske forventeligt – observeret
to dominerende blikke: det danske og det grønlandske. Gennem disse blikke opleves steder vidt
forskelligt, hvilket vi eksempelvis ser i forbindelse med den østgrønlandske by Tasiilaq i De søvnløse:
Hos danskerne fremstår byen lille, stillestående og isoleret, men for grønlænderne er den stor,
dynamisk og global – selvom vi altså har at gøre med det samme sted. Et lignende fænomen erfarer
vi ude i naturen, hvor de danske karakterer øjner et eksotisk oplevelsessted, og grønlænderne ser et
familiært sted knyttet til religion og ophav.
I forlængelse af dette kan vi endvidere se, at antallet af henholdsvis danske og grønlandske
blikke er langtfra ens; analyserne vidner om en klar overvægt af danske karakterer – og dermed
14

En lang række teoretikere har kritiseret Saids Orientalisme. Se eksempelvis Robert Irwins For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies
(2006) eller Ibn Warraqs Defending the West: A Critique of Edward Said’s Orientalism (2007).
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danske blikke. Dette forhold er naturligvis med til at diktere, hvilke steder der fremstår centrale, og
hvordan lokationerne skildres: Vi vil formodentlig ikke møde de samme steder i den grønlandske
litteratur. Ser vi på vores analyseresultater, kan vi da også fastslå, at mange af de væsentligste steder
netop er danske arbejdspladser og steder for kulturmøder – hvad Edensor kalder populærkulturelle
samlingssteder, dagligdagslandskaber og ikoniske steder. Disse er eksempelvis skolen, kirken,
hospitalet, minen, barakken og (luft)havnen.
En forklaring på, hvorfor disse ’danske’ steder fylder så meget i litteraturen, kan vi formentlig
finde ved at træde et skridt ud af værkerne og se på forfatterne bag. Her registrerer vi gennemgående,
at der er et sammenfald mellem profession og prosa. Både Leine, Tjalve, Mondrup og Ljungdahl har
personlige og professionelle baggrunde, der antageligt påvirker deres forfatterskab: Leine er
forhenværende sygeplejerske i både Vest- og Østgrønland, Tjalve underviser i historie og har i den
forbindelse besøgt landet, Mondrup er vokset op på klippeøen, og Ljungdahl er geolog med erfaring
indenfor Grønlands undergrund. I forlængelse af dette ser vi netop, at Leine bruger hospitalet som et
centralt sted i litteraturen, Tjalve anlægger en historisk vinkel, Mondrup påtager sig børnenes
perspektiv og kredser om skolen, mens Ljungdahl graver sig ned i minen. Samme tendens gør sig
gældende i litteraturhistorien, hvor eksempelvis Aage Ibsen var læge, Jørgen Liljensøe sommerhåndværker, og Flemming Jensen folkeskolelærer. I Ibsens Fjældgænger læser vi om Doktor Bensen
og morfinflasker, hos Liljensøe inviteres vi indenfor i håndværkerbarakkerne, og hos Jensen møder
vi skolesystemet på nærmeste hold. En stor del af grønlandslitteraturen synes altså at tage udgangspunkt i forfatternes respektive baggrunde, professioner og personlige erfaringer med landet.
Overfor denne tendens står en række forfattere, der, da de udgav deres grønlandsværker, aldrig
havde sat benene på den nordlige ø. Dette gælder de tidlige repræsentanter B.S. Ingemann og Henrik
Pontoppidan, men også de senere Peter Høeg og Hanne Marie Svendsen. Disse forfattere har ikke
erfaret Grønland med egne øjne, og derfor må deres repræsentationer ifølge Kirsten Thisted bero på
researcharbejde (Thisted, 2013, s. 297). Selvom mange skriver ud fra erfaringer, findes der altså en
gruppe, som arbejder ud fra forestillinger, hvilket naturligvis påvirker skildringerne. Mens Ingemann
og Pontoppidan synes at være drevet af eskimoeksotisme, er Høegs incitament mere uklart: Man kan
undre sig over, hvorfor Høeg laver en politisk spændingsroman om et land, han før udgivelsen aldrig
havde besøgt og dermed opnået en tæt relation til. Årsagen kan være, at han ønsker at sympatisere
med Danmarks tidligere koloni, Grønland. Denne sympati kan dog, som Thisted pointerer, være med
til at reducere fortællingen til et forsimplet billede:
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Tilbage ligger […] et Grønland, som i Høegs fremstilling er splittet mellem erindringens utopiske
oprindelighedstilstand og en dystopisk skrækversion af et fremtidigt Grønland forvandlet til en
hermetisk aflukket våbenfabrik. Set ud fra en samlet betragtning må man sige, at det tydeligvis falder
danske forfattere vanskeligere at gestalte det moderne Grønland, mens blækket flyder let, når det drejer
sig om den prækoloniale fortid. Peter Høeg undlader helt at tage udfordringen op – der er simpelt hen
ikke noget Grønland ind imellem
(Thisted, 2003, s. 61).

