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Forord

I januar 2012 kunne Danmark fejre Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II’s 40-års-regeringsjubilæum, 
en milepæl af de sjældne. Det Kongelige Danske Vi
denskabernes Selskab, som står under Majestætens 
protektion, ønsker med dette værk at overbringe sin 
lykønskning i form af en gave, der afspejler Selskabets 
virke. Som ved tidligere anledninger er der tale om et 
festskrift med tilhørende symposium. Det er ikke af 
mangel på opfindsomhed, men derimod udtryk for, at 
Selskabets medlemmer ønsker at give det bedste, de 
ved: fortællinger fra deres videnskabelige arbejde.

Er gaven end i den forstand hjemmegjort, så af
spejler den dog også videnskabens inspiration fra et 
fjernt land, som tydeligvis er kommet til at ligge for
skerne nær, nemlig Grønland. I bogen giver medlem
mer, i enkelte tilfælde sammen med kolleger uden for 
Selskabet, beretninger fra deres forskning i og om
kring Grønland. Noget af det, der går igen, er en dyb 
fascination af landet, som i forskningens perspektiv 
ikke kan adskilles fra den rigdom af indsigt, der kan 
hentes i den nordligste del af kongeriget. Det er vel
kendt, at også den kongelige familie altid har næret 
stor kærlighed til denne rigsdel, og det faldt derfor 
Selskabet naturligt at fejre regeringsjubilæet med en 
serie forskningsberetninger fra det høje Nord, der lig
ger i tråd med en lang videnskabelig tradition.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
blev oprettet i 1742 midt i den europæiske oplysnings
tid, som satte gang i kortlægningen af alverden. Det 
skal forstås ganske bogstaveligt; der var tale om langt 
mere end en kartografisk bestræbelse, idet kortlæg
ningen også omfattede naturforhold af enhver slags, 
foruden kultur- og sprogforhold. Den nye viden, der 
blev indhentet, gav anledning til universelle klas
sifikationssystemer, som ordnede både natur og kul
tur i arter og klasser. Der skulle bringes orden på ver
den efter videnskabens bedste metoder. I det lys er det 
forståeligt, at Videnskabernes Selskab fra første færd 
blev inddraget i en topografisk bestræbelse. Kong 
Christian VI, som var Selskabets første protektor, be
vilgede 1000 Rdl. af Partikulærkassen blandt andet til 
udstikning af medaljer. Den medfølgende reskript, 
dateret 11. januar 1743, besegier den kongelige protek
tion og den økonomiske støtte, men tilføjer desuden 

kongens eget syn på Selskabets fremtidige virke, i før
ste omgang under Johan Ludvig Holsteins forsæde:

Saa skulle dette end ogsaa være os kiært, hvis J, 
foruden denne Eders ommelte Forretning, ville 
tillige og ved selv samme ledighed, allerunderda
nigst være betænkte paa, endnu at gaa videre, og 
at foretage Eder fleere deslige ting at besørge, 
besynderligen ud af saadanne lærde og nyttige 
Materier, hvilke J kunde skiønne at være os til 
behag, Fæderne Landet og nationen til ære, og 
videnskaberne til Jllustration og forbedring. Her 
iblant J først og fremmest maa lade Eder være an
gelegen, alt hvad som til vore Rigers og landets 
Historier baade i almindelighed og i stykke viis, 
samt til dens Geographie, Sprogene, og alle gam
le saavel som og nyere Sager henhører, være sig 
hvad som helst deraf enten allereede maatte være 
Eder bekiendt, eller ved nøyere eftersøgning, fliid 
og studering fremdeeles kunde opdages, at J da 
alt saadant tiid efter anden udi Eders jevnlig- 
holdende forsamlinger, under din Geheime Con- 
ferentz Raad von Holsteins præsidio og direction, 
frembringer, og siden med hinanden overlegger, 
hvad som maatte være tienligt, samt anstændigt, 
deraf at udgive for lyset.

Denne dagsorden blev flittigt fulgt. Det første pro
jekt, som lå kongen på sinde, var en topografisk be
skrivelse af Norge, som trods et stort arbejde dog al
drig så dagens lys. Senere, under kong Frederik V, 
kom en anden rigsdel i søgelyset, nemlig Island, hvis 
topografi kun kendtes fra delvist upålidelige anden
håndsberetninger. Resultatet var særdeles omfattende 
skrifter, som nok blev nærlæst og godkendt i Viden
skabernes Selskab, men udgivet af akademiet i Sorø.

Grønland blev ikke glemt, men kunne af praktiske 
grunde ikke gøres til genstand for en fuldstændig to
pografisk beskrivelse. Dertil var det for utilgængeligt 
og for nyopdaget, om man vil. Først i 1721 var der ble
vet oprettet en dansk koloni i Godthåbsfjorden efter 
tilskyndelse af Hans Egede, som dels ville søge spor af 
de forsvundne nordboer, dels ville kristne grønlæn
derne, der var blevet kendt gennem beretninger fra 
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både hvalfangere og kongelige undersøgelsesskibe, 
som var blevet sendt nordpå siden Christian IV’s tid. 
Et par gange var grønlændere blevet bragt med tilba
ge til København, så kongen selv kunne se dem. Men 
kortlægningen haltede; det var simpelthen for svært 
at komme frem. Hans Egedes eget kort over Grønland 
fra 1737 strækker sig ikke meget videre nordpå end 
Godthåbsfjorden selv; allerede sønnen Poul Egedes 
kort fra 1779 rækker dog nord for Diskobugten og når 
lige til Upernavik. Østkysten henlå i tåger indtil langt 
senere, bortset fra den allersydligste del. Det var da 
heller ikke topografien, der først dukkede op i Selska
bets skrifter, men nordlyset og siden sproget. Senere 
kom mere omfattende beskrivelser af særlige ge
ografiske forhold, flora og fauna til, foruden beskri
velser af livet og de beundringsværdige fangstredska
ber.

11878 oprettedes Kommissionen for Videnskabeli
ge Undersøgelser i Grønland, som påtog sig opgaven 
med at foranstalte en gennemgribende beskrivelse af 
landet. Det var et symptom på den danske stats nye in
teresse i landet som helhed og ikke blot som et sæt af 
spredte kolonier. Denne kommission og dens righol
dige skriftserie har siden da stået centralt i videnska
ben om Grønland, og mange af Videnskabernes Sel
skabs medlemmer har publiceret deres resultater i se
rien. At medlemmerne stadig har en interesse i Grøn
land, som de naturligvis deler med mange andre i ri
get og ikke mindst med grønlandske forskere selv, kan 
ses af denne bog, hvori Selskabet forelægger sin kon
gelige protektor nye glimt af »vore Rigers og landets 
Historier baade i almindelighed og i stykke viis«.

Beretningerne spænder vidt, og man rejser gen
nem tid og sted i svimlende skalaspring, hvor det 
snart er årmillioners geologiske udvikling, snart de se
nere års samfundsmæssige forandringer, der kommer 
under lup. Luppen rettes mod flora og fauna, mod 
forhistoriske kulturer og nutidens retlige udfordrin
ger, mod indlandsisens arkiver og arternes udvikling, 
og mod nye globale realiteter, som påvirker landets 
klima på den ene side og den økonomiske situation på 
den anden. Fælles for alle fortællingerne er både et 
markant engagement i det konkrete tema og en usæd
vanlig bred interesse i Grønland som helhed. Det er, 
som om den begejstring for det videnskabelige arbej
de, enhver god forskning næres af, får ekstra styrke i 
Grønland, måske fordi det kræver en stor personlig 
indsats at fravriste landskabet ny viden, måske fordi 
der altid er så meget andet, man må forstå om Grøn
land, selv hvis man skal nærstudere en detalje.

Dansk videnskab skylder Grønland uendelig me
get, og Videnskabernes Selskab håber, at den gæld 
samt ikke mindst den glæde og respekt for landet og 
dets folk, som enhver udforskning af grønlandske te
maer naturligt fører med sig, fremgår af de følgende 
fortællinger. Selskabet har i Christian VI’s ånd fundet 
det både tjenligt og anstændigt at udgive dem for ly
set, for at dele både viden og begejstring med sin kon
gelige protektor og i samme ånd lykønske Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe II med 40-års-rege- 
ringsjubilæet.

Kirsten Hastrup
Präsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

8 KIRSTEN HASTRUP



Omslaget - storblomstret gederams

Storblomstret gederams (Chamaenerion latifolium (L.) 
Sweet, på grønlandsk niviarsiaq) nævnes ofte som 
Grønlands nationalblomst, og den smukke plante er 
da også udbredt i næsten alle isfri områder i Grøn
land, bortset fra yderkysten i den nordligste del og i 
de høje og stejle bjergområder på østkysten. Den 
findes ofte i elvlejer og i andre områder med sten, ral
eller grusaflejringer, men kan også træffes på grusede 
og stenede skrænter (urer) og på klipper og bjergskrå
ninger. Blomstringen finder sted om sommeren og i 
det tidlige efterår, og de store, rosenrøde til rødviolet
te blomster tiltrækker effektivt de sparsomme grøn
landske insekter, der kan besørge bestøvningen. 
Stængler og blade blev tidligere anvendt som en nyt
tig og vitaminrig grøntsag.

Planten findes også i Island, hvor den er ret almin
delig på samme typer lokaliteter som i Grønland. Den 
mangler helt på Færøerne, de Britiske Øer og i Skan
dinavien og det vestlige Rusland, men træffes igen i 
de nordlige dele af Uralbjergene og spredt i det nord
lige Sibirien, hvor den især er almindelig i Kamtjatka 
og omkring Beringsstrædet. I Nordamerika er stor
blomstret gederams vidt udbredt i Alaska og Canada, 
og den når så langt mod syd som Rocky Mountains i 
det vestlige USA.

Storblomstret gederams fik sit første videnskabeli
ge navn, Epilobium latifolium L., og sin første videnska
belige beskrivelse af den svenske botaniker Carl von 
Linné i 1753. Han baserede navn og beskrivelse på ma
teriale, som han havde modtaget fra Sibirien. Kobber
stikket af storblomstret gederams i Flora Danica blev 
udgivet af værkets grundlægger, Georg Christian Oe
der, som tavle 565 i bind 4, hefte 10, der udkom i 1771, 
kun 18 år efter Linnés originalpublikation af arten. I 
Flora Danica oplyses det på latin, tysk eller dansk, at 

planten er samlet »I Grønland«. Ved tavlen står der 
intet om indsamleren af materialet, eller hvor i Grøn
land det stammer fra.

Heldigvis findes der lidt flere oplysninger i de dan
ske noter til Flora Danicas tavle 569: »Denne og de fo- 
regaaende 565,566,567 har Feldskier Hr. Brasen bragt 
med sig fra Grønland.« Tavle nr. 566 er Anemonegroen- 
landica O eder, nu kendt som Coptis trfolia (L.) Salisb., 
nr. 567 er Ledumgroenlandicum Oeder, og nr. 569 er Lepi
dium alpinum L., nu kendt som Hornungia alpina (L.) 
O. Appel eller Pritzelago alpina (L.) Kuntze. Sidstnævn
te findes dog ikke i Grønland eller andre dele af det 
dansk-norske rige, men kun i Alperne i Europa.

Indsamleren af materialet bag de tidlige tavler 
med grønlandske planter i Flora Danica kender vi der
for som »Feldskier Hr. Brasen«. Brasen bragte også 
materiale fra Grønland til C.F. Rottbølls afhandling 
om islandske og grønlandske planter i Videnskaber
nes Selskabs Skrifter (se s. 134 i dette festskrift). Chri
stoph Brasen er ikke meget omtalt i dansk biografisk 
litteratur, men efter tiden som kirurg ved de herrnhu- 
tiske missionsstationer Neuherrnhut og Lichtenfels i 
Grønland blev han selv missionær i Labrador, hvor 
han omkom ved en kæntringsulykke i 1774, kun ca. 36 
år gammel. Brasens grønlandske planter i Flora Danica 
og i Rottbølls afhandling må formodentlig være sam
let i nærheden af de grønlandske missionsstationer, 
hvor han arbejdede.

Illustrationen på festskriftets omslag er gengivet 
efter det originale mønsterark, der blev anvendt som 
forlæg ved håndkolorering af de eksemplarer af vær
ket Flora Danica, der blev solgt og distribueret. Et til
svarende sæt tjente som forlæg for fremstillingen af 
Flora Danica-stellet.

Ib Friis
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Grønland - en verden af mineraler

figur i. Kryolit- 
krystaller fra 
Ivittuut. Foto:
O. Johnsen.

AF MINIK ROSING

Den 31. maj 1806 ankom mineralogen Karl Ludwig 
Giesecke til Frederikshåb, det nuværende Paamiut, i 
Vestgrønland. Han var udsendt af Christian VII’s 
Kongelige Grønlandske og Færøske Handelscommis- 
sion for at undersøge og registrere de mineralogiske 
rigdomme, man måtte formode lå gemt i Grønland.

Et par år forinden havde han i stor hast og efter alt 
at dømme med pantefogeden i hælene forladt sit ar
bejde som librettist og skuespiller i Schikaneders sku
espilstrup i Wien. Han havde været involveret i op
sætningen af Tryllefløjten og havde selv spillet 1. slave 
ved uropførelsen. På vejen nordover havde han lagt 
sit oprindelige navn Johann Georg Metzler og skue
spillet bag sig, og han optrådte i København som mi
neralogen Karl Ludwig Giesecke.

Straks efter ankomsten til Frederikshåb/Paamiut 
begyndte han en hektisk indsamlingsrejse, hvor han 
undersøgte kysten mellem Kap Farvel og Julianehåb i 
Sydvestgrønland. Grønland var på den tid kendt og 
nogenlunde kortlagt fra Kap Farvel i syd til Uperna- 
vik i nord. Det var et kolossalt land, og han måtte ar
bejde hurtigt og effektivt, hvis undersøgelsen skulle 
nås på de to korte sommersæsoner, der ifølge planen 
skulle klemmes ind mellem de sjældne skibsforbindel
ser til Danmark.

Efter at have berejst Grønlands sydspids rejste han 
til Godthåb for at overvintre dér. Han havde hurtigt 
tilpasset sig de lokale grønlandske forhold, han ind
samlede lokal viden og benyttede de lokale transport
midler, når han rejste. Den anden sommer gik nord
over, og igen returnerede han til Godthåb med en be
tragtelig mineralsamling.

Det omfattende prøvemateriale fra de to første 
somres indsamling blev pakket i kasser og sendt tilba
ge mod København med skibet Freuhlin. Imidlertid 
endte Danmark på trods af sin erklærede neutralitet 
på den franske side i Napoleonskrigene, som på dette 
tidspunkt var godt i gang. Da Freuhlin under dansk 
flag stævnede hjemover, blev hun opbragt af den en
gelske flåde, og hendes last blevet taget som krigsbyt
te og bortauktioneret i Edinburgh, uden nogen oplys
ninger om den usædvanlige proveniens. Den første 
systematiske mineralsamling fra Grønland forsvandt 
således for en tid fra videnskabens verden.

Da transporten over Atlanten efterhånden blev 
mere og mere besværliggjort af krigshandlingerne og 
i særdeleshed af tabet af den danske flåde i 1807, måtte 
Giesecke fortsætte sit arbejde i Grønland helt frem til 
1813, hvor det endelig efter syv hårde års indsamling af 
mineraler fra hele det da kendte Grønland lykkedes 
ham at komme med et skib mod Europa. Han havde 
allerede fået efterretninger om, at hans samling var 
forsvundet i England, og han stoppede derfor i Leith, 
som dengang var en af anløbshavnene på vejen mel
lem Danmark og Grønland.

Naturhistorikeren Morten Wormskjold fra Køben
havns Universitet var i 1812 på vej mod Grønland, 
men sad fast i Leith. For at udnytte tiden fulgte han 
mineralogiforelæsninger hos Robert Jameson i Edin
burgh. Det var netop Jameson, der havde valueret 
Gieseckes konfiskerede mineralsamling og bedømt 
den som værende stort set værdiløs. Imidlertid kunne 
Wormskjold vise, at samlingen var fra Grønland, og 
da det viste sig, at den blandt andet indeholdt det uhy
re sjældne mineral kryolit, opkøbte professor Thomas 
Allan samlingen - og gjorde en fantastisk god forret
ning. Ikke nok med at stykkerne i samlingen kunne 
sælges i dyre domme til Europas mineralsamlinger, 
den indeholdt også et på den tid ukendt mineral, som 
nu bærer navnet Allanit.

Under opholdet i Leith fik Giesecke atter kontakt til 
sin samling, og han fik samtidig nys om, at der var et 
ledigt professorat i Dublin. Han foretog nu sit tredje 
og sidste hamskifte - han overtog ledelsen af The Roy
al Dublin Society’s museum under navnet Charles Le
wis Giesecke. Gieseckes omfattende studier af Grøn
land tilvejebragte en række hidtil ukendte mineraler, 
såsom det førnævnte Allanit, som han fandt ved Aluk 
i Sydøstgrønland, Kaersutit fra Qaasut i Nordvest- 
grønland og Gieseckit, som siden er blevet opkaldt ef
ter ham selv.

Takket være Gieseckes utrættelighed og Napole
onskrigenes længde blev Grønland altså manifesteret 
som et mineralogisk slaraffenland. Gieseckes samlin
ger rummede mere end halvtreds forskellige minera
ler, hvoraf en del var sjældne eller hidtil ukendte. 
Grønlandske mineraler kom til at indtage prominente 
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positioner i alle væsentlige europæiske samlinger, og 
mineralogien, som var en nobel gentleman-hobby på 
den tid, blev styrket.