Der er altså et ønske fra dansk side om at gøre op med den dansk-grønlandske historie, oftest med
Danmark som skurk – selv hvis man som Høeg ikke har nogen direkte relation til landet.
Knytter vi denne erfaring til den øvrige danske grønlandslitteratur, er det interessant, at vi trods
en overvægt af danske karakterer ser forskellige udgaver af det grønlandske blik. Her kunne man
forestille sig, at en tendens til at give grønlænderen ’taletid’ er et nyt fænomen, men dette er ikke
tilfældet. Tværtimod møder vi allerede et grønlandsk blik helt tilbage hos Ingemann, idet store dele
af Kunnuk og Naja eller Grønlænderne tager udgangspunkt i de indfødte karakterer Kunnuk og Naja.
Hos Ingemann erfarer vi, hvordan Kunnuk er præget af en hedensk lyst til at hævne mordet på sin far
ved at dræbe morderen, som – desværre – er i familie med Naja, hvorfor deres kærlighed er umulig.
Præsten Hans Egede Saabye bliver, sammen med åndemaneren Elik, værkets positive kraft, som får
Kunnuk trukket over mod kristendommens næstekærlige og tilgivende væsen. Kunnuk skåner derfor
sin fars morder og gifter sig med Naja. Siden første udgivelse har det altså været spændende og
eksotisk at forestille sig, hvordan en grønlænder oplever verden. I denne fortælling er grønlænderne
et simpelt folk, der med faderlig dansk støtte frelses fra det hedenske mørke.
Retter vi fokus mod den nyere danske grønlandsklitteratur, kan vi se, at den grønlandske
synsvinkel stadig er interessant – om end med et tvist. Hverken Asser i Tunu, Absalon og Sivert i De
søvnløse eller Pavia i Korsveje i Nord er udtryk for den gængse eskimoorientalske diskurs, hvor
inuitterne ifølge Ann Fienup-Riordan betragtes som ”’pure primitive’: peaceful, happy, childlike”
(Fienup-Riordan, 1995, s. XI). Derimod erfarer vi, at grønlænderne i højere grad portrætteres som
reflekterede, intelligente, snu og kulturelt bevidste, hvorfor de kan se kritisk på deres eget land.
Foruden det grønlandske blik ser vi, at racerne blandes og skaber splittede perspektiver. Dette
skete allerede i 1908, hvor Ibsens Fjældgænger markerede sig som den første kritiske tone i den
danske grønlandslitteratur. Gennem halvblodsdrengen Petrus kunne læseren se verden med den
splittede grønlænders øjne og følge med i hans stigende følelse af hjemløshed i kolonien såvel som
udstedet. Denne fremmedhed fører som bekendt til hans skæbne som fjeldgænger, da han ’opsluges
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af fjeldenes ensomhed’ med en flaske morfin i hånden. På lignende vis ser vi gennem Knut i Godhavn,
at han føler sig fremmed og forkert: Hans øjne er brune, håret mørkt, og sommetider sås der tvivl om
hans biologiske ophav – er han egentlig dansk eller grønlandsk? Denne voksende identitetssplittelse
sætter ikke bare sit præg på Knuts sind, men påvirker også den måde, han interagerer med stederne
på.
Relationen mellem menneske og sted er ofte negativ, særligt i transit- og civilisationsstederne:
Hos Tjalve præges kolonien af sygdom og pludselig død, hos Mondrup besøger vi en raceinddelt
skole og nogle fremmedgjorte hjem, og hos Ljungdahl møder vi barakker og en helvedesagtig
arbejdsmine. I Leines værker ser vi ikke en klar kritisk tone, men snarere en humoristisk, ironisk
præsentation, da ulykkerne ofte kulminerer i excentriske scenarier. Til trods for denne særlige
fortællemodus konfronteres læseren med triste skæbner som den tandløse Falck i Profeterne i
Evighedsfjorden, Salomons fordrukne mor i Tunu og voldtægtsofferet Rosine i De søvnløse. Falck
opløses i koloniens fugtige miljø, Salomon og den syge mor bor i et usundt hus, og Rosine lever i en
lossepladsagtig moderne lejlighed. Alle steder udsender en kritisk røst og leder tankerne mod den
negative side af Grønland, hvor fremmedgørelse, alkoholmisbrug og overgreb er de barske realiteter.
Et spørgsmål, man kan stille, er således, hvordan grønlandsrepræsentationerne med
faldefærdige og fordrukne samfund stemmer overens med vores påstand om en overordnet positiv og
sympatisk skildring. En del af svaret på dette kan vi finde ved at rette fokus mod vores teoretiske og
metodiske tilgang. Her har vi set, at det ofte er stederne, der kritiseres – og sjældent folket: I De
søvnløse møder vi præsten Knud, hvis fortid med druk er tæt knyttet til hotellets alkoholudskænkning;
en brist i samfundet, der fremstår som et levn fra koloniseringen – et fremmedlegeme i den
grønlandske by. I Profeterne i Evighedsfjorden er grønlænderne snu, idet profeterne bygger et
(lykkeligt) samfund langt inde i Evighedsfjorden, mens koloniens steder er forfærdelige og sygdomsplagede. Rosine fra De søvnløse bliver udsat for overgreb i førnævnte lejlighed, der konsekvent
beskrives som moderne, hvilket kan forstås som en kritik af Grønlands stadige centralisering, hvor
indfødte fjernes fra bygderne og placeres i byerne. Når kritikken udspringer fra stederne, fornemmer
vi, at den løftede pegefinger rettes i én og samme retning: mod os selv.
Gennem ovenstående repræsentationer af land såvel som folk registrerer vi flere tilfælde af
dansk selvkritik. I den forbindelse er det interessant at undersøge, hvorfor der overhovedet bliver
arbejdet med kritik og skyld i den danske grønlandslitteratur. For at belyse dette er det oplagt at
inddrage Elisabeth Oxfeldt og begrebet scanguilt:
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A dark side of happiness and privilege is guilt. Time and again, we encounter narratives in which
Scandinavians are confronted with an unhappy, less privileged global other. Additionally, we also see
representations of the ostracized self – ‘one of us’ – a fellow Scandinavian who does not fit the image
and status of the ‘happy’ Scandinavian. Often, these external and internal others evoke guilt feelings
based on a realization that one’s own happiness and privileges are, or have been, attained at the
expense of suffering others. Also, in cases where one does not see a direct connection between one’s
own privileges and the suffering of others, one may still feel responsible for alleviating the suffering
of others – and guilty when not succeeding in doing so. These feelings of guilt may in turn be 1)
foregrounded, debated, and attempted dealt with in order to promote social change, or 2) covered up,
repressed, and redirected in order to maintain an image of individual and/or national coherence and
innocence
(Oxfeldt, 2018, s. 1).