Imidlertid er det også vigtigt at huske, at det var den 
Grønlandske Handelscommission og ikke universite
tet, som havde sendt Giesecke mod nord. Havet om
kring Grønland var den kilde, hvorfra olien sprang i 
1700- og 1800-tallet. Grønlandshvalerne var umåde
ligt fede og beundringsværdigt fredelige, deres tran 
oplyste Europas og Amerikas gader, og mange af op
lysningstidens revolutionære og samfundsforandren
de resolutioner er sikkert forfattet i tranlampens skær. 
Men var det ikke tænkeligt, at dette store land også 
rummede rigdomme i sin klippegrund? Denne for
håbning var jo baggrunden for Gieseckes rejser - og 
skulle også senere indfries i et vist omfang. For at vi 
kan fatte sammenhængen mellem de mineraler, som i 
en naturhistorisk samlingsoptik optog Giesecke, og 
de mineralske rigdomme, som stimulerede mundvan
det hos hans opdragsgivere i Handelscommissionen, 
er det nok nødvendigt at se på selve mineralbegrebet.

I videnskabelig forstand er et mineral en naturligt 
forekommende, homogen, uorganisk kemisk forbin
delse, som er karakteriseret ved at have en bestemt 
sammensætning, og ved at stoffets atomer er organise
ret på en bestemt, systematisk måde. Mineraler fore
kommer stort set altid som krystaller, uanset om de 
har de ydre plane flader og rette kanter, vi ofte beskri
ver som krystalline. Mineraler er simpelthen den må
de, det meste afjorden er organiseret på. Bjerge, sand
ørkener og selve Jordens gloende indre består af bjerg
arter - faste aggregater af mineraler, som er låst sam
men med deres naboer til alle sider, fordi deres uregel
mæssige overflader griber ind i hinanden. Bjergarter 
består altså af mineraler, og mineraler består af grund
stoffer.

I den medicinske betydning, som måske er den, 
man oftest bliver konfronteret med i sin dagligdag, 
hentyder mineraler til de uorganiske sporstoffer, vi 
skal have gennem kosten for at kunne opbygge knog
ler og andre vigtige organer. I virkeligheden optræder 
disse sporstoffer imidlertid kun yderst sjældent som 
egentlige mineraler i kosten. De indgår i forskellige 
opløsninger og organiske stoffer, som hverken har en 
fast sammensætning eller en fast indre struktur.

En lykkejæger på jagt efter mineralske rigdomme 
kommer nok lidt nærmere den videnskabelige defini
tion, når hun drømmer om mineraler. Mineraljæge
rens mineraler er i virkeligheden oftest de grundstof
fer, som mineraler og bjergarter er opbygget af. Det

figur 2. Tugtupit. Et unikt grønlandsk mineral fra Narsaqområdet. Mineralet 
er meget eftertragtet som smykkesten og har den usædvanlige egenskab, at 
dets farve ændrer sig mellem lys pink og dyb purpur afhængigt af, om det har 
været udsat for sollys for nylig. Foto: O. Johnsen.

kan være grundstofferne jern, kobber og sølv, eller 
den moderne verdens silicium, tantal og neodym. De 
mineralske råstoffer udvindes ved kemisk forarbejd
ning af mineraler, som igen udvindes ved mekanisk 
forarbejdning af bjergarter. Derfor omtales mineral
ske råstoffer i daglig tale som mineraler.

Tilbage til Handelscommissionens forhåbninger. Hvil
ke mineralske råstoffer havde de håbet, at Giesecke 
skulle sende hjem i sine trækasser? Længst fremme i 
lægmandens mineralske forhåbninger har der nok al
tid ligget en guldklump og glimtet. Mon ikke de kon
gelige handelsfolk havde håbet, at 1800-tallets danske 
statsfinanser kunne styrkes med lidt grønlandske 
ædelmetaller, på samme måde som Christian IV gen
nem 1600-årene havde foret sin og nationens penge
kasse med gedigent norsk sølv fra de rige miner ved 
Kongsberg?

Man kan forestille sig kommissærernes frustration 
over, at den gode mineralog havde fået et tilbagefald 
til det Mozartske sværmeri og var plumpet direkte i 
det akademiske hængedynd. Han havde ladet sig be
gejstre over mineraler, hvis eneste kvalitet var, at de 
var sjældne og derfor stort set umulige at finde - mi
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figur 3. Grafit, 
hjembragt til 
Mineralogisk 
Museum fra Langø 
ved Upernavik af 
H.J. Rink. Foto:
O. Johnsen.

neraler, der ikke indeholdt noget som helst, nogen 
som helst kunne bruge til noget som helst. Men grund
videnskabens nytteværdi lader tit vente på sig, og det 
skulle vise sig, at de kryolitforekomster, Giesecke 
kortlagde under Napoleonskrigene, både kunne red
de Grønlands befolkning frelste gennem Anden Ver
denskrig og hjælpe med til at befæste Danmarks posi
tion som en del af den vesteuropæisk-nordamerikan- 
ske familie. Men der skulle gå en del år, inden hans ar
bejde kunne bære pekuniære frugter.

I samme gode humanistisk-naturvidenskabelige ånd 
og tradition kom Hinrich J. Rink noget senere ind på 
den grønlandske scene. Han var uddannet ved univer
sitetet i Kiel i de hertugdømmer, som stadig var en del 
af det danske kongerige, og havde B.S. Ingemann og 
H.C. Ørsted som sine vejledere. Han deltog som geo
log på den første Galatheaekspedition og vendte i 
1846 hjem hårdt mærket af malabarfeber, som nær 
havde taget livet af ham. Han kom sig dog så vel, at 
han allerede i 1848 stævnede ud på nye eventyr. Belært 
af erfaringen holdt han denne gang en strengt nordlig 
kurs og rejste til Grønland.

Selv samme Napoleonskrig, som havde fået Gie
secke til at strande i Grønland, havde også nedkaldt 
englændernes vrede over det danske rige: En af deres 
straffeforanstaltninger var at lægge en kommunika
tionsteknologisk blokade over for Danmark og i øv
rigt også det nyfødte USA. Blyanten var den tids iPad. 
Det hotteste nye inden for kommunikation. Med en 
blyant kunne man ubesværet skrive på papir, endda 
med slet-og-ret-funktion. Skrev man fejl, kunne man 

blot viske ud med et stykke læder og gøre skaden god 
igen. Det var alt sammen vældig godt, havde det ikke 
været for det kedelige faktum, at fjenden, England, 
sad på den eneste kendte forekomst af blyantsduelig 
grafit i verden.

Man mente, at grafit var en særlig blød form for 
bly, og man ledte højt og lavt i den blyantshungrende 
verden efter nye forekomster, der kunne dække det 
umådelige behov for at forklare sig i skrift og tegning. 
Rink rejste op og ned ad den grønlandske vestkyst og 
deltog i den store blyantsjagt. Han fandt faktisk en 
ganske fortrinlig forekomst af grafit på Langø ved 
Upernavik.

Imidlertid havde han gjort regning uden Napole
on, der ligesom Danmark var ramt af den engelske 
handelsblokade. Han havde sat en af sine officerer, 
Nicolas-Jacques Conté, der også var maler, til at finde 
ud af, hvad blyant, som man kaldte grafit, egentlig er. 
I et storslået forskningsprojekt fik han styr på fremstil
lingen af syntetiske blyantsstifter ved at blande 
grafitpulver fra elendige blyantsuduelige forekomster 
sammen med ler og sprøjte det ud i lange baner (1795). 
Når blandingen var brændt som keramik, udgjorde 
den en fortrinlig blyantsstift, som endda kunne varie
res i hårdhed, 1, 2,3,4 etc. ved at justere blandingsfor
holdet mellem ler og grafit.

Selv om Rinks mineralefterforskning faktisk var 
ganske vellykket og han fandt det eftertragtede grafit, 
havde naturlig blyant mistet sin betydning, og grafit
forekomsterne i Nordvestgrønland ligger lige så jom
fruelige, som da Rink kortlagde dem i midten af 1800- 
tallet.
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Igen skulle videnskabens veje vise sig at lede i en 
anden retning end oprindelig planlagt. Rink var un
der sine rejser blevet så optaget af den grønlandske 
befolkning og dens skæbne, at han i stedet for at finde 
mineralske rigdomme til den danske statskasse viede 
sit liv til at bevare og udvikle de kulturelle rigdomme, 
han havde fundet i den grønlandske befolkning. Rink 
blev en af de vigtigste fortalere for indførelsen af de
mokratiske institutioner i Grønland. Han udgav den 
første avis på grønlandsk, der til overflod som verdens 
første blev udgivet med illustrationer i farver. Han 
samlede og udgav grønlandske myter og sagn, og han 
gjorde i det hele taget en kolossal indsats for at skabe 
en moderne grønlandsk identitet, som kunne føre den 
grønlandske befolkning nogenlunde helskindet ind i 
en ny og i tiltagende grad globaliseret verden. Hvad 
der begyndte som en geologisk udforskningsrejse 
med henblik på udnyttelse af mineralske råstoffer, 
endte med at skabe et fundament for den grønlandske 
nation, der er blevet en realitet i dag.

Efterhånden blev de danske kolonier i Grønland i 
højere og højere grad opfattet som en helhed - et sam
let Grønland under den danske krone. Dette skyldes 
blandt andet de landsråd, som Rink havde indført for 
at skabe grønlandsk indflydelse på landets ledelse og 
udvikling. Som en konsekvens af, at den danske stat 
begyndte at se hele Grønland som en udelt dansk be
siddelse, opstod der et behov for en mere koordineret 

og gennemgribende beskrivelse af landet. I 1878 op
rettedes Kommissionenfor Videnskabelige Undersøgelseri Grøn
land med deltagelse af H.J. Rink, som nu var direktør 
i Den Kongelige Grønlandske Handel, kommandør i 
marinen N.F. Ravn og professor E Johnstrup fra Kø
benhavns Universitets Mineralogiske Museum.

Inspirationen til oprettelsen af den videnskabelige 
kommission kom bl.a. fra den økonomiske succes 
med brydningen af de kryolitforekomster, som Gie- 
secke havde kortlagt i egnen omkring Ivittuut. Kryo- 
lit, der betyder is-sten, er en kemisk forbindelse af alu
minium, natrium og fluor. Den fandtes som rene, sne
hvide krystaller i en stor forekomst i bunden af Arsuk- 
fjorden. Brydningen af kryolit blev indledt i 1854 på 
initiativ af C.F. Tietgen og den berømte kemiker Ju
lius Thomsen, som blandt andet er portrætteret på 
P.S. Krøyers store maleri i Videnskabernes Selskabs 
mødesal.

Forekomsten af kryolit ved Ivittuut blev en af hjør
nestenene i hele verdens produktion af aluminium. 
Under Anden Verdenskrig, hvor fly var blevet en vig
tig del af krigsførelsen, ville USA sikre sig adgang til 
den vigtige ressource og nok også prøve at forhindre 
Tyskland i at gøre det samme. Da skibstrafikken mel
lem Danmark og Grønland ikke længere kunne opret
holdes, blev der lavet en aftale mellem USA og Dan
mark om, at USA skulle forsyne Grønland med varer 
mod at få betaling i kryolit. Værdien af den udvundne

figur 4. Steenstrupin, opkaldt efter geologen K.J.V. Steenstrup. Steenstrupin 
indeholder uran, thorium og sjældne jordarters metaller. Foto: O. Johnsen.

tv: figur 5. Ussingit, opkaldt efter professor N.V. Ussing. Foto: O. Johnsen.
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figur 6. Thomsenolit, opkaldt efter Julius Thomsen, fundet ved Ivittuut. Foto: O. Johnsen.

kryolit var faktisk større end udgiften til Grønlands 
forsyning, så Grønland havde penge på sin amerikan
ske bankbog ved krigens afslutning. Således kom Gie- 
seckes geologiske arbejde alligevel til at skabe et øko
nomisk afkast, som begyndte med halvtreds års for
sinkelse og varede i mere end hundrede år. Den ame
rikanske interesse i Grønland blev opretholdt efter 
krigen, og Grønlands stigende strategiske betydning 
er formodentlig ikke uden betydning for det tætte for
hold mellem USA og Danmark.

Ud over den unikke kryolitforekomst ved Ivittuut 
havde Giesecke noteret en ophobning af sjældne mi
neralforekomster i egnen omkring Narsaq. Johnstrup 
satte en del af sin og den videnskabelige kommissions 
indsats ind her, ligesom hans kollega Steenstrup fik 
organiseret og systematiseret Gieseckes rejsenotater 
og publiceret dem i kommissionens tidsskriftsserie 
Meddelelser om Grønland. Det blev begyndelsen til en 
lang tradition for studier af sjældne grønlandske mi
neraler ved Geologisk Museum i København.

Professor N.V. Ussing, der afløste Johnstrup som 
professor på museet, gik et skridt videre end blot at 
finde og beskrive mineralerne. Som en af de første i 
verden forklarede han, hvordan forskellige mineraler 
dannes gennem fysiske og kemiske processer i et mag
makammer, når det afkøles. Efter ham fulgte O.B. 
Bøggild som professor ved Mineralogisk Museum. 
Han skrev en samlet monografi om Grønlands mine

raler i Meddelelser om Grønland. Bøggild blev efterfulgt 
af Arne Noe-Nygaard, som udvidede arbejdet til en 
egentlig geologisk kortlægning af Grønland, der førte 
til oprettelsen af Grønlands Geologiske Undersøgelse i 1946. 
Noe-Nygaard havde deltaget i Treårsekspeditionen 
fra 1931-34. Under ledelse af Lauge Koch åbnede eks
peditionen for udforskningen af det dengang kun 
sporadisk kendte Nordøstgrønland.

Den omfattende danske forskningsaktivitet i 1900- 
tallets begyndelse blev en væsentlig begrundelse for, 
at Danmark fik tilkendt suverænitet over hele Grøn
land ved en afgørelse i den Internationale Domstol i 
Haag i 1933. Det er dette samlede Grønland, der er 
grundlaget for, at der i dag er én samlet grønlandsk 
nation.

I 1955 ankom et militært kontingent på ti menige 
og to befalingsmænd til Narsaq. Ud over de regle
menterede fanfarehorn og faner medbragte de geiger- 
tællere til måling af radioaktivitet i fjeldet. Niels Bohr 
havde på det tidspunkt en plan om indførelse af atom
kraft i Danmark, og man havde fra Grønlands Geolo
giske Undersøgelse og Københavns Universitets side 
anbefalet området omkring Narsaq på grund af områ
dets specielle geologi. Under vejledning af Henning 
Sørensen fra den geologiske undersøgelse gik de me
nige i gang med at kortlægge radioaktiviteten i områ
det og lokaliserede en vældig forekomst af uran på 
Kvanefjeld ved Dyrnæsbugten nord for Narsaq.
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I 1957 kom Niels Bohr selv op, inspicerede fore
komsten og igangsatte en intensiv geologisk udforsk
ning af området. Med udgangspunkt i en barakby ved 
Dyrnæs startede en detaljeret kortlægning af geologi
en i området, og et væld af nye, fascinerende minera
ler kom for en dag. Der er indtil videre beskrevet mere 
end 200 mineraler fra Narsaq-området, og 25 minera
ler er opdaget og beskrevet første gang herfra. Hen
ning Sørensen, som ledede undersøgelserne, fik sit 
eget mineral Sorensenit opkaldt efter sig. Han blev si
den professor i geologi ved Københavns Universitet 
og virkede som præsident for Videnskabernes Selskab 
I994-96-

Ved den omfattende mineralogiske og geokemiske 
forskning, der fulgte kortlægningen, viste det sig, at 
bjergarterne indeholder usædvanligt høje koncentra
tioner af en række sjældne grundstoffer, heriblandt de 
såkaldte »sjældne jordarters metaller«. Det er en fa
milie af grundstoffer med en række særlige egenska
ber, der gør dem uundværlige i næsten alle moderne 
højteknologiske produkter. Der er nu langt frem
skredne planer for udnyttelsen af de sjældne metaller 
i Sydvestgrønland, og igen - ligesom med Gieseckes 
kryolitstudier - ser det ud til, at udnyttelsen af fore
komsterne er adskilt fra kortlægningen med et halvt 
århundrede.

Da kryolitbruddet i Ivittuut var ved at løbe tør for 
kryolit, måtte Kryolitselskabet Øresund, der stod for 
driften, se sig om efter nye aktiviteter i Grønland. Der 
blev iværksat en omfattende aeromagnetisk kortlæg
ning af Vestgrønland, idet malmforekomster ofte kan 
detekteres fra luften ved deres magnetiske egenska
ber, som afviger fra det omgivende fjeld. I indlandet 
nordøst for Nuuk viste der sig en meget kraftig mag
netisk anomali på et sted, hvor en lang odde af land 
skyder sig ind i indlandsisen. Området har fra gam
mel tid været beboet af folk fra både nord og syd, når 
de i forbindelse med sommerens rensdyrjagter tog på 
månedlange rejser ind i landet og mødte venner og be
kendte fra andre bopladser. Stedet gik under navnet 
Isua, som betyder landets yderste spids.

En hurtig kortlægning viste, at det magnetiske sig
nal skyldes en type jernmalm, som er opbygget af 
vekslende lag af mineralerne magnetit og kvarts. Den 
dybsorte magnetit og den kridhvide kvarts giver 
bjergarten en flot zebrastribning, hvorfor den går un
der navnet båndet jernmalm. Det er en bjergartstype, 
der kun kendes fra de ældste dele af den geologiske hi
storie. Den er dannet ved, at opløste jernforbindelser 
og kvarts er udfældet på bunden af et afjordens tidli
ge have.

figur 7. Sorensenit, opkaldt efter professor Henning 
Sørensen. Foto: O. Johnsen.

Jernmalmsforekomsten blev opdaget og kortlagt i 
midten af 1960’erne. 11972 foretog Professor Stephen 
Moorbath, som arbejdede sammen med Grønlands 
Geologiske Undersøgelse, en datering af jernmalmen 
ved hjælp af blyisotoper. Den alder, han konstaterede, 
var fuldkommen svimlende. På den tid regnede man 
med, at de ældste bjergarter på Jorden var omkring et 
par milliarder år gamle, men Isua-jernmalmen viste 
sig at være aflejret i havet for mere end 3.600 millioner 
år siden. Pludselig tog udforskningen af Isua en helt 
ny drejning. Fra at være en potentiel malmforekomst 
blev det til en af de væsentligste kilder til forståelsen 
af den unge Jords geologiske udvikling, til studiet af 
havenes oprindelse på Jorden, og endelig blev de tid
ligste spor afliv på Jorden fundet i Isuas bjergarter.

Ud fra et mineralogisk synspunkt viste Isua sig og
så leveringsdygtigt. Nogle af bjergarterne indeholdt 
et smukt smaragdgrønt mineral, fuchsit, som i Isua 
har en kemisk sammensætning, man ikke havde set i 
andre forekomster på Jorden, og en gruppe amerikan
ske geologer foreslog, at man skulle give Isua-varian- 
ten af dette mineral sit eget navn, »Grønlandit«. 
Grønlandit er aldrig blevet accepteret som mineral
navn, men navnet har siden klæbet til den bjergart, 
som indeholder mineralet. Grønlandit kan poleres til
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figur 8. Båndet jernmalm fra Isua. Foto: M. Rosing, 

smukke dybgrønne smykkesten, som tilmed kan bry
ste sig af at være de ældste smykkesten i verden. Mine
selskabet London Mining regner med at starte bryd
ning af jernmalmen inden for nogle få år og sætter sik
kert skovlen i jorden på halvtredsårsdagen for opda
gelsen af jernmalmen.

Samtidig med, at Kryolitselskabet begyndte sin re
gionale eftersøgning af nye mineralforekomster, be
gyndte andre efterforskningsselskaber at rumstere i 
Grønland. I fjordkomplekset bag Uummannaq i Nord- 
vestgrønland havde geologer i 1930 fundet stykker af 
malm med mineralerne blyglans og zinkblende. Fun
det blev omhyggeligt indført i professor Bøggilds 
»Mineralogy of Greenland«, som udkom i Meddelelser 
om Grønland i 1953. En angiveligt sandfærdig skrøne vil 
vide, at man simpelthen slog op i Bøggilds mineralo
gibog, da et canadisk efterforskningsselskab spurgte 
til potentialet for zinkmalme i Grønland. Der stod, 
sort på hvidt, at der var fundet zinkblende ved Maar- 
morilik i Uummannaqfjorden. I 1973 var brydningen 
af zink- og blymalm allerede i gang i Maarmorilik ef
ter en ganske kort etableringsperiode af mineanlæg
get - og det sædvanlige halve århundrede efter den 
oprindelige kortlægning af forekomsten.

Da de geologiske undersøgelser af uranforekom
sterne ved Narsaq i Sydgrønland var gennemført, ryk
kede man teltpælene op og flyttede lejren nordover til 
Midgaard ved Fiskenæsset. I forbindelse med den 
geologiske kortlægning her fandt den senere direktør 
for Grønlands Geologiske Undersøgelse, Martin Ghis- 
ler, i 1966 en forekomst af rubiner, hvoraf en del var 
af ædelstenskvalitet. True North Gems regner med at 
starte brydningen af rubiner i år - ca. 50 år efter opda
gelsen af forekomsten.

Det har altid kendetegnet drømmene om mineral
ske råstoffer fra Grønland, at mineralske ressourcer 
opfattes som rent geologiske fænomener. Enten er der 
en forekomst et givet sted, eller også er der det ikke. 
Imidlertid opstår en økonomisk interessant forekomst 
ved et sammenfald mellem geologiske, sociologiske 
og teknologiske omstændigheder. En ny opfindelse 
kan skabe umættelig efterspørgsel efter et givet mine
ral eller grundstof og i samme øjeblik gøre et andet 
uinteressant og værdiløst. En ny ide kan gøre en vær
diløs sten til uvurderlig malm, og nye moder, handels- 

FIGUR 9 Magnetitkrystaller fra Gardiner, Østgrønland. 
Foto: O. Johnsen.
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figur io-u. Per Kirkeby: To raderinger udført under geologisk feltarbejde i Isua 2004.

figur 12. Grønlandit fra Isua. Foto: M. Rosing.

figur 13. Rubin fra Fiskenæsset. Foto: O. Johnsen.
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FIGUR 14. Dronning Margrethe II: Akvarel fra Scoresbysund 4. juli 2004.

ruter eller politiske strømninger kan gøre, at en fore
komst af en given geologisk beskaffenhed i en geo
grafisk region bliver langt mere attraktiv end en tilsva
rende forekomst i en anden region. Selv om den tid, 
der går fra opdagelsen af en mineralforekomst, til den 
er klar til kommerciel udnyttelse, typisk kan regnes i 
hele og halve århundreder, går der alligevel en direkte 
linje fra forskeren, der stikker sin nysgerrige grund
forskningsnæse i jorden, til den minedrift, der leverer 
de råvarer, vi er fuldkomment afhængige af i vores 
hverdag.

Det nye selvstyrende Grønland lægger stor vægt 
på udvindingen af mineralske råstoffer og olie i deres 
strategi for den fremtidige understøttelse af det grøn
landske samfund. Som i alle andre lande må man for
holde sig til de udfordringer, der ligger i forhold til 
miljøbeskyttelse, harmonisk samfundsudvikling og 
international politik. Opvarmningen af den arktiske 
region giver Grønland en ny og mere central place
ring i verden. Grønlands mineraler kommer til at på
virke balancen mellem bevarelse af en grønlandsk 
identitet og en stigende vekselvirkning med den om
givende verden.
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figur i. Det første møde med polareskimoerne. Isabella og Alexander har lagt isankre ud syd for Bushnan Øen. August 1818. Tegning af 
Zakæus i John Ross 1819.
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Meteoritter og inuitter i Nordvestgrønland
AF VAGN FABRITIUS BUCHWALD

Det nordligste Grønland forblev meget længe inuit
ternes eget land. Ingen sydfra bekymrede sig om, 
hvad der lå nord for 720 N. Isen i Baffinbugten gjorde, 
at det var risikabelt at sejle så langt mod nord for at 
fange hvaler, hvalros og narhval. Hovedaktiviteten i 
1500-1700-tallet lå sydligere, omkring Disko, og flere 
navne, der er bevaret i dette område, vidner om tilste
deværelsen af hollandske, engelske og skotske skippe
re, f.eks. Vaigat, Svartenhuk og muligvis Disko.

1818-1890

Imidlertid voksede drømmen om en Nordvestpassage 
sig stadig stærkere. Drømmen om den rute nord om 
Canada, der ville kunne forkorte sørejsen fra Europa 
til Asien. Martin Frobisher (1535-94), John Davis (1550- 
1605), Henry Hudson (ca. 1565-1611), William Baffin 
(1584-1622) og Jens Munk (1579-1628) gjorde deres for 
at udforske en brugbar rute. De kom dog kun i spora
disk kontakt med den grønlandske befolkning. Blandt 
de følgende besøg er især ét interessant, for med det 
blev man pludselig klar over, at den allernordligste 
del af Grønland, fra 76° N, var befolket.

Efter at Napoleonskrigene var overstået, og efter 
at hvalfangeren William Scoresby (1789-1857) havde 
rapporteret svindende is i Baffinbugten, besluttede det 
engelske Admiralitet sig for at udruste to små isfor
stærkede fregatter, »Isabella« og »Alexander«. Un
der ledelse af John Ross (1777-1856) sejlede man sent i 
april 1818 ud fra London for at finde Nordvestpassa
gen (Ross 1819, Buchwald 1964). Blandt skibsoffice
rerne var kaptajn Edward Sabine, løjtnant W.E. Parry 
og kadetten James Clark Ross, en nevø af John Ross, 
mænd, som senere skulle yde betydelige bidrag til po
larforskningen. Helt uundværlig viste tolken Zakæus 
sig at være. Han var en begavet inuit, som kendte et 
par grønlandske dialekter, kunne engelsk og var dyg
tig til at tegne.

Rejsen langs Grønlands vestkyst forløb uden stør
re problemer, men nord for Upernavik, den sidste 
danske koloni, mødte man stadig stærkere is. Med tre 
meter lange issave åbnede man kanaler, hvorigennem 
skibene blev trukket, mens musikanter opmuntrede 
de hårdt slidende mænd. Til sidst måtte man dog give 
op, nær 76° N, 65° V, og lægge isankre ud på den faste 

is, der strakte sig helt ind til en ø, som lå nogle få kilo
meter mod nord. Øen døbtes Bushnan Island efter en 
af Ross’ underofficerer.

Stor var overraskelsen, da man fra skibene den 9. 
august så to slæder nærme sig. Zakæus har foreviget 
mødet i en prægtig akvarel, som viser byttehandlen 
mellem officererne og de »Arktiske Højlændere«, 
som inuitterne blev døbt. Fra besætningens side yde
de man knive, spejle, skjorter, huer og perler, mens 
man selv erhvervede narhvalstænder, et par slæder og 
nogle knive med jernæg. Jernet fremkaldte mange 
spørgsmål, men det forblev en gåde, fordi issituatio
nen forbedredes, og kaptajn Ross måtte følge sin in
struks og sejle videre. Halvtreds km længere mod vest 
rundede han et forbjerg, som han kaldte Kap York ef
ter hertugen af York, og efter yderligere nogle ugers 
sejlads blev han stoppet af isen i Smith Sund. Før han 
drejede sydpå, opkaldte han de to forbjerge efter ski
bene, Kap Alexander på den grønlandske side og Kap 
Isabella på den canadiske side.

Ved hjemkomsten til London analyserede William 
Wollaston (1766-1828) fragmenter af knivene og fandt, 
at det drejede sig om jern med et usædvanligt højt ind
hold af nikkel, 3-4%. Datidens analysemetoder for 
nikkel var ikke særlig gode, for senere har det samme 
materiale vist sig at indeholde 8 % nikkel, men Wolla
stons konklusion var ikke desto mindre klar: Det måt
te dreje sig om meteorjern.

Da Sir William E. Parry (1799-1855) nogle få år senere 
fortsatte sin tidligere chefs opdagelsesrejser i Canada, 
mødte han mange eskimoer, som var ivrige efter at få 
fat i noget jern fra skibene. Søm og tøndebånd var ef
tertragtede, og Parry traf endog en kvinde, som var 
parat til at bytte sit 4-årige barn bort for en stålkniv 
(Parry 1821).

11843 tog Christian VIII (1839-48), der var levende 
naturvidenskabeligt interesseret, initiativet til en slæ
deekspedition, der skulle opspore det mystiske jern 
nær Kap York. Man startede fra Upernavik, men på 
grund af en del åbent vand i Melvillebugten nåede 
slædeholdet aldrig frem, og ekspeditionen forblev re
sultatløs (Garboe 1964).

Da geologen Hinrich Rink (1819-93) ved et besøg 
på bopladsen Niakornak i Jakobshavn distriktet i 1848 
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kom i besiddelse af en klump jern på 9,7 kg, vaktes in
teressen for meteorjernet på ny. Geologen Johan 
Georg Forchhammer (1794-1865) fandt 1,6% nikkel i 
klumpen og meddelte ved et møde i Videnskabernes 
Selskab 1854, at han var overbevist om, at det drejede 
sig om meteorjern (Garboe 1961: 217). Der blev i de 
følgende år fundet andre løse blokke i Diskobugten, 
hvilket medførte, at den kendte finsk-svenske natur
forsker Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) i 1870 på 
sin Andra Dickson’ska Expedition var i stand til at lo
kalisere et betydeligt antal jernrige blokke ved Ovifak 
(Uiffaq/Blåfjeld) på sydvestsiden af Disko. De største 
lå i havkanten, efter at de var styrtet ned fra den høje 
fjeldside.

Efter heftige diskussioner mellem professor Johan
nes Frederik Johnstrup (1818-94) og Nordenskiöld om 
ejendomsretten til de opsigtsvækkende fund (Garboe 
1961:298) enedes man om, at den største blok på ca. 31 
t bragtes til Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, 
den næststørste på ca. 6,5 t til Mineralogisk Museum, 
København, og den tredjestørste på ca. 3 t til Kaisa- 
niemi Parken i Nordenskiölds fødeby, Helsingfors. 
De mindre klumper fordeltes mellem museerne.

Imidlertid havde Johnstrup bedt sin assistent, 
K.J.V. Steenstrup (1842-1913) om at sætte sig grundigt 
ind i sagen. Inden længe var Steenstrup efter feltar
bejde i Disko området og omhyggelige laboratorieun
dersøgelser klar over, at de nye fund intet havde med 
meteoritter at gøre, men udgjorde et om muligt endnu 
mere usædvanligt materiale, nemlig jern, der ved na
turlige, men sjældne processer var udskilt i Diskos 
mægtige basaltforekomster. Senere undersøgelser har 
bekræftet Steenstrups konklusioner, men Norden
skiöld selv fastholdt til sin død meteorit-teorien. De 
interessante forekomster har nu i over hundrede år 
været genstand for undersøgelser fra mange sider. 
Her skal blot nævnes Phalen (1904), Löfquist & Bene
dicks (1941), Melson & Switzer (1966), Pauly (1969) 
og Pedersen (1991). Det ser ud til, at der - bortset fra 
en kuriositet i Hessen, Tyskland - ikke findes lignende 
forekomster noget sted på Jorden.

På polarforskeren Isaak J. Hayes (1832-81) ekspe
dition for at trænge frem gennem Smith Sund i 1861 
blev han tvunget til at overvintre nær Etah ved Port 
Foulke, 78°i8 N. Her traf han en eskimo, som gav ham 
et stykke jern fra Savissivik og fortalte, at han havde 
gemt det sammen med andre stykker for at indfælde 
det i en kniv. Det er første gang, at den lille boplads 
omtales. Der er over 400 km fra Port Foulke (nær 
Etah) til Savissivik. Han fortalte også, at hans stamme 
undertiden besøgte stedet, hvor der lå en tons-tung

figur 2. Isbjerge
ne ligger tæt 
mellem Bushnan 
0 og Meteorit 0. 
Foto: Vagn Fabri- 
tius Buchwald 
2. august 1963.

figur 3. »Villa 
med udsigt«.
Sten-tørvehus i 
Savissivik. Stor
fangerens bjørne
bukser og skjorte 
hænger til tørre. 
Foto: Vagn Fabri- 
tius Buchwald 
29-juli 1963.

jernklump. Stednavnet er afledt af‘savik’, der betyder 
kniv, og kan oversættes som ‘det sted hvor man får 
jern til knivfremstilling’. Jeg har undersøgt Hayes’ 
materiale (21,5 g), som nu befinder sig i Philadelphia’s 
Academy of Sciences, og som er det første håndgribe
lige bevis for meteoritternes tilstedeværelse øst for 
Kap York.

1891-1927

I 1891 indledte Robert Edwin Peary (1856-1920) sine 
forsøg på at nå Nordpolen. I nitten år benyttede han 
Nordgrønland som sin base, og han lærte af inuitter
ne, hvordan man rejser og overlever under arktiske 
forhold. 11894 førte to af hans hjælpere, Tallakoteah 
og Kessuk, ham på en lang slæderejse fra Etah til de to 
steder, hvor de vidste, at der lå tre store jernklumper. 
I hans mesterligt fortalte beretning (Peary 1898) ople-
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FIGUR 4. De tre jernmeteoritter, som Peary bragte til USA, er udstillet i American Museum of Natural History, 
New York. Fra venstre Ahnighito, (30,9 ton), Dog og Woman. Foto ca. 1950.

ver man, hvordan han blev besat af den vanskelige op
gave at flytte den største, Ahnighito, som han troede 
vejede 50-100 t, ned til vandet for at sejle den til New 
York. De to mindre meteoritter, Woman (3 t) og Dog 
(400 kg), som lå 8 km nordligere, voldte også en del 
besvær; Woman var under bjergningen nær gået til 
bunds i bugten. Arbejdet med at nå Nordpolen blev 
udsat tre år.

Peary havde været sikker på, at det drejede sig om 
meteoritter, men omverdenen var skeptisk oven på 
postyret om Disko-klumperne. Bl.a. imødegik eksper
ten Aristides Brezina, Wien, Peary, hvilket formentlig 
medvirkede til, at meteoritterne længe henlå i ube
mærkethed der, hvor de var blevet udlossede på 
Brooklyn Navy Yard (Buchwald 1975, p. 414). Omsi
der købtes de af Mrs. Morris K. Jessup, som i 1904 
donerede dem til The American Museum of Natural 
History i New York. Peary fik den betydelige sum af 
40.000 $ for meteoritterne, hvilket satte ham i stand til 
at udruste nye ekspeditioner, der skulle tjene hans 
livsopgave, at besejre Nordpolen.