Med udgangspunkt i dette begreb kan vi formode, at den danske grønlandslitteraturs tendens til
selvkritik har rod i et skyldskompleks. Scanguilt betegner en specifikt skandinavisk skamfølelse over
områdets privilegerede levestandard. Vi mener, at dette forhold kan knyttes til en dansk skam over
landets status som forhenværende kolonimagt.15 I givet fald har de danske skyldfølelser manifesteret
sig i litteraturens steder, der gennem samfundskritik opfordrer til forandring, præcis som Oxfeldt
argumenterer for. Med denne følelse opstår endvidere det, vi vælger at kalde en kolonial
berøringsangst: Landet kan ikke længere indgå i litteraturen uden en eksplicit eller implicit
afstandtagen til de urimeligheder, den oprindelige grønlandske befolkning har været udsat for. Et
resultat heraf bliver ganske paradoksalt, at de grønlandske stedrepræsentationer lægger sig i
forlængelse af litteraturhistoriens forsimplede motiver, hvor grønlændere stadig har en stærk
naturtilknytning emotionelt såvel som religiøst: De er ikke rigtige kristne, men en form for religiøse
hybrider; splittet mellem kristendom og mytedyrkelse, mellem urbanisering og tradition.
Vi oplever på samme måde, at en eskimoorientalsk forestilling gør sig gældende i den nyere
litteratur, vi har beskæftiget os med. Selvom mange repræsentationer ikke længere kredser om simple
naturbørn eller mytiske åndemanere, beskrives grønlændere typisk som et folk i pagt med naturen,
og de sættes i kontrast til modernitetssymboler og institutionelle steder. Grønland fremstår derfor
fortsat som et eksotisk sted; vi er blot rykket væk fra naturen og ind i civilisationen. Her er forskellen
mellem dansk og grønlandsk lige så markant, som den var hos Ingemann – nu vejer vægtskålene bare
anderledes: I dag er grønlænderne ofte de fornuftige, mens danskerne, og udlændingene generelt,
15

Som tidligere nævnt arbejder ph.d.-stipendiat Thomas Rasmussen i øjeblikket med scanguilt-begrebet i forbindelse med repræsentationer af Grønland
i dansk og norsk litteratur i perioden 1814-1933. Arbejdet foregår på Universitetet i Oslo og indgår i et større forskningsprojekt om netop scanguilt.
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kommer med eskimoorientalske forestillinger. Danskerne bliver gjort til skamme via deres syn på
Grønland og via de dysfunktionelle steder, de bringer med sig. Thisted udtaler i et interview, at
grønlænderne konsekvent portrætteres som eksotiske i litteraturen – og at dette er en nødvendighed.
Litteraturen må og skal være en civilisationskritik:
Og i den kritik kan grønlænderne ikke bare være som os, for så er de ikke længere et korrektiv til os.
De bliver nødt til at repræsentere noget fundamentalt anderledes, som minder os om, hvad vi har
mistet. Det er dér, forestillingen om den frie fanger, som er i kontakt med naturen og den åndelige
verden, kommer ind i billedet
(Thisted i Sørensen, 2008).

Selvom Thisted taler om den frie fanger, er pointen frugtbar i kontekst af den snu, veluddannede eller
den fordrukne, ødelagte grønlænder. Her har den første grønlænder klaret sig på trods af danskernes
kolonisering og forplumring af grønlandsk kultur, mens den anden har fejlet på grund af Danmark.
Grønland skal altså ikke kun minde os om, at vi engang under industrialiseringen og globaliseringen
mistede vores tilknytning til naturen, som Thisted italesætter. Øen skal også minde os om, hvad vi
har ødelagt.
Denne påmindelse kan være medvirkende til, at vi fortsat fascineres af dansk grønlandslitteratur. Som vi konstaterede i begyndelsen af specialet, har vi set en opblomstring af dansk
grønlandslitteratur i nyere tid og særligt indenfor de seneste cirka 10 år, hvor vores specialefokus
ligger.16 Litteraturen har sat kurs mod Grønland, og særligt historiske romaner samt arctic noirs fylder
blandt udgivelserne. Fascinationen kommer ligeledes til udtryk på tv-fronten, da sendefladen netop
nu præges af flere grønlandsprogrammer.17 Der kan naturligvis være forskellige årsager til dette
øgede fokus på Grønland. Eksempelvis kan det skyldes den presserende klimakrise, det politiske
spørgsmål om løsrivelse eller de internationale diskussioner om retten til landets råstoffer. Ser vi på
Danmark, er det også tydeligt, hvordan udvikling og globalisering har sat sine spor. Selvom vi gennem transitstederne er tættere på Grønland, er landet langt væk fra vores virkelighed: Det er eksotisk.
Den nye litteratur fremskriver stadig kontrasterne mellem danskere og grønlændere, oftest til
grønlændernes fordel, og vi møder på forskellig vis konfrontationer med os selv. Vi er fortravlede, vi
er ligeglade med naturen, og modsætningen til os selv kan vi finde i Grønland, der ofte er skånet for

16

Se bilag 1 for en registrant over dansk grønlandslitteratur 1842-2019.
I 2019 har DR sendt grønlandsprogrammerne Arktisk kommando, Byen hvor børn forsvinder, Det vilde Skandinavien – Grønland, Gennem Grønland
med Nikolai Coster-Waldau, Jagten på det perfekte skud, og TV2 har lanceret Kurs mod nord.
17
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modernitetens tempo – i hvert fald i litteraturen. Det dysfunktionelle og ødelagte, vi finder i de
litterære skildringer, kan knyttes til danskerne og er repræsenteret gennem stederne.
Et naturligt spørgsmål i forlængelse af dette er, hvordan forfatterne så overhovedet kan skrive
om Grønland – en problemstilling, Said vedkender sig i forbindelse med Orienten:
Den måske allervigtigste opgave er at studere nutidige alternativer til orientalismen, at rejse
spørgsmålet om, hvordan man kan studere andre kulturer og folkeslag fra et emancipatorisk eller ikkeundertrykkende eller ikke-manipulerende perspektiv […]. Alle disse spørgsmål forbliver pinligt
ufuldstændige i dette studie
(Said, 2002, s. 50).

Said giver altså ikke et endeligt svar. Vi kan dog gisne om det og opstille en række bud på, hvorledes
ikke blot en forfatter kan distancere sig fra den undertrykkende litteratur, men også hvordan læseren
kan løsrive sig den, bevidste eller ubevidste, manipulerende læsning.
En forfatter kan naturligvis bestræbe sig på ikke at reproducere tidligere tiders forsimplede
billeder. Alligevel må man anerkende, at der er forskelle mellem Grønland og Danmark – både med
hensyn til steder og befolkning. At fornægte disse kontraster vil være lige så skævvridende som at
reproducere gamle forsimplinger, og forfatteren står dermed tilbage med en opgave, der er dømt til
at fejle. Samtidig ligger der en væsentlig pointe i, at den eventuelle scanguilt og det eskimoorientalske
blik ikke bare kan stamme fra en forfatter og en fortæller, men også en læser. Leif Søndergaard
noterer:
Når en forfatter henlægger sin handling til en faktisk eksisterende lokalitet, fx Paris, indebærer det en
invitation til læseren om at aktivere sine forestillinger om Paris, hvad enten de er erhvervet ved at bo
i byen, besøge den eller læse om den
(Søndergaard, 2013, s. 51).

Vi sidder altså som læsere med en (dansk) forforståelse og forestilling om stedet, som vi tager med
ind i læsningen og fortolkningen af den danske grønlandslitteratur.
Denne særlige forestilling kan ikke blot udgå fra et eskimoorientalsk perspektiv, hvor vi
allerede fra begyndelsen forventer at møde det simple, naturelskende folk, men også fra en
forventning om samfunds- og selvkritik. Når vi eksempelvis læser om skoleklassen Anden Danske i
Godhavn, hvor de danske, midlertidige børn skilles fra de grønlandske, permanente elever, er vores

Side 174 af 190

A. Grønlund, E. Dybdal & P. Lundgren
03.06.2019

10. semester
Kandidatspeciale

Aalborg Universitet
Dansk

forforståelse ofte kritisk: Vi forventer instinktivt, at adskillelsen er et symbol på ulige magtforhold
og distance mellem etniske ophav. I en mere neutral læsning kunne man derimod bemærke, hvordan
skolen har en pragmatisk organisering: De grønlandske børn placeres i grønlandske klasser – og vice
versa – da ikke alle børn er tosprogede. Her må læseren selv afveje værket og forsøge at afkode, om
der fordres en kritisk tolkning eller ej. Læseren er således med til at skabe den ofte kritiske forståelse,
og som akademiske læsere må vi være bevidste om dette forhold.
Samtidig kan der i den akademiske læsning ligge en (ubevidst) frygt for at udtrykke andet end
den føromtalte sympati for Grønland. Derfor ser vi en tendens til, at en fortolkning ofte ’skal’ munde
ud i en anerkendelse af de mørke spor, den danske kolonisering til stadighed trækker i den hvide sne.
Et bud på, hvordan både forfatter, fortæller og læser kan undgå den manipulerende grønlandsfremstilling lyder: Som enhver god litterær analyse skal værket så vidt muligt tilgås uden forudindtagede
holdninger og forventninger til indholdet. Man kan argumentere for, at forfatteren ikke bør beskrive
Grønland med et særligt ønske om at kritisere sig selv eller landet, hvis vedkommende stræber efter
en reel og ufarvet skildring. På samme vis bør den akademiske læser ikke anskue værket ud fra et
ønske om at føre kritik af Danmark eller kolonihistorien, medmindre værkerne tydeligt lægger op til
dette. Man skal altså være påpasselig med at bruge litteraturen til at forstå Grønland, hvis Grønland
bruges til at kritisere forfatteren eller landet, vedkommende stammer fra.
Her skal det dog pointeres, at orientalisme og god litteratur ikke er uforenelige. Jakob Egholm
Feldt og Morten Valbjørn argumenterer netop for dette:
Kunst kan sagtens være orientalistisk og god samtidigt. Det man kan kalde den koloniale rejselitteratur
som f.eks. Rudyard Kipling, E.M. Forster, Paul Bowles, Joseph Conrad og mange andre, der bruger
’Orienten’ eller ’Afrika’ som kulisse til udforskningen af bl.a. vesterlændinges forestillinger om sig
selv. Lige så vel som man kan studere rejseberetninger til Europa for at lære noget om ikke-europæeres
opfattelser af sig selv og verden. Derfor er det forståelsesmæssigt kontraproduktivt at være for
puritansk overfor ’orientalismer’, ’stereotyper’ og ’essentialiseringer’, som ofte bidrager med indsigt
i erfaringen med ’fænomenet’
(Feldt & Valbjørn, 2009).