I årene 1903-04 opholdt den såkaldte Literære 
Grønlandsekspedition sig i Nordvestgrønland. De fire 
medlemmer var forfatteren Ludvig Mylius-Erichsen 
(1872-1907), maleren Harald Grev Moltke (1871-1960), 
stud. mag. Knud Rasmussen (1879-1933) og kateketen 
Jørgen Brønlund (1877-1907), hvortil sluttede sig to 

bjørnejægere fra Upernavik, Adam og Markus (My
lius-Erichsen & Moltke 1906). Formålet var »at stude
re de få hundrede, spredt nomadiserende hedenske 
eskimoer ved Smiths Sund«, hvilket lykkedes på ud
mærket vis igennem Mylius-Erichsens og Knuds iagt
tagelser. Bogen fra 1906 giver for første gang på dansk 
et førstehåndskendskab til grønlændernes liv under 
højarktiske forhold. Harald Moltkes illustrationer og 
senere malerier med motiver fra Grønland har nydt 
stor udbredelse.

Ved forskellige lejligheder mødte man Peary og 
flere af hans grønlandske hjælpere. Man kendte også 
hans 1898-bog og vidste, at han havde fragtet tre store 
jernmeteoritter til New York, men underligt nok inter
esserede man sig ikke særligt for den historie, måske 
fordi Peary på sin bogs sidste side havde skrevet »The 
group is absolutely complete. The three specimens are 
intact and undivided and together comprise the entire 
fall«. Heller ikke opmåling, kortlægning eller slæde
ruter indgik i ekspeditionens opgaver. Hundrede år 
senere har det dog vist sig, at Knud Rasmussen nåede 
at indsamle en række kortskitser og kystkendinger, 
som eskimoerne selv havde tegnet over deres jagtdi
strikter (Dawes & Giendal 2008). Disse er fremragen
de og overtræffer de kort, som Eivind Astrup, Peary, 
Mylius-Erichsen og Lauge Koch udarbejdede i årene 
i895-t9i6-
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Under opholdet var Knud Rasmussen blevet op
mærksom på, at områdets beboere under Pearys man
geårige arbejde var blevet ret afhængige af civilisatio
nens goder. Ikke mindst jagtvåben, ammunition, kaf
fe, the og sukker ville man komme til at savne, når 
Peary havde nået sit mål og ikke længere kom til 
Grønland.

Og nu skete der inden for stammen en udvikling, 
der er ret enestående. Medens man i det danske 
Grønland havde gennemgået stadierne fra en 
stenalderkultur gennem flintebøsser og forladere, 
lærte polareskimoerne gennem de amerikanske 
ekspeditioner, der jo selvfølgeligt var udrustede 
med alt det bedste, der overhovedet kunne skaf
fes, at vrage således, at mellemstadierne blev 
sprunget over, og man så at sige gjorde springet 
fra stenalderen og til det bedste, der kunne præ
steres i året 1900.

Således skrev Knud Rasmussen i 1920 og begrundede 
dermed den støtte, han iværksatte for stammen. Da 
henvendelser til den danske stat ikke førte til noget, 
oprettede han i 1909 missionsstationen »Nordstjer
nen« og året efter den arktiske handelsstation Thule, 
der anlagdes ved foden af Dundasfjeldet i Wolsten- 
holme fjorden. Det er første gang, at navnet Thule får 
et fast geografisk tilholdssted, efter at det i hen ved 
2000 år havde figureret som en ø eller et ubestemt om
råde i det yderste nord. Efter forfatterens opfattelse 
passer oldtidens forestillinger bedst på det sydlige 
Norge.

Stationen blev bestyret af Peter Freuchen (1886- 
1957), som sørgede for at forsyne eskimoerne regel
mæssigt med de varer, som de tidligere havde opnået 
ved mødet med polarekspeditioner og anløb af tilfæl
dige skibe. Af disse havde der i tidens løb været gan
ske mange, især engelske og amerikanske, jævnfør 
navngivninger som Port Foulke, Smiths Sund, Kenne
dy Kanalen, Inglefield Land, Bushnan 0 og Melville 
Bugt. Far og søn, Viscount Henry Dundas Melville 
(1742-1811) og Viscount Robert Saunders Dundas 
Melville (1771-1851), begge medlemmer af det engelske 
Admiralitet, fik ikke mindre end tre af deres navne 
knyttet til Nordgrønlands geografi: Melvillebugten 
og Kap Melville, det bekendte Dundas fjeld (grøn
landsk Uummannaq) inde i, og Saunders Island, ved 
mundingen af Wolstenholme Fjorden

Thule stationen viste sig levedygtig som en enkla
ve, der var uafhængig af dansk administration, og ind
tægterne finansierede bl.a. Knud Rasmussens 1., 4. og 
5. Thule Ekspedition (Taagholt & Gilberg 1977:251). 
Thule udgav sine egne frimærker i 1935 og blev så sent 
som i maj 1937 overtaget af den danske stat.

Mens Knud Rasmussen arbejdede i Thule områ
det i 1913, fortalte en ung mand, Qitlugtoq, at han un
der harejagt havde opdaget endnu en meteorit på 
halvøen Saveqarfik, ca. 10 km øst for det sted, hvor 
Woman og Dog havde ligget. Dette var også rygtedes 
op til Crocker Land ekspeditionen, som i de år arbej
dede ved Etah (Rasmussen 1914; MacMillan 1925:388). 
Herfra rejste geologen Elmer Ekblaw sydøstpå for at 
tage meteoritten i øjesyn og sikre den for USA.

figur 5. Det ka
rakteristiske Dun
das Fjeld. Ved 
dets fod anlagde 
Knud Rasmussen 
i 1908 handelssta
tionen Thule. Fo
to: Vagn Fabritius 
Buchwald juli 
1963-
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figur 6. Afrunde
de hammersten af 
sej basaltporfyr 
omkring meteorit
ten Savik i. Stenen 
i midten er 23 cm i 
diameter og vejer 
8,3 kg. Foto: Vagn 
Fabritius Buch- 
wald 27. juli 1963.

Men ak, stenen var så sikker for Danmark, som 
om den allerede lå i Mineralogisk Museum, hvor 
den er nu. Det var kun en smal sag for Knud at 
forklare, at den var hans. Han havde ledt efter 
den i årevis ... og Qitlugtoq havde modtaget en 
bøsse som betaling, og Knuds mærke, nemlig en 
lille varde, var sat op på stedet som tegn på, at 
stenen var hans.

Sådan fortæller Peter Freuchen, og det var herefter 
klart, at Ekblaw måtte bøje sig. I øvrigt formede hele 
mødet sig meget gemytligt på dansk-svensk, idet Ek
blaw var indvandret til USA fra Sverige. Der skulle 
imidlertid gå mange år, før meteoritten kunne hentes 
hjem. Først efter Verdenskrigen blev der optaget en 
bevilling på Finansloven, som skulle sikre dens trans
port (Buchwald 1964).

I forsommeren 1922 afgik en ekspedition under le
delse af ingeniør Holger Blichert-Hansen til Thule for 
at bjerge meteoritten, som lå i 250 m højde på et blok
dækket fjeld. Talrige vanskeligheder førte til, at man 
først i februar 1924 fik den ned til kysten. Herfra slæ
dede stationens nye bestyrer, grønlænderen Hans 
Nielsen, den over havisen sydpå til Bushnan Øen i fe
bruar 1925. Han brugte sammenbundne slæder og 175 
hunde, men havde nær mistet det hele under passage 
af en snedækket revne i isen. Se kortskitsen sidst i ar
tiklen.

I oktober 1925 ankom Savik, som meteoritten var 
blevet døbt, ombord på Thule-stationens skib »Sø
kongen« til København. Efter at den var blevet vejet 
ind til 3,4 t, sørgede Orlogsværftet for, at der blev sa
vet et bundstykke på ca. 200 kg af. Savningen havde 
det dobbelte formål at skabe en flade, hvorpå den tre
kantede pyramide kunne opstilles og at frembringe 
materiale til undersøgelse og bytteforbindelser. Me
teorittens struktur og mineraler blev grundigt under
søgt af Bøggild (1927).

figur 7. Ingeniør 
Holger Blichert- 
Hansen under 
arbejdet med at 
flytte Savik 1. juli 
1923. Foto i fami
liens eje.
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Under og efter 2.Verdenskrig havde vejrobservationer 
fra det arktiske område vist sig så værdifulde for vejr
varslingstjenesten i Europa og USA-Canada, at der 
blev oprettet en del radiosondestationer, bl.a. i Thule 
og Søndre Strømfjord. Den storpolitiske udvikling, 
bl.a. Koreakrigen, førte i 1951 til anlæggelse af den be
kendte Thule Air Base (TAB), som i en sommerperio
de kunne huse hen ved 10.000 mand (Busch 2009). 
Blandt de mange sommergæster var en del viden- 
skabsmænd, som studerede fuglelivet, radiobølgers 
udbredelse over og igennem is, og gletsjerbevægelser. 
Mens den amerikanske glaciolog James E. Conel såle
des i 1955 opmålte Moltkes Bræ, som mundede ud i 
Wolstenholme Fjorden, fandt han en jernmeteorit på 
størrelse med en gås mellem stenene på en nunatak 
(bjergtop, der rager op gennem Indlandsisen). Den 
vejede 48,6 kg og blev af den danske videnskabelige 
forbindelsesofficer, Dr. J.Troelsen, i 1956 bragt til Geo
logisk Museum i København.

Her kom jeg for første gang i kontakt med meteo
ritternes verden, idet museumsinspektøren Sole Munck 
bad mig om at skære og undersøge Thule meteoritten 
(Buchwald 1961). Under arbejdet opstillede jeg den 
hypotese, at de nordgrønlandske meteoritter tilhørte 
det samme, meget gamle fald, som dannede et strøg 
fra nordvest til sydøst. Fra andre fald vidste jeg, at me
teoritterne ofte gik itu, når de passerede ind i Jordens 
atmosfære. Med den hastighed på ca. 20 kilometer i 
sekundet, som de ofte havde, når de traf atmosfæren, 
virkede denne som en solid mur. Hvad der yderligere 
lettede sprængningen var, at meteoritterne selv var 
brudstykker af et større moderlegeme, hvorfor de 
kunne være gennemsat af gamle revner, der udløstes 
ved mødet med atmosfæren. Ved et skråt fald blev de 
små fragmenter først bremset op, mens de store kunne 
flyve langt i faldretningen. Ofte dannede faldet en 
langstrakt »spredningsellipse« (Buchwald 1975). Hvis 
denne hypotese var holdbar, skulle der være en mulig
hed for at finde flere fragmenter inden for sprednings
ellipsen.

Jeg fremlagde hypotesen for departementschefen 
i Ministeriet for Grønland, Eske Brun (1904-87). Han 
var meget positiv og foreslog, at jeg varetog opgaven 
som videnskabelig forbindelsesofficer på Thule Basen 
for sommeren 1961. »Så kunne jeg jo lede efter meteo
ritter i min fritid«. Rektor på Danmarks Tekniske Høj
skole (DTU), professor E. Knuth-Winterfeldt (1912- 
78) bevilgede mig den nødvendige orlov, og i juli og 
august fulgte jeg de civile anlægs- og forskningsopga

ver omkring Thule Basen og på Indlandsisen og aflag
de rapport til Ministeriet.

Jeg afsøgte områderne omkring Basen og blev sej
let over til nordsiden af Wolstenholme Fjord, dog 
uden resultat. Men jeg hørte, at en pilot et par år tid
ligere havde fundet en meteorit (ca. 10 kg?) nær Ba
sen, og at han havde ladet den dele på Basens værk
sted og havde foræret stykkerne væk. Det viste sig dog 
umuligt at opspore noget af materialet, endsige iden
tificere finderen.

Jeg havde ikke været hjemme længe, før der kom 
et telegram fra Savissivik, som meddelte, at fangeren 
Augo Suerssaq havde fundet en jernmeteorit på 7,8 kg 
(Savik II) inden for det område, jeg havde forudsagt. 
Meteoritten blev undersøgt i København, og jeg an
søgte på ny om at varetage opgaven som videnskabe
lig forbindelsesofficer i 1963. Med det gode forhold, 
som jeg havde udviklet til piloter og officerer på Ba
sen, viste det sig ikke svært at blive flyttet med heli
kopter til nogle halvøer, som isen i sommeren 1961 
havde spærret for. Da jeg bad wing commander Keller 
om at »låne« en helikopter, svarede han med et polisk 
smil »Nej ... men du kan låne to!« Risikoen ved heli
kopterflyvning var stor deroppe, så man plejede at

figur 8. Meteo
ritten Thule vejer 
48,5 kg og har 
form og størrelse 
som en gås. Geo
logisk Museum, 
København.
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FIGUR g. Storfangeren Iggianguak Ivik sidder i den stilling, han ville indtage i sin kajak. Her på motorjollen uden 
for Appalilik. Augo Suerssaq passer motoren. Foto: Vagn Fabritius Buchwald 29. juli 1963.

flyve to sammen. Risikoen ligger i den såkaldte »white- 
out«, et vejrlig, hvor himlen er grålighvid, og hvor ho
risonten ikke kan erkendes, fordi sne, is og himmel går 
i ét. I området lå der seks helikoptervrag, men heldig
vis var ikke alle ombordværende omkommet.

Afsøgningen medførte, at jeg genfandt stederne, 
hvor Savik I og II havde ligget. Jeg bragte nogle af 
eskimoernes basalthamre fra Savik I med hjem til Mu
seet. Senere lejede jeg en 20-fods motorbåd med 5/s 
HK Dan-motor. Iggianguak Ivik og Augo Suerssaq 
anbragte deres to kajakker og Winchester rifler over
skrævs på forskibet, og så tøffede vi en råkold juliaf
ten mod nord fra Savissivik til halvøen Appalilik (Ag- 
palilik), hvor vi rejste vore telte.

Efter havregrød, te og brød gik jeg hver dag i fjeldet 
for at gennemføre en systematisk afsøgning. Grøn
lænderne ville hellere jage, så de forsvandt ud imellem 
isbjergene i deres kajakker. Jeg genfandt og fotografe
rede stederne, hvor Woman og Dog var blevet fundet. 
Woman havde ligget omgivet af en vold, 10 m i diame
ter, af knækkede basalthamre. Jeg skønnede, at vol
den måtte indeholde ca. 10.000 sten. Grønlænderne 
må have erfaret, at de lokale sten af gnejs-granit var 
for skøre som hammersten, så de medbragte ved deres 

hyppige besøg (fra år 1000 til 1800?) strandsten af ba- 
saltporfyr, der var slidt runde af hav og is. Allerede 
John Ross (1819:152 og 160) havde fået oplyst, at inuit
terne opsøgte en lokalitet, kaldet Inmallick, nær Kap 
York, for at få fat i de bedste hammersten. Denne lo
kalitet er vistnok ikke senere blevet identificeret?

Onsdag den 31. juli 1963 fandt jeg ved den videre 
gennemtravning af halvøen en ny meteorit. Jeg havde 
valgt at koncentrere søgningen om sådanne områder, 
hvor blokhavet var næsten frit for begroning af lav. 
Det betød, at her plejede sneen at ligge året rundt, 
men med det mildere klima var stadig større områder 
sommetider snefrie nogle uger om året.

Meteoritten lå på en nordvendt skråning ca. 75 m 
over havet, og jeg var først gået forbi. Men på vej vi
dere op hvilede jeg mig og beundrede udsigten til en 
4 km bred gletsjer imod nord. Jeg fik hjertebanken, 
for den rustne blok 20 m længere nede måtte være en 
jernmeteorit, og den var stor. Den lå som en sten 
blandt andre sten, den ragede ikke op, og der var intet 
krater og ingen knuste blokke. Formentlig havde der 
ligget en bræ på stedet, da den i sin tid landede. Fak
tisk hang resterne af en bræ blot hundrede meter hø
jere oppe ad bjerget.
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figur io. På findestedet. Appalilik ligger midt i blokhavet. Blokkene er ikke lavbegroede, hvilket vidner om et 
næsten helårligt snedække. Foto: Vagn Fabritius Buchwald, taget med selvudløser 31. juli 1963.

figur ii. Udsigt mod nord fra findestedet. Bag vardens spids skimtes en 4 km bred gletsjerfront. Foto: Vagn 
Fabritius Buchwald 31. juli 1963.
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FIGUR i2. Eksperi
menter på DTU, 
vinteren 1963-64. 
Meteoritten skal 
anbringes på en 
slæde, der samles 
under den. Slæden 
skal trækkes ned 
over et samlesæt af 
udlagte sveller. Fo
to: Vagn Fabritius 
Buchwald.

Efter at have spist en appelsin og bygget et par var
der, der ville kunne ses fra havet, afsøgte jeg resten af 
halvøen og vendte ved ottetiden tilbage til lejren, hvor 
de to fangere lige var vendt hjem efter hver at have 
skudt fire sæler. De var lykkelige på mine vegne, selv
om de ikke rigtig troede på det store fund, før vi næste 
dag sammen besigtigede det. Vi besluttede at søge 
hjælp i Savissivik, og den 3. august sejlede vi fem 
mand i den lille motorbåd direkte til findestedet. Der 
var permafrost i området, så meteoritten var fast for
ankret i is-beton, dvs. sand og grus bundet sammen af 
is. Ved hjælp af tunge jernspyd lykkedes det at fjerne 
de nærmeste sten, så vi kunne vurdere meteorittens 
omfang. Den var ca. 200 cm lang, 175 cm bred og 100 
cm ned til den sammenfrosne grund. Den måtte veje 
15-20 t!

Vi sejlede tilbage i et voldsomt uvejr, men Iggian- 
guak førte med kyndig hånd skibet ind i læ af store is
bjerge, og efter en betydelig omvej nåede vi Savissi
vik. Her var der stor glæde, og det blev til kaffemik og 
dans til langt ud på natten. Meteoritten havde været 
ganske ukendt for grønlænderne, og der fandtes hel
ler ikke nogen hammersten om den, som der jo lå 
mange af om de andre store.

Efter at arbejdet var afsluttet på Thule Basen, var 
jeg hjemme igen 1. september for at begynde under
visningen i det nye semester. Der var stor velvilje over 
for min ide om at få meteoritten gravet ud og bragt til 
København. Overingeniør H.J. Hansen, GTO (Grøn
lands Tekniske Organisation), undersøgte de tekniske 
muligheder og besejlingen, mens professor Arne Noe- 
Nygård, Geologisk Museum, og Carlsbergfondet er
klærede sig parate til at støtte projektet økonomisk. 

Hidtil havde det været Danmarks billigste ekspedi
tion, men fra nu af måtte man vente betydelige udgif
ter. På mit Laboratorium for Metallære byggede jeg 
en model af en bane af tømmerstokke og en slæde af 
jernprofiler, der kunne samles af små elementer, som 
hvert ville kunne bæres af to eller tre mand. Jeg målte 
friktionskoefficienter ved forskellige hældninger og 
smøreforhold, og blev klar over, at vi kunne forvente 
en såkaldt »stick-slip«-bevægelse, når meteoritten 
blev trukket ned mod havet. Ligeledes at det ikke var 
nok at trække, man måtte også sikre slæden bagud 
med en svær wire, så meteoritten ikke kunne skride 
ud.

Sommeren 1964 var alt klart. Men det var vejret ik
ke. Det lille hold, som gik om bord på M/S Elfy North 
i Egedesminde 24. juli, bestod af geologen Per Kirke
by, som ved denne tid var begyndt at tegne og male, 
og af forfatteren og hans kone, Kirsti, som skulle være 
lejrens kok. Desværre mødte vi tæt is i Melvillebug- 
ten, og fra 29. juli til 13. august lå skibet uhjælpelig 
fast. Så endelig åbnede havstrømmene en kanal, så El
fy North kunne sejle uskadt til Thule. Men da havde 
det lille hold forladt skibet og var gået over havisen til 
US Coast Guard’s »Westwind«, der var kommet til 
undsætning. Det var en usædvanlig oplevelse for vor 
kok at være ene kvinde på en isbryder med en besæt
ning på 300 mand. Naturligvis var hun kaptajnens 
borddame ved måltiderne, og alle hensyn blev taget, 
mens skibet sejlede forbi Kap York til Thule Basen. 
Da alle rapporter her samstemmende berettede om 
den alvorlige issituation, måtte det lille hold flyve 
hjem med uforrettet sag.

i965-T983
Støtterne i København, GTO, Geologisk Museum og 
kontorchef Fynbo i KGH (Den Kongelige Grønland
ske Handel), var dog ikke i tvivl om, at der måtte gø
res endnu et forsøg på at bjerge Agpalilik, som meteo
ritten blev kaldt efter findestedet, i 1965. Postmester 
Clausen i Thule sørgede for, at vort grej, som lå i de
pot der, blev sejlet med M/S Kaskelot til Savissivik, 
som lå kun 14 km syd for findestedet. GTO-ingeniøren 
Thue Andersen var kommet til Savissivik sammen 
med tømreren og minøren Kaj Andersen, kaldet Krøl
le (fra Århus), og automekanikeren Poul Vesterlund 
(Øxendrup). Per Kirkeby var også kommet til udste
det, mens jeg kom ad en anden vej med fly til Thule. 
Det var allerede den 18. august, sommeren gik på 
hæld, og der var ikke udsigt til noget skib fra Thule til 
Savissivik.
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Der måtte handles, så via tidligere kontakter lykke
des det mig at overtale Basen til at sende mig med to 
helikoptere til Savissivik, for at disse kunne flytte alt 
vort grej til findestedet. Femten 17 fod lange tømmer
sveller hang under den ene helikopter og en kurv med 
sprængstoffer hang under den anden, og alt lykkedes 
i løbet af otte flyvninger. Takket være den hurtige 
amerikanske indsats var hele holdet for første gang 
samlet omkring meteoritten, og det tunge udstyr, flere 
tons, blevet afleveret fra luften inden for 50 m fra den 
store meteorit. Captain Busch og Captain Preisser 
havde fløjet de to Air Rescue helikoptere, og da de let
tede for sidste gang, måtte Kirkeby holde godt fast i 
det nyligt rejste køkkentelt.

I stille, klart vejr, med frost om natten, arbejdedes 
der fra 20. til 28. august med at frigøre meteoritten, 
løfte den op til overfladeniveau ved hjælp af svære 
dunkrafte, samle slæden under den og trække den ned 
over det udlagte banelegeme af sveller. Det blev nød
vendigt at bore huller i mange af de største stenblokke 
og sprænge dem væk. Jeg havde bedt Danmarks Ra
dio om at sende en filmfotograf, men det var man ikke 
indstillet på, så dokumentationen består nu kun i en 
amatørs 8 mm smalfilm. Slæden var forsynet med 
mange, svære øjer, så man kunne både trække, bremse 
med en wire bagud og løfte. Der arbejdedes døgnet 
rundt, ofte kun fire mand ad gangen, for der var dårlig 
plads til flere omkring meteoritten. Slæde plus meteo
rit skulle senere vise sig at veje 21,31, deraf meteoritten 
selv 20,1 t. Mens den 30,8 t Ahnighito meteorit nu er 
udstillet i New York, og Agpalilik er i København, lig
ger andre store meteoritter endnu på eller nær finde
stedet: Hoba på ca. 501 i Namibia, Armanty på ca. 301 
i Urumchi i Mongoliet og Bacubirito på ca. 22 t i Cu- 
liacan i Mexico. Endnu større meteoritter vil næppe 
kunne overleve mødet med Jorden, men vil blive 
brudt op i småstykker og forstøve under samtidig kra
terdannelse, for eksempel som det skete i Arizona, 
hvor der findes et meteorkrater, 1200 m i diameter 
(Buchwald 1975).

Fra oven:
figur 13. Materiel og mandskab bliver fløjet fra Savis
sivik til findestedet. Det første telt er rejst. Foto: Vagn 
Fabritius Buchwald 19. august 1965.

figur 14. De to amerikanske piloter, kaptajnerne Busch 
og Preisser, foran gasturbinehelikopteren. Foto: Vagn 
Fabritius Buchwald 19. august 1965.

figur 15. Agpalilik er nu forsvarligt surret til slæden og 
bliver trukket ned ad den udlagte bane. Krølle styrer ar
bejdet. Foto: Vagn Fabritius Buchwald 24. august 1965.
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Fra oven:
figur 16. Peter og Krølle slider i det med at udskifte en 
ødelagt mede. Foto: Vagn Fabritius Buchwald 25. 
august 1965.

figur 17. Af hensyn til besejlingen var det nødvendigt 
at måle tidevandet. Der var 1,6 m forskel på høj- og lav
vande. Foto: Vagn Fabritius Buchwald 20. august 1965.

Den 25. august ankom den lille rejsebåd Sagfiok 
med motorføreren Peter til isfoden neden for lejren. 
Vore tre grønlændere, Tobias, Jørgen og Olsen, flytte
de om bord til åbenbar glæde. De havde frosset med 
anstand i teltet og havde sikkert ikke i mange år prø
vet et teltliv. Mens Sagfiok lå fortøjet, kom der en stor 
isbjørn og gjorde sig til gode med nogle sæler, som 
grønlænderne havde skudt. Men det blev dens sidste 

måltid. Det var interessant at se, hvordan byttet blev 
delt. Peter, som havde opdaget bjørnen, valgte først 
og tog den svære nakkepels. Tobias, som havde dræbt 
den, valgte de to forpoter, og derefter fordeltes resten. 
Og så blev der kogt isbjørnesuppe.

Den 28. august meldte Peter, at bugten var ved at 
lægge til, så det var nødvendigt at rejse nu. Meteorit
ten var flyttet 300 m nedad mod udskibningsstedet, så 
vi parkerede den på et sikkert stenunderlag. Der var 
desværre 200 m tilbage, men ingen udsigt til, at det 
planlagte atlanterhavsskib skulle nå frem dette år.

Lejren blev brudt, og efter nogen diskussion tog vi 
resten af dynamitten med om bord. Det skulle vise sig 
at være en god beslutning, for efter at være sejlet 4 km 
sydpå blev Sagfiok stoppet af 30-40 cm tyk is. Kaj, vor 
minør, instruerede os i at hugge huller i isen med et 
jernspyd og stikke dynamitpølser ned i hullerne. Med 
tændpatroner forbundet med en elektrisk ledning 
kunne vi derefter sprænge en hel serie på én gang.

Det frembragte en kanal, hvorigennem vi kunne 
vrikke skibet frem. I løbet af de næste timer blev vi 
helt ferme til at tumle dynamitten og økonomisere 
med den, så der kun blev brugt den nødvendige lad
ning til at slå isen i passende stykker. Da vi omsider i 
kikkerten så en kajakroer, blev vi klar over, at der fra 
nu af var åbent vand til Savissivik. Vi lod den flaske 
champagne springe, som egentlig var tiltænkt om- 
bordtagningen af meteoritten.

11966 blev der igen planlagt et bjergningsforsøg. 
Desværre fik landgangsfartøjet, som vi havde lånt af 
Thule Basen, beskadiget sin bovport i Savissivik. Da 
porten ikke kunne åbnes og lukkes forsvarligt, måtte 
årets forsøg afblæses.

Endelig i juli 1967 syntes issituationen i Melville- 
bugten at udvikle sig lovende. Thue Andersen ankom 
til Thule Basen 26. juli, hvor han fik den nedslående 
meddelelse, at man fra Basens side alligevel ikke så sig 
i stand til udlåne en bulldozer, da den var påkrævet et 
andet sted. Thue chartrede derefter en fangerbåd og 
sejlede til Savissivik, hvor han engagerede 14 grønlæn
dere med Iggianguak Ivik i spidsen. Sammen sejlede 
de til Appalilik, hvor de fortsatte operationen fra 1965. 
Med håndbetjente wire-strammere flyttede de meteo
ritten nærmere til udskibningsstedet.

Det nye atlanterhavsskib M/S Edith Nielsen (3700 
t, Rederiet Progress) ankom til Thule Basen 17. au
gust. Efter at kaptajn J.E. Leo havde overfløjet det 
uopmålte farvand omkring Appalilik og havde kon
stateret, at det var relativt isfrit, besluttede han i sam
råd med sit rederi at forsøge at bringe skibet ganske 
nær til meteoritten. Med ombord havde han en 27 t
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tung LMC, et landgangsfartøj af den type, der i 1944 
blev brugt ved invasionen i Normandiet. De sidste 20 
km nordpå i bugten sejlede LMC’en forrest, loddede 
farvandet og varslede for eventuelle skær. Alt gik vel, 
og 24. august ankrede Edith Nielsen på 20 favne vand 
lige ved den 4 m høje isfod.

Seks mand fra skibet arbejdede så godt som i 
døgndrift på at få trukket slæden med meteoritten de 
sidste ca. 150 m ned til isfoden. Skibets capstan var en 
betydelig hjælp. Ved isfoden måtte man hugge en 20° 
stejl sliske og fore den med planker på tværs. Derpå 
trak man med LMC’ens eget spil slæden de sidste me
ter hen over plankerne. Da den omsider var om bord 
kl. 03 27. august, strømmede vandet ind i LMC’en, 
indtil man under et hektisk arbejde fik fjernet så me
get tømmer, at bovporten kunne lukkes forsvarligt. 
LMC’en sejlede hen på siden af Edith Nielsen, der 
svingede først slæden, derpå LMC’en om bord. Så gik 
turen tilbage til Thule Basen, hvor LMC’en aflevere
des med tak for lån, og efter et par dages losning af va
rer til Basen sejlede man sydpå. 12. september udlosse
des meteoritten under stor opmærksomhed i Køben
havns Havn. Der var ydet en fremragende indsats af 
Thue Andersen, GTO, og kaptajn Leo og hans besæt
ning, som i rette øjeblik havde taget de nødvendige 
initiativer, så bjergningen ikke på ny måtte udskydes 
et år.

Imidlertid var jeg af flere meteoritforskere blevet 
inviteret til USA. Jeg tilbragte et år på Arizona State 
University i Tempe, hvor jeg ordnede og beskrev den 
meget betydelige meteoritsamling, samt underviste 
Ph.D.-studerende. Derpå var jeg to år på Division of 
Meteorites, Smithsonian Institution, Washington, hvor 
jeg undersøgte den endnu større samling. Atter hjem
me i august 1970 trængte undersøgelsen af Agpalilik 
sig på, men prøvetagningen var et kæmpeproblem: 
Hvordan kan man dele så stort et stykke jern? Måske 
kunne man fjerne nogle mindre fremspring eller ud
bore nogle prøver?

Men jeg besluttede en mere drastisk fremgangs
måde. I alliance med stenhuggermester Batzlaff i Grå
sten foretog jeg en prøvesavning af en kendt 20 kg 
jernmeteorit fra Arizona krateret. Da det gik godt, fik 
jeg i samarbejde med mit gamle Ingeniørkompagni 
kørt slæden med meteoritten på en blokvogn fra Kø
benhavn til Gråsten, idet kompagniet tog det som en 
øvelse i at transportere tungt materiel. Mester Batzlaff 
anvendte en »wire-saw«, en snorsav af den slags, som 
man normalt skærer store facadeplader af granit med. 
Wiren var af patenteret ståltråd og var snoet af to 
strenge, der dannede en 100 m lang ring. Ringens fire 

figur 18. Et par af 
besætningen på 
M/S Edith Nielsen 
tager sig et kort 
hvil før sidste eta
pe: Meteoritten 
førtes gennem is
foden og om bord 
på landgangsfar
tøjet. Foto: Vagn 
Fabritius Buch- 
wald 26. august 
1967.

figur 19. På Batz- 
laffs Stenhuggeri i 
Gråsten er et 4,5 t 
endestykke fjernet, 
og den 560 kg tun
ge skive lige skåret 
fri. Foto: Vagn 
Fabritius Buch- 
wald februar 1971.

figur 20. Agpali
lik. En poleret og 
ætset skive viser 
den berømte 
Widmanståtten- 
struktur, »Himlens 
eget varemærke«. 
Sidelængde 6 cm. 
Foto: Vagn Fabri
tius Buchwald.
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afsnit på hver 25 m var skiftevis højre- og venstresnoet. 
Derved efterligner man den almindelige sav, hvis tæn
der skiftevis er udlagt til højre og venstre, så man kan 
lave et lige snit.

Den 100 m lange wire førtes med 10 m/sek over sto
re hjul, der pressede wiren ned mod meteoritten. Sam
tidig tilførtes der en opslemning af karborundumpul
ver i vand. I virkeligheden sleb man sig langsomt 
igennem meteoritten, uden opvarmning. Der opstod 
et 2 mm bredt spor, og efter 200 timer var et endestyk
ke på ca. 4^ t frigjort. Derefter flyttedes slæden 5 cm, 
og efter yderligere 200 timer var der frigjort en 5 cm 
tyk plade så stor som en dør og med en vægt på 560 
kg. Samtidig med, at der blev slebet et spor gennem 
meteoritten, tabte wiren også i tykkelse. Den knække
de ofte og bed sig fast. Så skiftedes der til en ny wire, 
og man skar videre. Operatøren, som var amatørmu
siker, kunne høre på »sangen« fra wiren, om opspæn
dingen og hastigheden af wiren skulle justeres. Der 
blev brugt i alt 4 km wire. Jeg publicerede metoden, 
og den er senere blevet brugt til skæring af store jern
meteoritter i USA, Tyskland og Australien.

Skiven er efterfølgende blevet slebet og poleret. 
Den ene side er derefter blevet ætset med salpetersyre 
stærkt fortyndet med ethylalkohol. Skiven er nu en 
central del af meteoritudstillingen på Geologisk Mu
seum. På den ætsede side ser man den ensartede Wid- 
manståttenstruktur, der viser, at Agpalilik er en enkry- 
stal på næsten to meter af nikkeljern. Det er verdens 
største enkrystal afjern. Almindeligt jern er sammen
sat af millioner af små krystaller, der hver kun er 0,05 
mm i diameter. Grunden til forskellen er sandsynlig
vis, at Agpalilik på sit moderlegeme, en asteroide på 
måske 50 km i diameter, i tusindvis af år har haft tem
peraturer over iioo°, hvilket man ved vil føre til kry
stalvækst.

Det 4^ t store endestykke er senere blevet yder
ligere underdelt på Instituttet for Metallære, DTU. 
Mange små stykker er sendt til specialister i udlandet, 
der bl.a. har målt indholdet af ædelgasser og fordelin
gen af gallium, germanium, iridium og de sjældne 
jordarter. Andre, smukt polerede og ætsede plader af 
forskellig størrelse er blevet brugt som et eftertragtet 
byttemateriale, hvilket har medført, at Geologisk Mu
seums meteoritsamling i dag hører til Europas bedste. 
Et karakteristisk stykke på ca. 600 kg er udlånt til Ty
cho Brahe Planetariets udstilling.