Denne udredning kan sættes i relation til den danske grønlandslitteratur, der ligeledes synes at give
indsigt i erfaringen af stederne. Feldt og Valbjørn istemmer vores tidligere pointer og understreger,
at vi lærer om vesterlændingenes – danskernes – forestillinger om dem selv og verden ud fra de
repræsentationer, vi møder. Eskimoorientalisme eller ej.
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Den indledende undren om, hvad eller hvem vi egentlig lærer om gennem den danske
grønlandslitteratur er således et spørgsmål med flere svar. I første omgang kan vi konstatere, at
Hauges forståelse af Said – tesen om, at vi ikke lærer om stedet, men om forfatteren – synes at holde
vand. I de litterære stedrepræsentationer fornemmer vi, at der er et opgør med os selv og en
afstandtagen til landenes fælles fortid. De mange romaner fremstår ikke primært som et ønske om at
afbilde stedet Grønland, men måske snarere som et ønske om at gøre op med en historisk byrde.
Samtidig peger vores genremæssige spredning på, at den stedteoretiske indfaldsvinkel er helt
central i forståelsen af landet: På tværs af fortiden, nutiden og fremtidens steder lærer vi om vores
eget forhold til Grønland samt eventuelle samvittighedskvaler, og gennem litteraturen kan vi se,
hvordan øens udvikling bliver opfattet af danske forfattere. Vi har blandt andet erfaret, at Vladimir
Kapors lokalkulør ikke er statisk, men ganske foranderlig over tid, idet kolonisternes steder såsom
kirker og huse efterhånden er blevet indoptaget i den grønlandske miljøkarakteristik: De er nu en del
af de grønlandske nationalsymboler. Ydermere ser vi, hvordan det samme sted, fx Godthåb alias
Nuuk, ændrer sig over tid. Dette forhold bliver direkte italesat af Flemming Jensen i forordet til
Ímaqa:
Denne fortælling foregår vel en tredive år, før årtusindet løb ud, og jeg har søgt at være tro mod tiden.
Der er sket meget siden da – og Søndre Strømfjord hedder Kangerlussuaq, og Godthåb hedder Nuuk.
Men fjorden er stadig den samme – og det er byen også. De ligger, hvor de ligger – og rent basalt er
de, hvad de var. Der er ingen grund til at tro, at alt det indre i tilværelsen automatisk følger med, når
vi laver det ydre om. Skønt det er smukt og selvfølgeligt, at man nu mest betjener sig af de grønlandske
bynavne, har jeg lidt modvilligt valgt at bruge de gamle, danske betegnelser, fordi de hører tiden og
temaet til
(Jensen, 1999, s. 5).