Ved gennemskæringen afsløredes det, at meteorit
ten indeholder mange, store indeslutninger. De består 
af centimeterstore grønligtbrune, umagnetiske jern
sulfider, såkaldt troilit. De er arrangeret i parallelle 

strøg, hvilket ikke før er set, men de er sikkert også til 
stede i de store Kap York meteoritter i New York, som 
imidlertid aldrig er blevet skåret eller undersøgt or
dentligt. Fordelingen i strøg kan være sket i forbindel
se med størkning og nedkøling over store tidsrum, så 
store, at vore laboratorie-eksperimenter desværre har 
svært ved at nå til meningsfyldte udsagn. Men måske 
strøgene viser, hvad der var op og ned på moderplane
ten?

I anledning af, at Kommissionenfor Videnskabelige Un
dersøgelser i Grønland havde eksisteret i 100 år, udgav 
Grønlands Postvæsen i 1978 et frimærke. Motivet, som 
var en ætset skive af meteoritten Agpalilik, hvorpå der 
hvilede en eskimoisk kvindekniv (ulo), belyste Kom
missionens væsentligste arbejdsområder, geologi og 
arkæologi. Det er formentlig det første frimærke, der 
har en meteorit som motiv.

1984-2011

Den 9. september 1984 var Jeremias Petersen fra Sa- 
vissivik på sæljagt i sin 16-fods jolle langs nordkysten 
af Meteorit Øen. Det var lavvande, da han bemærke
de en usædvanlig, rusten sten i havstokken. Han og en 
kammerat prøvede at flytte den ind på stranden, men 
magtede det ikke. Næste dag tog fire mand af sted i 
båden og bragte stenen til Savissvik, og en telex gik af 
sted til København. På mit spørgsmål om meteorit
tens vægt var svaret, at den var så stor som en sovende 
hund. Jeg skønnede, at en sammenrullet, sovende slæ
dehund måtte veje 200-300 kg, hvis den var afjern.

Jeremias havde som grønlændere flest en usæd
vanlig iagttagelsesevne: Det er første og foreløbig ene
ste gang, at en meteorit er blevet fundet i havet. Me
teoritten er nu blevet skåret igennem på en wiresav, og 
snitfladerne er blevet slebet, poleret og ætset. Det vi
ste sig, at den afrundede meteorit, som fik navnet Tu- 
norput, vejede 235 kg, og at den hører til den vældige 
Kap York byge. Den lå i øvrigt kun 200-300 m øst for 
Pearys fund af Ahnighito. Efter at stykkerne var blevet 
færdiggjort og havde været udstillet på Geologisk 
Museum, blev de sendt til Thule og til Nuuk, hvor de 
i dag er udstillede.

11989 fandt en dansk gæst på Thule Basen en 4,46 
kg jernmeteorit mellem stenene neden for BMEWS- 
fjeldet. Den er stadig i privateje, men visuel inspek
tion og et par røntgenoptagelser viser, at også den til
hører Kap York bygen.

Der findes endnu et par små klumper, som hører til 
faldet, men deres findesteder er usikre. En klump på 
1,7 kg blev i 1914 erhvervet af Elmer Ekblaw fra en eski-
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tabel i. Oversigt over de enkelte fragmenter af Kap York meteoritbygen, Nordvestgrønland

Navn Opdaget Finder kg; Museum

i Ahnighito 1894 Inuitter bragte Peary 
til findestederne

30.900; American Museum of Natural History 
(AMNT), New York

2 Woman 1894 som i 3.000; AMNT New York

3 Dog 1894 som i 407; AMNT New York

4 Savik i 1913 Inuit; Knud Rasmussen 3.402; Geologisk Museum (GM), København

5 Thule i 1955 James E.Conel 48,5; GM, København

6 Savik 2 1961 Augo Suerssaq 7,8; GM, København

7 Agpalilik 1963 V.F. Buchwald 20.140; GM, København

8 Thule 2 1963 US soldat 10; ukendt, spredt for alle vinde

9 Tunorput 1984 Jeremias Petersen 235; Thule og Nuuk

10 Thule 3 1992 Jysk gårdejer 4,5; i privateje

ii Northumberland
Island

(1928) Inuit; Knud Rasmussen 0,3; GM, København

12 Akpohon,
Ellesmere Land

(igu) Inuit; Elmer Ekblaw 1,7; AMNT New York

13 Talrige fragmenter Før 1800 Utallige stykker indsat 
i inuitredskaber

Hvert stykke mindre end 0,5 kg

figur 2i. Skitse, 
hvor de to rette 
linier viser den for
modede faldret- 
ning fra nordvest 
til sydøst af Kap 
York jernmeteorit- 
bygen. De ti num
re angiver finde
stederne af de frag
menter, som er 
nævnt i Tabellen. 
De lysebrune om
råder er i reglen is- 
og snefri om som
meren. Højder i 
meter. Hvis fald- 
hypotesen er rig
tig, må der endnu 
ligge mange me
teoritfragmenter i 
Indlandsisen og på 
havets bund
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mo på bopladsen Akpohon, der ligger på østkysten af 
Ellesmere Land, Canada. En anden på blot 300 g blev 
omkring 1928 givet til Knud Rasmussen af en eskimo 
på Northumberland Island. Klumperne er så små, at 
de kan være transporteret ganske langt af finderne. På 
den anden side ligger begge steder på forlængelsen af 
Kap York strøget, så det er ikke umuligt, at de i virke
ligheden markerer den yderste nordvestlige grænse. I 
så fald er strøget ikke mindre end 350 km langt!

Tabellen og kortet giver en oversigt over alt mate
rialet. Min arbejdshypotese om et fald fra NV til SØ 
synes at være holdbar. Hvis man nøjes med at inddra
ge de klumper, hvis findesteder er sikre, er strøget 100 
km langt og den samlede masse ca. 581. Dermed er det 
på enhver måde verdens største meteoritfald. Det kan 
anslås, at det fandt sted for mere end 5000 år siden, og 
at det ikke blev observeret, fordi eskimoerne først 
kom over fra Canada omkring 800-1000 e.Kr. Områ
det var længe totalt dækket af sne og is, hvorved stum
pernes fald blev bremset af isen. Da isen forsvandt, 
aflejredes meteoritterne blandt de andre sten. Intet ty
der på, at de er blevet flyttet af gletsjerne. I disse årtier 
bliver stadig mere af Kap York området is- og snefrit, 
hvorfor det ikke er usandsynligt, at andre fragmenter 
vil dukke op. Modellering af de kendte fragmenter vi
ser i hvert fald, at de ikke lader sig samle til det moder
legeme, der ramte atmosfæren. Der mangler meget. 
Moderlegemet har måske vejet over 500 tons.

figur 22. Fem små sprængstykker af jernmeteoritten Sikhote Alin, der 
faldt i Østsibirien i 1947. Vægt: 123,18, 4, 9 og 13 gram. Naturlig størrelse. 
Foto: Erik Buchwald.

Hvis man ser på sagen ud fra de tidlige grønlænde
res synspunkt, er det imidlertid de små fragmenter, 
der har haft størst interesse. Et stort meteoritfald pro
ducerer både store og små fragmenter. Det kender 
man fra mange bevidnede fald i nyere tid, fx fra Sik
hote Alin, der 12. februar 1947 strøede 23 t store og 
små fragmenter ud over en østsibirisk skov (Buchwald 
1975, P- II23)- Talrige fragmenter vejer mellem 5 og 35 
g og ville være ideelle som udgangspunkt for fremstil
ling af en harpunspids eller en kniv.

Man må antage, at Dorset- og Thule-eskimoerne 
ret hurtigt efter deres indvandring til området blev 
klar over, at Kap York meteorittens små fragmenter lod 
sig nyttiggøre. De har muligvis allerede haft nogen er
faring fra det arktiske Canada, hvor det vides, at flere 
eskimostammer udnyttede de spredte forekomster af 
gedigent kobber ved koldhamring. Derfor tror jeg, at 
eskimoerne indsamlede de små meteoritter og med 
mellemrum tog dem med til de store meteoritter, der 
kunne bruges som et passende underlag ved hamrin
gen. Især blev den 3 t tunge Woman, der lå bekvemt 
på slæderuten nær kysten, udnyttet som ambolt. Det 
tyder den kolossale vold af hammersten på. Hver 
hammersten (figur 6) har vel vejet 4-9 kg, før den gik 
itu ved arbejdet med at flade det seje meteorjern ud. 
De udhamrede, møntstore stykker blev slebet med 
sand og fastgjort i et skaft af rensdyrtak eller hvalros
tand. Man arbejdede koldt, spor af smedevarme har 
jeg aldrig konstateret. Ved koldhamringen nåede jer
net en uovertruffen hårdhed, og det var samtidig sejt. 
Det var et fint materiale.

Peary og andre forfattere har formodet, at eskimo
erne besøgte de store meteoritter for at hugge frag
menter af dem. Det har imidlertid været en nærmest 
umulig opgave med deres værktøj at hugge noget fri, 
og jeg har da heller ikke kunnet se noget spor deraf på 
de hjembragte meteoritter. Derimod ser man på Wo
man og på Savik I’s ene kant, nemlig den, der vendte 
opad, blanke, fladbankede partier, som afslører am
boltfunktionen.

Danske arkæologer har på mange vestgrønlandske 
bopladser fundet en del knive, harpunspidser og an
dre redskaber, der har været forsynet med ægge afjern 
(Mathiassen 1927; Holtved 1944). En gennemgang af 
det tilgængelige danske materiale, i alt 74 stykker, vi
ser nu, at eskimoerne ikke blot har udnyttet meteor
jernet, men også har brugt det terrestriske jern fra Dis
kos basalt. De små jernperler i basalten frigjordes ved 
knusning, og de enkelte perler blev hamret flade og 
indsat i et skaft. Da nikkelindholdet i basaltens jern 
kun er 1-2 %, kan perlerne nemt kendes fra meteorjer-
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figur 23. Harpunspids af europæisk smedejern 
fæstnet med en lille jernnagle til et skaft af 
hvalrostand. Fra en 1700-tals boplads i Uum- 
mannaq-distriktet. Naturlig størrelse. Buchwald 
& Mosdal 1985.

net, som har 8%. Dermed kunne jeg redegøre for % 
af de 74 stykker, men den sidste tredjedel var længe 
gådefuld, for den bestod af »europæisk« jern med et 
vist slaggeindhold. Det har været foreslået, at eskimo
erne fik fat i sådant jern ved at plyndre gamle nord
bograve, men en helt anden mulighed åbnede sig. 
Hvalfangerne og de opdagelsesrejsende lagde under
tiden vejen ind forbi bopladserne for at hente fersk
vand og for at fornøje sig lidt, og ved de lejligheder fik 
eskimoerne ofte smeden om bord til ud af et tønde
bånd eller nogle nagler at lave en kniv eller et stykke 
værktøj. Mine undersøgelser har kunnet stedfæste 
væsentlige dele af det europæiske jern som kommen
de fra Liege distriktet, hvor der i 1500-1800-tallet var 
en stor jernproduktion, som især blev brugt i hol
landsk skibsbygning (Buchwald & Mosdal 1985; Buch- 
wald 2001). Man ser således, at grønlænderne er det 
eneste folk, der har haft adgang til tre helt forskellige 
slags jern: Meteorjern fra Kap York, terrestiskjern fra 
Disko og smedejern fra Liége-distriktet.

I øvrigt var meteorjernet fra Kap York meget efter
spurgt. Det kom vidt omkring blandt eskimoerne. 
Der er fundet en lansespids på 16 g i Washington 
Land (8o°45’N, 05°24’V), 200 km nord for Inglefield 
Land. På nordbopladsen Nipaitsoq i Vesterbygden er 
der i en husruin fundet en pilespids på 6 g. Lansespid
sen og pilespidsen er fundet henholdsvis 800 km nord 
for og 1600 km syd for Kap York området (Buchwald 
2001). Men meteorjernet er nået endnu længere væk.

Mere end 2000 km mod sydvest er der i Hudson Bay 
og flere andre steder fundet knive og lansespidser af 
meteorjern på bopladserne (McCartney & Mack 1973). 
Fundene går tilbage til en tid, der ligger i hvert fald 
400 år, før Henry Hudson i 1610 opdagede den store 
bugt, hvor han selv omkom året efter på så tragisk en 
måde.

2012
Mildningen i klimaet og afsmeltningen fra Grønlands 
gletsjere (Mernild & Jakobsen 2009) har i de senere år 
betydet mange forsøg på at opspore flere meteoritter i 
Kap York området. Grønlands nye politiske status be
tyder imidlertid, at eftersøgning kun kan finde sted ef
ter aftale med Landsstyrelsen. Efter en ide af og i sam
arbejde med en japansk fysiker planlægger en lille 
gruppe geologer fra Geologisk Museum for tiden at 
besøge et ellers vanskeligt tilgængeligt område på 
Meteorit Øen. Man vil i april på en slæde føre et nyud- 
viklet, følsomt magnetometer hen over et snedækket 
blok- og sumpområde. Hvis man får et godt signal fra 
magnetometret, kan man bruge sin GPS positionsbe
stemmelse til at genfinde stedet, og senere, når sneen 
er smeltet, forsøge en udgravning. På grund af nuti
dens store interesse for rummets udforskning har me
teoritforskningen i dag opnået stor bevågenhed, også 
fra dansk side.
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FIGUR i. Fire eksempler på landskabsformer i udkanten af Indlandsisen omkring Scoresbysund Fjord i Østgrønland. Øverst tv: Gammelt 
prækambrisk grundfjeld, som er eroderet til en plan flade, hvilket sandsynligvis er sket nær havniveau, fulgt af senere hævning; fladen er 
gennemskåret af en glacial dal. Øverst th: Jurasiske sedimentære bjergarter, som er aflejret under havniveau, og som i dag findes i op mod 
iooo m højde. Nederst th: Tertiære vulkanske bjergarter, sandsynligvis afsat nær havniveau fra tiden for Nordatlanterhavets opståen. 
Sekvensen er op til 7 km tyk og når i dag højder af op til 3700 m. Nederst tv: Tertiære vulkanske bjergarter afsat over prækambrisk grund
fjeld; sekvensen når højder af ca. 2000 m over havniveau; i forgrunden en seismograf, som har været installeret i to år mellem 2009 og 2011 
Fotos: Hans Thybo.
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Bjergkæder i Grønland - sammenhæng mellem 
topografiske og geologiske processer
AF HANS THYBO

i. Indledning

De fascinerende grønlandske bjergkæder ved randen 
af Indlandsisen spænder over en række landskabsfor
mer fra afrundede bjerge, der består af en serie op til 
næsten 4 milliarder år gamle bjergarter fra Jordens 
tidligste udvikling, til takkede unge bjerge, der består 
af omkring 50 millioner år gamle vulkanske bjergarter 
fra det tidspunkt, hvor det Nordatlantiske Ocean op
stod (figur 1). De gamle bjergområder har været ero
deret ned til nær havniveau gennem udviklingshi
storien, og mange områder har endda befundet sig 
under havniveau, så der har kunnet aflejres sedimen
tære bjergarter ovenpå. Alligevel findes grundfjelds
overfladen i dag i højder op til flere tusinde meter over 
havniveau ved randen af Indlandsisen.

I det følgende vil jeg diskutere nogle aspekter af 
topografiens udvikling i Grønland, herunder spørgs
mål som:

• Hvilke processer har ført til dannelsen af de 
grønlandske bjergkæder?

• Har eksistensen af bjergkæderne omkring 
Indlandsisen i Grønland betydning for isdækkets 
eksistens?

• Hvorfor er store dele af grundfjeldets overflade i 
det indre af Grønland beliggende under hav
niveau?

Den pladetektoniske model kan forklare de fleste geo
logiske fænomener, herunder eksistensen af bjergkæ
der som Himalaya, Alperne og Andesbjergene, men 
den kan ikke direkte forklare eksistensen af bjergkæ
derne omkring Nordatlanten, herunder de norske fjel
de og bjergkæderne i Grønland. Årsagen til disse bjer
ges eksistens diskuteres ihærdigt blandt geologer og 
geofysikere. For at kunne besvare ovennævnte spørgs
mål indsamler danske forskere i disse år nye data, som 
kan afdække de dybe strukturer under Grønland og 
Norge.

Indlandsisen i Grønland når helt til sydkysten, og 
det vil sige meget lavere breddegrader end for noget 
andet isdække på Jorden. Eksistensen af randbjergene 
sammenholdt med en meget lav varmestrøm fra Jor
dens indre kan have betydning for dette, ligesom kli
matiske forhold og havcirkulation har betydning.

Det diskuteres, om isdækket i Grønland, over Pol
havet og i Antarktis er på vej til at smelte bort. En så
dan bortsmeltning vil sandsynligvis medføre, at grund
fjeldsoverfladen under isdækket i Grønland vil hæve 
sig, fordi vægten af isdækket forsvinder. Et åbent 
spørgsmål i denne forbindelse er, om en evt. bort
smeltning af Indlandsisen vil føre til, at bjergkæderne 
vil sænkes eller hæves? Danske forskere leder et inter
nationalt projekt, der skal skaffe datamateriale til be
lysning af dette spørgsmål.

2. Pladetektoniske processer

Accepten af den pladetektoniske teori i midten af 
1960’erne var et paradigmeskift for geovidenskaber- 
ne. Betydningen af denne teori for geovidenskaberne 
er sammenlignelig med betydningen af Darwins teori
er for biologien et lille århundrede tidligere.

Teorien bygger på ideen om kontinentaldrift, som 
blev fremsat af Alfred Wegener i 1912. Alfred Wegener 
var en tysk meteorolog, som bl.a. deltog i Mylius- 
Erichsens Danmarksekspedition 1906-08 ogJ.P. Kochs 
ekspedition over Indlandsisen 1912-13. Det fortælles, 
at Wegener på Danmarksekspeditionen fik et moder
ne atlas i julegave, og at det kan have igangsat hans in
teresse for teorien. Wegener noterede sig, at kontinen
terne på begge sider af Atlanterhavet passer sammen 
som brikker i et puslespil. Det ledte ham til at foreslå, 
at kontinenterne har hængt sammen, og på basis af en 
række senere analyser af palæontologiske observatio
ner og tidligere isfremstødsretninger foreslog han, at 
der har eksisteret et »superkontinent« Pangea, som 
skulle have omfattet samtlige nuværende kontinenter 
(figur 2; Wegener, 1929).

På trods af et omfattende materiale var der stor 
modstand mod teorien, primært fordi der manglede 
en forklaring på, hvorledes kontinenterne kunne be
væge sig hen over oceanerne. Wegener var klar over, 
at dette spørgsmål krævede et svar, men han fandt ik
ke nogen tilfredsstillende forklaring og henholdt sig i 
stedet blot til udtryk som »kontinenterne pløjer sig 
gennem oceanerne«. Han skriver dog selv, at dette 
punkt udgør en svaghed i hans dristige teori, og tilfø-
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figur 2. Wegeners opfattelse af superkontinentet Pan
gea og dets senere opsplitning i de nuværende konti
nenter (fra Wegener 1929). Senere forskning har vist, at 
Pangea i detaljer havde en anden form, men Wegeners 
kort har en slående lighed med nyere resultater.

jer, at hans ide om kontinentaldrift vil bestå, også selv 
om hans forklaringer af mekanismerne måske senere 
vil vise sig fejlagtige. Wegener omkom i 1930 sammen 
med grønlænderen Willumsen under en tysk ekspedi
tion til Grønland, ledet af ham selv, da de rejste tilba
ge mod kysten efter at have undsat en gruppe, som 
skulle overvintre på »Eismitte«.

Det, der primært manglede for, at teorien kunne 
accepteres, var viden om forholdene under havover
fladen. Først efter afslutningen af 2. Verdenskrig hav
de det videnskabelige samfund tilstrækkelige data
mængder om havdybder og variation i magnetfeltet 
på oceanerne til, at den pladetektoniske teori kunne 
accepteres (se f.eks. Oreskes 1999 og 2001).

Den pladetektoniske teori bygger på en antagelse 
om, at Jordens overflade består af en række litosfære- 
plader (dvs. 50-400 km tykke plader bestående af fa
ste, vanskeligt deformerbare bjergarter, som bevæger 
sig i forhold til hinanden og stort set kun deformeres 

ved randene af pladerne. Der findes otte store og en 
række små plader. Pladerne består af både kontinen
tal og oceanisk litosfære. Grønland og det vestlige 
Nordatlantiske Ocean udgør en del af den Nordame
rikanske Plade, mens Danmark, Norge og det østlige 
Nordatlantiske Ocean tilhører den Eurasiske Plade. 
Den Nordamerikanske Plade bevæger sig mod nord
vest og den Eurasiske Plade bevæger sig mod nordøst, 
hvilket leder til en udvidelse af Det Nordatlantiske 
Ocean. Denne udvidelse sker ved den Midtatlantiske 
Højderyg, hvor der løbende sker nydannelse af ocea
nisk litosfære ved opstigning af magma, som danner 
ny oceanbundsskorpe. Selv om Island er beliggende 
over havoverfladen, anses øen for at bestå af oceanisk 
litosfære. Reykjanæshalvøen udgør således en del af 
den Nordatlantiske Højderyg, og der dannes da også 
løbende nyt litosfæremateriale på Island ved vulkansk 
og magmatisk aktivitet.

Det er hensigtsmæssigt at opdele litosfæreplader- 
ne i en øvre del, skorpen, og en nedre del, den litosfæ- 
riske kappe. Normalt har geologer kun adgang til di
rekte studier af bjergarter i skorpen, og det er endnu 
ikke lykkedes at gennembore skorpen ned til kappen. 
En spændende nyudvikling er undervejs, idet det in
ternationale oceaniske boreprogram i løbet af de kom
mende år vil forsøge at gennembore skorpen i Stille
havet ud for Mellemamerika. Til direkte studier af 
kappen findes der indtil videre kun sporadiske brud
stykker af kappen, som enten er bragt til overfladen 
ved tektoniske eller magmatiske processer, og vores 
viden om kappen (ogjordens kerne) stammer derfor 
stort set fra indirekte observationer, baseret på udbre
delsen af seismiske bølger samt variationer i tyngde
felt, magnetfelt og varmestrøm. Litosfærepladerne er 
faste og stive, også på geologisk tidsskala, så der sker 
kun væsentlig deformation ved pladegrænserne, 
hvorimod den underliggende asthenosfære kan defor
mere plastisk på geologisk tidsskala, selv om den er 
helt fast over for deformation på kort tidsskala (jvf. 
Artemieva, 2011).

2. i Oceanisk litosftere

Oceanisk litosfære er forholdsvist simpelt opbygget, 
idet den dannes ved størkning af smelter ved de midt
oceaniske højderygge. Når de to sider af en højderyg 
driver fra hinanden, sker der en trykaflastning i spred
ningszonen mellem de to litosfæreplader. Nogle af de 
underliggende bjergarter smelter, fordi de udsættes 
for et fald i trykket, og smeltet materiale flyder opad 
fra dannelsesdybden i kappen, fordi det er lettere end 
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de omgivende bjergarter. Under normale tryk- og 
temperaturforhold vil de tilførte smeltemængder dan
ne nyt materiale (bjergarter) ved overfladen i en lø
bende proces, hvorved den nydannede oceaniske 
skorpe får en tykkelse på omkring 7 km. Den nydan
nede skorpe og den direkte underliggende astheno- 
sfære afkøles under transporten væk fra højderyggen, 
hvilket leder til, at en del af den underliggende asthe- 
nosfære ændrer karakter til litosfæremateriale. Her
ved øges tykkelsen af den oceaniske litosfære med ti
den og med afstanden fra spredningsryggen. Det me
nes, at den oceaniske litosfære kan blive op til 100-150 
km tyk, selv om den oprindelige oceaniske skorpe kun 
udgør de øvers te 7 km.

En væsentlig faktor for accepten af den pladetek- 
toniske teori var opdagelsen i 1960’erne af magnetiske 
lineamenter (striber) i oceanbundskorpen. Oceanisk 
skorpe indeholder store mængder af jernholdige mi
neraler, som er magnetiske. Når smelterne størkner 
ved højderyggene, vil materialet blive magnetiseret i 
samme retning som Jordens magnetfelt på stedet. Jor
dens magnetfelt ændres løbende. F.eks. har den mag
netiske nordpol i det nordlige Canada flyttet sig ca. 
io° mod nord gennem de seneste 100 år, og i øjeblik
ket flytter den sig mod nord med ca. 60 km årligt. 
Gennem Jordens udvikling er der også sket særdeles 
hurtige ændringer, hvorved de magnetiske nord- og 
sydpoler har byttet plads. Da de oceaniske plader lø
bende bevæger sig væk fra spredningsakserne, vil po
lariteten af magnetiseringen skifte med afstanden fra 
aksen svarende til tidsforløbet mellem polaritetsskif
tene og spredningshastigheden, og denne effekt kan 
måles.

Da man kan datere vulkanske bjergarter, giver det
te mulighed for at rekonstruere pladebevægelserne 
gennem geologisk tid. Desværre er den ældste nuvæ
rende oceaniske litosfære kun ca. 160 millioner år 
gammel, så vi kan derfor kun bruge sådanne observa
tioner til at rekonstruere pladebevægelserne i en gan
ske kortvarig del afjordens 4,5 milliarder lange udvik
lingshistorie.

Når der nydannes oceanisk litosfære ved højderyg
gene, må der også forsvinde litosfæremateriale. Det 
sker ved de såkaldte subduktionszoner, ofte nær ran
dene af kontinenterne, hvor oceanisk litosfære dykker 
ned under kontinentet, men oceanplader kan også 
subduceres under andre oceanplader. Gnidningen 
mellem den subducerende plade og den omkringlig
gende kappe giver anledning til udløsning af de kraf
tigste observerede jordskælv som dem, man iagttager 
ved Japan, Indonesien og vestkysten af Sydamerika.

Gnidningen mellem den subducerende og den øvre 
plade forårsager også dannelsen af dybhavsgrave, der 
kan blive op til 10 km dybe. Dybhavsgravene og de 
oceaniske spredningszoner udviser meget specielle 
betingelser for liv, og man finder en meget divers bio
logisk artsrigdom på disse steder.

2.2 Kontinental litosftere

Temperatur og tryk øges med dybden i Jorden, hvil
ket leder til opvarmning og ændringer i mineralsam
mensætningen af den subducerende litosfæreplade. 
Herved afgiver den subducerende plade noget af den 
væske, som blev optaget i pladen, mens den befandt 
sig ved overfladen. Denne væske sænker smeltepunk
tet for den eksisterende varme kappe over pladen, 
hvilket leder til delvis opsmeltning af ellers faste ma
terialer. Kun de lettest smeltbare materialer smelter 
og stiger op mod overfladen, hvor de forårsager inten
siv vulkanisme som i Andesbjergene, Indonesien, Ja
pan, Mariana Øbuen og det Græske Øhav.

Den vulkanske aktivitet i subduktionszonerne er 
forskellig fra den såkaldt primitive smelteproces ved 
de oceaniske rygge, selv om der ikke nødvendigvis er 
forskel på de oprindelige smelters sammensætning. 
Smelterne stiger ikke op i sprækkesystemer, som når 
til Jordens overflade, men fanges i den overliggende 
litosfæreplade, hvis skorpe kan have samme eller lave
re densitet (tæthed, massefylde) som smelten. De re
sulterende magmakamre størkner over lang tid, så der 
sker en trinvis størkning, hvor de mineraler, der har 
det højeste smeltepunkt, krystalliserer først. Varmen 
fra magmakamre kan endvidere smelte dele af den ek
sisterende skorpe, især hvis Subduktionen sker under 
kontinental skorpe. De først størknede bjergarter har 
normalt også den højeste densitet i smelten, således at 
den tiloversblevne smelte bliver lettere end ud
gangssmelten. Sådanne smelter, evt. tilsat let smeltba
re dele af den oprindelige skorpe, kan fortsætte deres 
opstigning mod overfladen, hvor de danner vulkaner, 
hvis udbrudsprodukter er anderledes end den oceani
ske skorpe. De vulkanske produkter, som når til 
overfladen, er derfor generelt lettere og har et højere 
silica- (SiOg)-indhold end basalterne i den oceaniske 
skorpe. Disse processer leder bl.a. til dannelsen af gra
nitter ved overfladen.

Tilsammen udgør processerne i de oceaniske 
spredningsrygge og subduktionszoner et effektivt 
filter til at separere smeltematerialerne i en skorpe 
med lav densitet og en kappe med høj densitet. Den 
nydannede kontinentale skorpe har lavere densitet 
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end nydannet oceanisk skorpe, hvilket forklarer, hvor
for det er den oceaniske skorpe, som forsvinder i sub- 
duktionszonerne. Man har indikation for, at sådanne 
processer har fundet sted gennem 2,5-4 milliarder år, 
og den kontinentale skorpe og litosfære dækker i dag 
omkring 30% afjordens overflade. Pga. den lave den
sitet sker det kun yderst sjældent, at kontinental skor
pe og litosfære subduceres dybt i kappen.

2.5 Pladetektonikkens drivkrafter

De beskrevne to processer (havbundsspredning og 
subduktion) kan også forklare, hvilke fysisk-kemiske 
processer der udgør de væsentligste drivkræfter bag 
pladetektonikken. Ultimativt skyldes Jordens indre 
dynamik varmeudveksling mellem forskellige områ
der. Varmeproduktionen skyldes stort set to funda
mentale processer: 1) radioaktive henfald, som pri
mært sker i skorpen, idet de radioaktive elementer 
bringes til overfladen ved smelte-filtreringen, og 2) 
størkning af Jordens flydende ydre kerne ved 
overfladen af den indre faste kerne; denne proces afgi
ver varme, der bringes op mod Jordens overflade. Der 
findes en række konkrete fysiske processer, som kan 
drive den tektoniske udvikling, men al forskning pe
ger i dag på to processer som de vigtigste:

1) Bjergarterne i den subducerende plade gennem
går en række metamorfe faseovergange, hvorved de 
oprindelige bjergarter omkrystalliserer til andre bjerg
arter med tættere krystalstrukturer og dermed højere 
densitet end det oprindelige materiale. Herved bliver 
den subducerende plade tungere end de omgivende 
kappebjergarter, hvilket medfører, at tyngdefeltet 
trækker pladen nedad mod større dybde, således at 
denne del af den oceaniske plade trækker resten af 
pladen med sig hen imod subduktionszonen og altså 
væk fra spredningsryggen.

2) Spredningszonerne i oceanerne findes i højde
rygge med lille havdybde i forhold til de dybe ocea
ner, som ofte er 4 km dybe. Det betyder, at højderyg
gene udgør ganske høje bjergkæder i oceanerne. Så
danne bjergkæder er ustabile pga. tyngdefeltet, der 
betinger, at deres sider påvirkes af horisontale kræfter 
væk fra højderyggene. Effekten er analog til de kol
laps, der sker, når børn bygger for stejle sandslotte på 
stranden. Disse kræfter kan have betydelig størrelse 
og skubber således den oceaniske litosfære væk fra 
spredningsryggene.

Der gennemførtes i 1990’erne et stort internatio
nalt forskningprogram (International Stress Map Pro
ject), hvor man gennemførte målinger af stress-tilstan

den i litosfærepladerne, især på kontinenterne. Her
ved fik man indsigt i retning og størrelse af de horison
tale kræfter, som påvirker pladerne. Det viste sig, at de 
altovervejende kræfter svarer til forudsigelserne fra de 
to beskrevne hovedkræfter for pladetektonikken. Til
bage i 1960’erne var formodningen, at drivkraften bag 
pladetektonikken var gnidning mellem litosfærens 
bund og konvektionsstrømme i kappen (under lito- 
sfæren), som tilskrives varmeudveksling mellem for
skellige dele afjordens indre. Denne antagelse er dog 
senere blevet opgivet, idet beregninger viser, at sådan
ne kræfter slet ikke er tilstrækkelige til at flytte plader
ne.

Vi har således i dag gode beskrivelser af, hvorledes 
de pladetektoniske processer virker, når de først er 
startet. Derimod findes der endnu ikke velunderbyg- 
gede teorier for, hvorledes det pladetektoniske system 
opstod. Den tidlige Jord bestod for ca. 4,5 milliarder 
år siden af smeltet materiale. Pga. tyngdekraften ad
skiltes smelterne i (inderst) den flydende kerne bestå
ende af de tungeste elementer, dvs. primært jern og 
nikkel, og (yderst) en kappe bestående af lettere ma
terialer, som blev til egentlige bjergarter. Det er også 
sandsynligt, at nogle af de letteste elementer søgte 
mod overfladen, hvor de første plader skabtes ved 
størkning. Hvorfor de nydannede plader begyndte at 
bevæge sig i forhold til hinanden, og hvorfor de be
gyndte at subducere under hinanden, er stadig ube
svarede spørgmål. Der gennemføres for tiden en ræk
ke beregninger, som muligvis ad åre kan bidrage med 
svar på disse spørgsmål.

2.4 Riftprocesser og begyndende oceanbundsdannelse

Selv om vi ikke ved, hvorledes pladetektonikken be
gyndte, findes der i dag betydelig viden om, hvorledes 
nydannelse af oceaner foregår. Oceanerne udgør for
bindelsen mellem kontinenterne. Oceanerne er geolo
gisk set unge i forhold til kontinenterne, og hvis der 
har eksisteret superkontinenter, må der også findes en 
proces, som kan føre til en opdeling af kontinenter i to 
dele med et ocean imellem.

Det bedst kendte eksempel, hvor sådanne proces
ser er aktive i dag, er nok området omkring den Øst
afrikanske Riftzone og det Røde Hav. Enhver som har 
besøgt Karen Blixens afrikanske farm uden for Nairo
bi, vil kunne genkalde sig den fantastiske udsigt over 
Kenya Riften. Her ser man en næsten 1 km høj skrænt 
fra farmen på højsletten ned til riftdalen. Skrænten er 
en af hovedforkastningerne i riftsystemet, og det er fa
scinerende at tænke på, at den fortsætter langt ned un-
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FIGUR 3. Øverst: Forkastninger ved randen af Den Østafrikanske Riftzone set 
fra Karen Blixens farm uden for Nairobi. De vertikale skrænter er 500-1000 m 
høje og fortsætter som forkastninger 5-10 km nedad som grænse mellem på 
den ene side grundfjeldet og på den anden side senere afsatte sedimenter og 
vulkanske bjergarter. Nederst: Hovedforkastningen ved den sydlige del af 
Baikalriftzonen, som udvikler sig midt i Sibirien. Sådanne unge forkastnings
zoner er oftest stejle og plane. Fotos: Hans Thybo.

der jordoverfladen. Langs denne forkastning er bun
den af riftdalen gennem de seneste ca. 30 millioner år 
sunket mindst 5 km ned under den nuværende over
flade, og det derved skabte hul (riftgraben) er blevet 
fyldt med sedimenter, der er eroderet fra højlandet, og 
vulkanske bjergarter (figur 3).