Jensens forord anslår et ømtålelige emne, hvor en forfatter ser sig nødsaget til at undskylde sine tidstro
stednavne på forhånd: Han udtrykker scanguilt. Ligeledes pointereres det, at Grønland har undergået
enorme forandringer, og at splittelsen og opgøret med Danmark ikke er en litterær spidsfindighed.
Forandringerne betyder, som vores analyser viser, at de enkelte repræsentationer foregår i vidt
forskellige udgaver af Grønland. Det er blandt andet denne pointe, der gør det interessant, at vi på
tværs af genrer møder de samme steder – motiver, der peger tilbage på os som nation og indskriver
sig tydeligt i den danske grønlandslitteratur.
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Overordnet har vi erfaret, at vores stedteoretiske læsestrategi er vigtig og relevant. Den kan dog
ikke fungere alene; i arbejdet med Grønland, en forhenværende koloni, er de postkoloniale læsebriller
og dertilhørende analyseredskaber uundværlige. Tager man ikke højde for eksempelvis blikket,
risikerer man at overse væsentlige forskelle i forståelse og magtforhold. Samtidig har vi oplevet, at
vi ved at distancere os fra den gængse postkoloniale analyse har fået indsigt i stederne, der giver ny
viden om dansk grønlandslitteratur. Vi ser, at forskellige steder ikke blot er gennemgående i litteraturen, men at de samlet set peger på et personligt og nationalt opgør, der selv indenfor de sidste 10 år
vejer tungt. Samfundskritikken peger mod afsenderen og kan i vid udstrækning trækkes tilbage til
kolonitiden. Det kan virke overraskende, at der ikke tidligere er blevet arbejdet indgående med
stedrepræsentationer i kontekst af Grønland, og grunden hertil ligger måske i den førnævnte
’koloniale berøringsangst’. Grundlæggende kan vi sige, at postkolonialismen skriver væsentlige ting
frem om blandt andet blik og afsender. Dog mener vi, at det er for radikalt at konkludere, at vi kun
lærer om os selv ved at studere litteratur om andre lande: Vi lærer også om vores forhold til stederne,
og hvor repræsentationerne stammer fra – ofte virkeligheden. Vi anerkender postkolonialismens
uundgåelighed og accepterer, at vi ikke går herfra med et svar på, om det Grønland, vi møder, er det
ægte Grønland. Derimod har vi opnået en stor indsigt i vores eget forhold til landet, hvilket peger på
åbne sår, der er lige så dybe som grønlændernes. Først og fremmest har vi dog fået viden om
stedrepræsentationerne i den nyere danske grønlandslitteratur – præcis som vi ønskede.
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Udgang
Grønland er et mangefacetteret land – i litteraturen såvel som virkeligheden. I nærværende speciale
har vi fokuseret på de litterære fremstillinger af øen, og i dette kapitel vil vi præsentere vores resultater. Først gør vi rede for vores analyse af Profeterne i Evighedsfjorden, Iseskrog, Tunu, Godhavn,
De søvnløse og Korsveje i Nord, hvorefter vi sammenholder pointerne med den øvrige danske
grønlandslitteratur. Slutteligt vil vi behandle vores diskussionsafsnit og vise, hvordan syntesen af
stedteori og postkolonialisme har beriget vores speciale og givet os ny viden.
Det første stop i vores analytiske arbejde var transitstederne. Her har vi fundet, at særligt rejsen
til Grønland tillægges forskellig værdi alt efter værkernes fortalte tid. I de historiske romaner
Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog fylder skibsrejsen en betragtelig del af fortællingen, og
skibet som sted knyttes direkte til koloniseringen; det var dette transportmiddel, de danske præster,
arbejdere og øvrige besætningsmedlemmer ankom med. Ydermere er bevægelsen til Grønland udtryk
for en flerdimensionel rejse gennem rum og tid på et immaterielt og materielt niveau: Rejsen danner
rammen om et møde mellem eskimoorientalske forestillinger og barske realiteter. En lignende
tendens ser vi i samtidsromanerne Tunu og Godhavn. Her har de danske tilflyttere naive og eksotiske
drømme, som sjældent bliver indfriet: De store gletsjere glider ikke billedskønt forbi vinduet, men
stormen raser, hundene bider, og hverdagen kalder. Grønland er med andre ord ikke et snedækket
paradis, og derfor rejser danskere bort lige så hurtigt, som de ankom. I tråd med dette har vi erfaret,
at rejsen som motiv fylder markant mindre i samtidsromanerne end i Profeterne i Evighedsfjorden og
Iseskrog. Selvom folk rejser oftere, nu da skib er erstattet med fly, bruges der ikke megen plads eller
tid på overfarten: Da vi læser om Jesper i Tunu, er han allerede i Grønland, og da vi møder familien
i Godhavn, suser de ind over landet i en lille helikopter. Interessant er det dog, at Mondrup giver
helikopteren en symbolsk betydning: Det er her, Hilde bliver en kvinde, og da hun forlader heliporten,
ser hun – som Falck og Rask på skibsdækket – verden med nye øjne.
I fremtidsromanerne får transitstederne atter ny betydning, og vi oplever to forskellige
situationer i De søvnløse og Korsveje i Nord. I sidstnævnte præsenteres øen som ét stort ikke-sted:
Den grønlandske lokalkulør er forsvundet, de futuristiske transportmidler suser frem og tilbage, og
fattige bønder fra Kina importeres til den grønlandske mineindustri. Hos Leine og De søvnløse møder
vi en mere moderat fremtidsskildring. Her er det snarere fraværet af mobilitet og udvikling, der
præger klippeøen: Den store krig i Europa afskærer alle oversøiske forbindelser, og Grønland
isoleres. Som konsekvens af dette fremstår øen som en idyllens kronotop; en modsætning til det
krigshærgede Europa.
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Forandring er også et nøgleord i vores analyser af den grønlandske civilisation. I Profeterne i
Evighedsfjorden og Iseskrog inviteres vi ind i fortidens kolonisering: Vi er med fra det første
spadestik til den etablerede og stadfæstede koloni. Denne overgang fra grønlandsk til dansk, fra lokalt
til globalt fører til opløsning af det hidtil eksisterende, men skaber også en række nye steder. Landet
domesticeres, og vi ser særligt i Iseskrog, hvordan husbyggeri og navngivning af steder skaber
genkendelighed og hjemlig forankring. Med Foucaults ord fremstår kolonien som en heterotopi, idet
den sættes i kontrast til det øvrige samfund og har sine egne regler og rutiner. Endvidere læser vi i
både Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog, at havnen er et centralt sted: Den er portalen mellem
Grønland og Danmark. Når skibet lægger til i den lille kolonihavn, skabes stabilitet, tryghed og
hjemlighed, men i fraværet opstår stedløshed.
I samtidsromanerne er koloni blevet til by(gd). Her præges det moderne miljø af institutioner,
og særligt skolen og sygeplejestationen indtager en vægtig rolle. Hos Leine omdannes skolen til et
midlertidigt, men hjemligt sted, og hos Mondrup repræsenterer skolen den kulturelle kløft, der
sommetider er mellem danskere og grønlændere. Sygeplejestationen i Tunu er der, hvor mennesker
helbredes, men også det sted, hvor Jesper har samleje med Sara, og Asta dør. Disse hændelser
hjemsøger sygeplejersken, og på sin sepiafarvede sofa forsøger han at ’fordrive synden med synd’:
Han ligger med alle byens kvinder – store som små. Ydermere vidner Jespers hjem om en
ikkeassimileret tilværelse, da væggene er prydet med europæisk kunst, og pulterkammeret fyldt med
eskimoeksotiske drømme. På samme vis oplever vi i Godhavn, at hjemmet afspejler menneskets sind:
Hilde får nyt værelse, fordi hun får ny identitet; Bjørk forsøger at smelte sammen med sine venner
inde i dynen, så de ikke kan forlade hende, og Knut konfronteres med sin klejne krop i badeværelsets
spejl.
Endvidere har vi bemærket, at de danske hjem typisk beskrives som velholdte og – nogenlunde
– velfungerende, mens forskellen på de grønlandske hjem er meget større: I Godhavn er de fleste
grønlænderhjem varme og hyggelige, men i Tunu er de kolde og ligefrem sundhedsskadelige. En
lignende form for skel erfarer vi i fremtidsromanen De søvnløse. Her understøtter Absalons forladte
barak hans status som in-between europæisk og grønlandsk kultur, hvorfor løsrivelsen, som værket
afsluttes med, ikke er så ligetil, som Absalon ønsker. I modsætning til dette møder vi Rosine, hvis
topmoderne lejlighed er modbydelig og unheimlich: uhjemlig. Gennem hjemmene i De søvnløse
peger værket på en dysfunktionel modernisering af Grønland: Bygden symboliserer fortid og
stilstand, mens Rosines hjem i byen Tasiilaq repræsenterer modernitet og en uharmonisk tilværelse.
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Hos Ljungdahl er Grønland ikke bare moderne, men hypermoderne. Menneskene manøvrerer i
upersonlige omgivelser, minearbejdere bor i højteknologiske barakker med militaristisk kontrol, og
deres pårørende stuves sammen i en ghettolignende blikby. Den industrielle udvikling har for alvor
taget fart, og minedriften er centrum for værkets handling. Ifølge Edensor bør denne mine være et
ikonisk sted, der positivt viser Grønlands store fremdrift, men hos Ljungdahl er dette ikke tilfældet:
Området skildres som et sveddyppende helvede, og det symboliserer grådighed og overgreb mod
naturen i form af økologisk imperialisme. De danske, grønlandske og kinesiske arbejdere er lænket
til det dødsensfarlige arbejde i undergrunden, og til sidst udløser ’grådigheden’ en katastrofal
flodbølge. Som en form for udrensning vælter det kolde vand ind over landet, og minedriften skylles
symbolsk væk. Dette får hovedkaraktererne Pavia og Ulf til at forlade det urbane miljø, og i stedet
starter de en tilværelse tættere på naturen, det primitive og det ægte. Derved skabes en kontrast
mellem det autentiske og det moderne, det gode og det onde.
Naturen gemmer også på et væld af forskellige repræsentationer. I de historiske romaner plages
kolonisterne af hårde og isnende vinterperioder, der nærmest ingen ende vil tage. Stormen rusker i de
nyetablerede huse, og undervejs i historien oplever vi en natur, der både kan betage og dræbe. En
sådan natur kan læses som en modstilling til det dekadente liv, der føres i kolonien. Blandt
samtidsromanerne er naturen mere tvetydig. I Tunu skildres vejret som forræderisk, og vi ser gang
på gang, hvordan voldsomme – og ofte humoristiske – scenarier finder sted: Trackmasteren, der skal
tømme bygdens latriner, braser gennem den porøse is på søen; Gedion fryser fast til isen og får
permanente pølsefingre, og fiskeren Stefanus nyder en kop kaffe, mens han farer vild i tågen. Markant
anderledes er naturen i Godhavn. Her lægges ikke vægt på naturens voldsomme kræfter, men snarere
menneskenes forhold til den: Bjørk stikker tankeløst fingrene ned i fiskeskrog, Knut holder sig helst
på afstand, og Hilde finder det sted, hvor hun hører til. Når muligheden er der, tager hun på jagt med
faren – og indtil da lusker hun rundt om Johannes, altid klar.
Fælles for flere værker er dog tanken om at forbinde fjeld med fortid: I Tunu vil Peter bygge et
palæozoologisk papmachelandskab, i Godhavn leger Knut og René opdagelsesrejsende, og i De
søvnløse fremstår fjeldet som et ruralt nationallandskab knyttet til myter og religion. Her er det
endvidere interessant, at fjeldet – og naturen i det hele taget – beskrives forskelligt alt efter, hvem der
ser. De grønlandske indbyggere i De søvnløse forbinder klipperne med det familiære og oprindelige,
mens danskerne ser området med turistens blik: For dem er fjeldet et sted for fordybelse og oplevelse.
På tværs af de tre genrer ser vi ydermere et farligt klima: I de historiske romaner bringer
vinteren mørke, sult og sygdom, i samtidsromanerne – særligt Tunu – isolerer snestorme civilisation-
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en, og i fremtidsromanerne er klimaet skyld i endnu større død og bekymring. Vi ser, at de ikoniske
hunde bliver skudt i De søvnløse, fordi der ikke er sne nok til at køre slæde, og i Korsveje i Nord
kulminerer den frygtede klimakrise: Isen smelter, og en voldsom syndflod brager ind over landet.
Disse steder, mener vi, er karakteristiske for den nyere danske grønlandslitteratur. Som led i
vores undersøgelse har vi sammenholdt resultaterne med den øvrige danske grønlandslitteratur, og
her har vi fundet flere fællesnævnere. Som påpeget er skibet et centralt sted i mange historiske
romaner, eksempelvis Profeterne i Evighedsfjorden og Iseskrog, men også B.S. Ingemanns Kunnuk
og Naja eller Grønlænderne. Derudover ser vi, at en mængde nyere samtidsromaner bruger skibet,
fx Flemming Jensens Ímaqa og Peter Høegs Frøken Smillas fornemmelse for sne. Inddragelsen af det
store transportmiddel og den lange rejse underbygger, at Grønland er fjernt og isoleret – en mytisk ø
i periferien af den civiliserede verden. Det er her, danskerne går deres eskimoeksotiske drømme i
møde – og oftest ender det med skuffelse. Vi oplever desuden, hvordan bevægelsen ind og ud af
landet er et gennemgående motiv, der henter inspiration fra Grønland som historisk rum: et
migrationsmotiv, der går på tværs af værkerne og den øvrige danske grønlandslitteratur. Migrationen
indarbejdes på forskellig vis i værkerne, men ofte er resultatet det samme: En forøgelse af migranter
medfører en nedgang af hjemlige forankringer.
Civilisationsmotiverne er på samme måde genkommende: På den ene side vises et isoleret land
og på den anden side et moderne samfund. Isolationsmotivet er hyppigt anvendt, dog med vidt
forskellige nuancer – lige fra havnens symbolværdi til de begrænsninger, som vejret kan føre med
sig. Grønland er samtidig en idyllens kronotop i kontrast til det forhastede europæiske liv, hvilket er
tydeligt i den tidligste danske grønlandslitteratur, blandt andet B.S. Ingemann og Henrik Pontoppidan.
I modsætning til dette er det globaliserede Grønland, der ofte fremstilles kritisk. Aage Ibsens
Fjældgænger er startskuddet til denne kritiske tone, idet værket føjer et negativt blik til det koloniale
rum. Denne antiurbane diskurs blomstrer videre i 1960’erne og 70’ernes socialrealisme, hvor blandt
andre Jacob Bech Nygaard og Jørgen Liljensøe italesætter sociale problemer i hjemmene og kultursammenstød i byerne.
Endvidere har vi erfaret, at store dele af den danske grønlandslitteratur beskæftiger sig med
institutioner. Hospitalet er et gennemgående sted i Leines forfatterskab, det spiller en væsentlig rolle
i Lotte Inuks Sultekunstnerinde, og i Iseskrog stifter vi bekendtskab med 1700-tallets lægegerning.
Blandt den tidlige grønlandslitteratur ser vi også spor af hospitalsvæsnet, eksempelvis i Ibsens
Fjældgænger, hvor Doktor Bensen ordinerer Pavia en flaske morfin. I disse skildringer er det
interessant, at samtlige læger er danske – og ikke grønlandske. Dette forhold kan være et udtryk for
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den faktiske virkelighed, hvor mange danskere tager til Grønland for at arbejde, men det kan også
vise et ulige magtforhold: en kulturel kløft. En sådan imperial tankegang kan ydermere spores i
skolen. Her ser vi eksempelvis, at Godhavns børn inddeles i klasser efter etnicitet, og at unge
grønlændere hos Nygaard og Liljensøe sendes til Danmark for at få en ’ordentlig’ uddannelse.
Modsat uddannelsessystemet, der trækker ressourcer ud af Grønland, trækker minen og
undergrundens råstoffer arbejdskraft ind i landet og skaber lokale arbejdspladser. Minen som motiv
knytter sig tilbage det koloniale rum, idet domesticering og handel med ressourcer er selve formålet
med en kolonisering. I nyere litteratur er minen ikke et ikonisk sted, der symboliserer fremdrift, men
et sted for udnyttelse og grådighed. Som resultat af ressourceudvinding og modernisering ser vi
desuden, at det midlertidige hjem barakken ikke blot er et motiv i fremtidsgrønland: Stedet er centralt
i Korsveje i Nord, men også i Liljensøes Barakkerne. Her er handlingen centreret omkring nogle
håndværkerbarakker, der står som en heterotopi i udkanten af den grønlandske by Nordhavn. Ikkestedet symboliserer ulighed og industrialisering, og i de efterfølgende værker ser vi, hvordan forladte
barakker omdannes til diskoteker, biografer, restauranter og endda permanente hjem.
Endelig har vi bemærket, at den grønlandske natur har gennemgået en stor forandring. I den
tidlige litteratur, særligt Ingemanns Kunnuk og Naja eller Grønlænderne samt Pontoppidans
Isbjørnen, er naturen romantiseret, og de grønlandske indbyggere lever i harmoni med sig selv og
deres omgivelser. I den nyere danske grønlandslitteratur har denne natur fået en mere destruktiv og
farlig rolle: Den grønlandske dreng Christian drukner i Iseskrog, de skrøbelige huse rives fra hinanden
i Tunu, og i Korsveje i Nord er kulde og sne erstattet af varme og dræbende smeltevand. En sådan
tendens til at skildre det arktiske klima som dødsensfarligt kan vi spore i dele af den nyere danske
grønlandslitteratur, særligt indenfor genren arctic noir. Her ser vi blandt andet i Mads Peder Nordbos
Pigen uden hud, at journalisten Matthew snydes af den forræderiske sne og næsten ender sine dage i
indlandsisens turkisblå dyb.
På baggrund af disse analyseresultater diskuterede vi slutteligt, hvad eller hvem vi lærer om,
når vi arbejder med den danske grønlandslitteratur. Her mener postkolonialismen, og særligt Edward
Said, at vi kun lærer noget om afsender og os selv, når vi beskæftiger os med Orienten. Efter endt
analyse- og diskussionsarbejde kan vi overordnet erklære os enige i dette udsagn: De grønlandske
steder synes ofte at understøtte et personligt og nationalt opgør med vores kolonifortid. Vi har set,
hvordan forfatterne – tilsyneladende – afholder sig fra at kritisere det grønlandske folk og i stedet
retter fokus mod de grønlandske steder. Særligt udtrykkes kritikken gennem institutioner og
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bymiljøer: steder, der peger tilbage på kolonisering, udflytning og globalisering. Derfor rettes
kritikken ofte mod danskerne selv.
Vi fornemmer en ’kolonial berøringsangst’ i den danske grønlandslitteratur, hvor landet ikke
kan indgå uden en eksplicit eller implicit afstandtagen til Grønland og Danmarks omdiskuterede
sameksistens. Resultatet bliver, ganske paradoksalt, at vi til stadighed oplever forsimplede grønlandsrepræsentationer, hvor grønlænderne er in-between kristendom og mytedyrkelse, og hvor det
primitive og lokale er det sande i modsætning til det moderniserede og globale, der skildres som det
falske. Det er dog ikke barnagtige og naive grønlændere, der befolker stederne: Til forskel fra
Ingemanns gamle fremstillinger er grønlænderne nu snu, mens de tilrejsende kommer med
eskimoeksotiske drømme, der sjældent realiseres. Den, ubevidste eller bevidste, selvkritik skyldes
dog ikke kun forfatteren, men også læseren, der ofte tilgår litteraturen med en forventning om
’selvkritik’ og ’postkolonialisme’. Den akademiske læsning munder derfor ofte ud i en påmindelse
om den omstridte fortid: danskernes grådighed og grønlændernes traditionstab.
Den danske (for)forståelse spiller altså givetvis en stor rolle, og vi mener derfor, at den danske
grønlandslitteratur siger mere om os selv, end den gør om Grønland. Gennem diskussionen er vi
således blevet klogere på danskernes forhold til øen, men vi har naturligvis også fået en stor indsigt i
selve litteraturen. Her kan vi se, at den nyere danske grønlandslitteratur ofte gør brug af rejsemotivet,
institutioner, barakker og andre hjem samt fjeldet, havet og den lokkende undergrund. Selvom
stedbeskrivelserne i Profeterne i Evighedsfjorden, Iseskrog, Tunu, Godhavn, De søvnløse og Korsveje
i Nord er nye, har de rod i den danske litteraturhistorie: Skibet knytter fx an til de ældre værker,
institutionen får stor opmærksomhed i slutningen af det 20. århundrede, og fjeldet har spillet en
central rolle fra Ingemann til i dag. Litteraturens fjorde udgår med andre ord fra samme hav, og med
udgangspunkt i dette vil vi lade specialet slutte som Hans Jakob Helms’ Hvis du fløjter efter nordlyset:
Der er altid nye bølger på vej.
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