Årsagen til dannelsen af riftdalen er en strækning 
af litosfæren, enten pga. opvarmning fra neden og 
deraf følgende løft af overfladen, eller pga. kræfter, 
der transmitteres fra fjerne pladegrænser. Trykaflast
ningen fra strækningen - og måske også opvarmning 
fra neden - forårsager smeltning i kappen, hvilket re

sulterer i vulkansk aktivitet, som kan observeres i selve 
riftdalen og på flankerne af riftstrukturen; to kendte 
eksempler er vulkanerne Mount Kenya og Kilimanja
ro.

Længere mod nord, i Afar i det nordlige Etiopien, 
har strækningen været tilstrækkelig kraftig til, at smel- 
terne ikke kommer til overfladen i lokaliserede vul
kaner, men i stedet forekommer i langstrakte spræk
ker midt i riftdalen, nogenlunde som ved de midt
oceaniske spredningszoner. Det menes, at denne nord
lige del af riftsystemet er tæt på at udvikle sig til et 
oceanisk spredningssystem, som det skete for 3-5 mil
lioner år siden, da der opstod havbundsspredning i 
det Røde Hav.

Nordatlanten blev dannet ved tilsvarende proces
ser. Her begyndte udviklingen for omkring 300 mil
lioner år siden i forbindelse med opbruddet af super
kontinentet Pangea. Strækningen og den vulkanske 
aktivitet skete over store områder, og først for om
kring 55 millioner år siden blev den lokaliseret til en 
egentlig spredningszone, dvs. 200 millioner år efter 
begyndelsen af opbrudsprocessen. Denne langvarige 
proces har bla. ledt til dannelsen af Centralgraven i 
Nordsøen, hvori man finder de fleste af de kendte dan
ske olie- og gasressourcer. Strækningen ledte også, på 
begge sider af Nordatlanten, til dannelsen af nogle op 
til 400 km brede kontinentale plateauer, som består af 
kontinental litosfære, der har undergået så kraftig 
strækning og udtynding, at deres overflade i dag be
finder sig under havniveau. Disse plateauer (shelfen) 
fortsætter ud til de såkaldte kontinentskrænter ved 
overgangen til den oceaniske litosfære. Det bredeste 
plateau på den grønlandske side findes langt mod 
nord, hvorimod det på den europæiske side findes i 
den sydlige del af Nordatlanten.

2.5 Kollision mellem kontinenter

Hvis Subduktionen for en oceanisk plade sker hurti
gere end spredningshastigheden, eller hvis sprednin
gen ophører, vil spredningszonen efter nogen tid for
svinde ned i subduktionszonen, hvilket vil føre til kol
lision mellem to kontinenter. Denne proces leder til 
dannelsen af bjergkæder langs hele kollisionszonen. 
Sådanne bjergkæder er ofte meget brede, idet de dan
nes ved, at det ene kontinent skyder sig ind under det 
andet, som det ses i Himalaya-Tibet-systemet, hvor 
den Indiske Plade skyder ind under den Eurasiske 
Plade. Dette sker sandsynligvis i et bredt bælte, hvor 
den Indiske Plade holder Tibetplateauet løftet pga. 
isostasi (se næste afsnit). I forbindelse med kontinent

BJERGKÆDER I GRØNLAND - SAMMENHÆNG MELLEM TOPOGRAFISKE OG GEOLOGISKE PROCESSER 43



kontinent-kollision kan en del af det underskydende 
kontinent subduceres til stor dybde (>ioo km), hvor
ved der kan dannes meget kompakte bjergarter, eklo- 
git, som f.eks. findes ved overfladen omkring Bergen, 
i Pakistan og i Kina. Selv om den Indiske Plade er 
dybt begravet under den Eurasiske Plade, har proces
sen endnu ikke ført til omdannelse af den nedre plade 
til tungere bjergarter, men det formodes at kunne ske 
i løbet af nogle millioner år, hvorefter Tibetplateauet 
vil falde ned til nær havniveau.

Grønland er blevet dannet ved en række kollisio
ner mellem kontinenter gennem den tidlige del afjor
dens tektoniske udvikling. De ældste bjergarter i 
Grønland er 3,8 milliarder år gamle og findes i det ar- 
kæiske kraton (stabilt område) i det sydlige Grønland 
fra Jordens urtid (figur 4). Idet det meste af Grønland 
er dækket af is, er den præcise udstrækning af dette 
kraton og andre geologiske områder usikker. Da kra- 
tonet observeres ved både øst- og vestkysten, formo
der man, at det er kontinuert under Indlandsisen. Det 
meste af den grønlandske skorpe er dannet meget tid
ligt i Jordens udviklingshistorie, generelt tidligere end 
for 2,5 milliarder år siden. Herefter indgik litosfæren i 
en række rift- og kollisionsbegivenheder, hvilket gen
tagne gange deformerede dele af kontinentet frem til 
for ca. 1,8 milliarder år siden, således at kun det arkæ- 
iske kraton i dag tilbagestår som relativt uforstyrret.

Store dele af bjergarterne ved overfladen i det 
nordlige Grønland er tidlige sedimenter og vulkanske 
bjergarter med aldre mellem 1,6 og 0,4 milliarder år, 
hvilket vidner om, at litosfæren nær kanten af Grøn
land har været udsat for en række rift-episoder.

Samlingen af det tidlige superkontinent, Rodinia, 
for omkring 900 millioner år siden betød, at Grøn
lands østkyst og Norges vestkyst kolliderede; Norge 
kan dog have været beliggende længere mod syd i for
hold til Grønland end i dag. Efter opbruddet af Rodi
nia for ca. 600 millioner år siden bevægede kontinen
terne Laurentia, inkl. Grønland, og Baltica, inkl. Skan
dinavien, sig uafhængigt, og roterede i øvrigt begge, 
indtil de samme sider af de to kontinenter igen kolli
derede i den kaledoniske bjergkædefoldning for ca. 
430 millioner år siden. Denne kollision var meget 
kraftig, og data viser, at den bjergkæde, der blev resul
tatet, kan have haft dimensioner af samme størrelses
orden som Himalayakæden har i dag. De øverste dele 
(sandsynligvis flere tital km) af bjergkæden er for 
længst eroderet bort, og vi kan i dag kun studere de 
nedre dele af skorpestrukturerne fra denne begiven
hed. De dækker den nordlige halvdel af østkysten i 
Grønland, det meste af Norge og kontinentmarginer-

FiGUR 4. Geologisk kort over Grønland (efter
A. Garde, GEUS). Det meste af grundfjeldet er fra Jor
dens urtid (Arkæikum), og store dele er senere blevet 
bearbejdet af geologiske processer. De yngste bjergarter 
er palæogene (tertiære) vulkanske bjergarter (fra tiden 
for Nordatlanterhavets dannelse), som sandsynligvis er 
afsat nær havniveau, og som i dag når højder på op til 
3700 m over havniveau.

ne på begge sider af Nordatlanten. Disse dele findes i 
dag ved Jordens overflade, fordi isostatisk kompensa
tion kontinuerligt har bragt dem mod overfladen, ef
terhånden som overdækket blev eroderet bort. Høj
tryksbjergarter, eklogit, fra denne foldning finder 
man primært på den norske side af Atlanterhavet, om
kring Bergen. Disse bjergarter har været subduceret 
til dybder omkring 100 km, inden de igen er blevet 
transporteret op til overfladen.

I de dele af Østgrønlands bjerge, der blev defor
meret ved den kaledoniske bjergkædefoldning, finder 
man sedimenter, som er aflejret under havniveau efter 
afslutningen af foldningen helt op mod Tertiærtiden, 
hvor den seneste vigtige geologiske begivenhed i 
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Grønland fandt sted, da det Nordatlantiske Ocean 
blev dannet. Der findes store mængder tertiære vul
kanske udbrudsprodukter i det centrale Grønland, 
både i øst og vest. Gunnbjørn Fjeld (fig. 9) er med sin 
højde på 3707 m over havniveau det højeste bjerg i 
Grønland og højere end det højeste punkt på Ind
landsisen (3200 m). Det består af vulkanske bjergarter 
fra den serie af udbrud, som skete, da Nordatlanten 
blev dannet. Den vulkanske serie menes at have en 
tykkelse på op til mindst 7 km og dækker alene i Øst- 
grønland et område på 65.000 kma. Denne vulkanske 
serie udgør en del af en regional magmatisk provins, 
den Nordatlantiske vulkanprovins. Her findes de stør
ste mængder udbrudsprodukter ved overfladen i 
Grønland og i havet. Endnu større smeltemængder er 
dog sikkert størknet inde i skorpen og findes i dag 
bl.a. dybt i skorpen, primært ved overgangene mel
lem kontinental og oceanisk skorpe.

Det har været foreslået, at den exceptionelt krafti
ge vulkanisme i Grønland for ca. 55 millioner år siden 
skyldtes, at Grønland passerede hen over en såkaldt 
kappediapir eller en hotspot. I kappediapirer stiger 
varmt materiale op mod overfladen fra stor dybde, 
måske fra Jordens flydende kerne i ca. 3000 km dybde. 
Man har endnu ikke påvist diapirernes eksistens, men 
deres tilstedeværelse vil kunne forklare en række geo
logiske fænomener, som ellers vanskeligt lader sig be
gribe. Hvis en kappediapir har bidraget til den krafti
ge vulkanisme i Østgrønland, vil den i dag befinde sig 
under Island, og det kan forklare, at Island ligger over 
havniveau, og at der har været exceptionelt kraftig 
magmatisk aktivitet dér i de seneste 30 millioner år.

3. Isostasi

De faste litosfæreplader flyder oven på den - på geo
logisk tidsskala - bløde asthenosfære. Det betyder, at 
topografien vil være variabel, hvis der findes laterale 
forskelle i densitet og tykkelse af en litosfæreplade. Ef
fekten kan sammenlignes med, hvordan isbjerge fly
der i vand. Det er velkendt, at kun ca. 10 % af et isbjerg 
stikker op over havoverfladen, mens 90 % befinder sig 
under havoverfladen. Forholdet 1:9 skyldes, at is har 
ca. 10 % mindre densitet end flydende vand. Archime
des’ princip indebærer jo netop, at vægten af den for
trængte væskemasse svarer til massen af det flydende 
legeme.

Ideen om, at bjerge kan være i isostatisk ligevægt 
med omgivelserne, kan tilskrives en gruppe engelske 
geodæter, som i slutningen af 1800-tallet opmålte det 
nordlige Indien. Efter en lang serie målinger viste det 

sig, at man ikke fandt samme højde over havniveau for 
målinger i samme punkt ved begyndelsen og afslut
ningen af en måleserie. Det blev foreslået, at fejlen 
kunne skyldes, at lodlinjen ikke svarer til retningen 
mod Jordens centrum, fordi den systematisk bliver af
bøjet mod nord pga. massetiltrækningen fra Hima- 
layakæden nord for måleområdet. Efter en gennem- 
regning, hvor man korrigerede for denne afvigelse, 
ændrede fejlen fortegn og blev mindre. Det ledte en af 
de engelske geodæter, G.B. Airy, til at foreslå, at den 
resterende fejl kunne tilskrives, at skorpen er fortyk
ket under Himalayakæden. Skorpen består jo af rela
tivt let materiale, og en ekstra tyk skorpe kan holde 
bjergene løftet. Derved forklares bjergkædens store 
højde. Ved at korrigere målingerne på basis af denne 
antagelse kunne man reproducere resultaterne. Man 
kalder derfor denne form for skorpeligevægt for Airy- 
isostasi.

Det har vist sig, at densiteten af både skorpen og 
den litosfæriske kappe er lateralt og vertikalt variabel, 
og at ikke alle områder er i isostatisk ligevægt, som det 
antages i Airy modellen. Det har endda vist sig, at end 
ikke Tibet plateauet og Himalaya kæden er i isostatisk 
ligevægt, hvilket kan forklare, at området stadig hæ
ver sig. En anden mulig faktor for isostatisk uligevægt 
er strømningsmønstre i kappen under litosfæren: 
Hvor strømretningen er nedad, vil den trække litosfæ
ren nedad og dermed sænke topografien, hvorimod 
det modsatte sker hvor strømretningen er opad, og 
hvor topografien altså hæves. Dette kan f.eks. forkla
re, at Island befinder sig over havniveau, hvis der 
findes en kappediapir underneden.

Idet litosfæren er fast, besidder den en vis stivhed 
imod bøjning. Derfor gælder isostatiske beregninger 
ikke altid lokalt, men kun for områder med en vis stør
relse. Størrelsen afhænger af litosfærens stivhed. Et 
velkendt eksempel er landhævningen i Skandinavien 
siden den seneste istid. Det menes, at isdækket var 
tykkest i det nordlige centrale Skandinavien. Vægten 
af isdækket tyngede litosfæren ned i den underliggen
de asthenosfære. Da isen smeltede bort, begyndte om
rådet at hæve sig igen, og med størst rate dér, hvor 
dækket havde været tykkest. Området omkring den 
nordlige del af Bottenbugten har således hævet sig ad
skillige hundrede meter (300-800 m) siden istiden og 
hæver sig stadig med ca. 1 cm årligt. Når en del af li
tosfæren synker ned pga. vægten af den overliggende 
ismasse, må der være andre områder, hvor overfladen 
hæver sig. I disse områder vil det modsatte ske, når 
isen smelter bort. Vippelinjen mellem de to områder 
går tværs gennem Danmark. Det betyder også, at vi i
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FIGUR 5. Øverst: 
Grønlands topo
grafi, som når høj
der på op til 3707 
m i Gunnbjørn 
Fjeld i det centrale 
Østgrønland. Ind
landsisen når høj
der af 3200 m og er 
højest i det centrale 
østlige Grønland 
og til dels i det syd
lige Grønland. 
Linjerne angiver 
placeringen af de 
profiler, der vises i 
figur 6.
Nederst: Grund
fjeldets topografi, 
dvs. topografien, 
hvor isdækket er 
fjernet. Bemærk, at 
dele af grundfjelds
overfladen i det 
nordlige centrale 
Grønland er belig
gende under havni
veau, hvilket tolkes 
som en effekt af is
dækkets vægt.
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Danmark kun mærker en svag effekt af landhævnin
gen, selv om den er målbar, også i Danmark.

4. De gådefulde nordatlantiske bjergkæder

Grønlands topografi er domineret af isen, som dæk
ker omkring 80% af overfladen. De højest beliggende 
områder, hvor isens overflade befinder sig mere end 
3000 m over havniveau, udgøres af den centrale og til 
dels sydlige del af iskappen (figur 5 øverst). Den hø
jest beliggende del af isdækket findes ved »Summit« 
omkring midten af isdækket, hvor højderne når over 
3200 m. Bjergkæderne i udkanten af isdækket når ge
nerelt ikke samme højder, udover i den vulkanske pro
vins i Østgrønland. Uden for kysten strækker de lav
vandede områder (det kontinentale plateau) sig ud i 
de omgivende have, Nordatlanten og Baffin Bugten, 
især ud for de nordøstlige og vestlige kyster, hvor der 
er langt fra kysten ud til den oceaniske litosfære.

Grundfjeldsoverfladens topografi (figur 5 nederst, 
figur 6) er generelt væsentligt lavere end isens, med 
undtagelse af randbjergene. I den centrale østlige del 
omkring Gunnbjørn Fjeld i det vulkanske område fra 

tiden for Nordatlantens dannelse når enkelte tinder 
over isens overflade, bl.a. som nunatakker (bjergtop
pe, der rager op gennem Indlandsisen) langt inde i 
landet. Høje bjerge dækker kystområderne i det meste 
af Østgrønland og den sydlige del af Vestgrønland, 
samt dele af Nordgrønland. Disse højtliggende områ
der dækker geologisk set hele serien af grundfjeldsty
per, og der synes ikke at være nogen direkte sammen
hæng mellem alder og topografi.

Bjergene når højder af 1500-3700 m i de forskellige 
områder, på trods af at de er beliggende langt fra no
gen aktiv pladegrænse, idet den nærmeste pladegræn
se findes ved spredningsryggen i Nordatlanten. De 
norske fjelde er ligeledes beliggende langt fra aktive 
pladegrænser. Den pladetektoniske model giver der
for ikke nogen direkte forklaring på eksistensen af 
bjegkæderne. Dette udgør et enigma, en gåde, for 
geovidenskaberne. Mulige forklaringsmodeller dis
kuteres i disse år ivrigt blandt geovidenskabelige for
skere, og der findes adskillige teorier for bjergkæder
nes opståen. Desværre findes der endnu for få data til, 
at man fuldt kan underbygge eller afvise de enkelte 
forklaringer.

figur 6. Topografiske profiler af overflade og grundfjeldsoverflade på tværs af Grønland langs linjerne vist i figur 5 
øverst. Der observeres betydelig topografisk ændring fra det mere end 3000 m dybe Nordatlantiske ocean til isdæk
kets højde på 3200 m i det centrale Grønland (nulniveauet svarer til havniveau). Profilerne viser, at randbjergene kan 
have betydning for fastholdelsen af isdækket, selv om topografien er lav i det nordvestlige Grønland. Eksistensen af 
randbjergene kan også have betydning for nedbørsforholdene og dermed for tilførslen af materiale til isdækket.
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Der har også hidtil manglet data, der kan vise, om 
bjergene stadig hæver sig, eller om de synker ned, en
ten fordi et dynamisk løft fra neden ændrer sig eller 
pga. erosion. Påvisning af landhævning kræver ad
gang til data optaget med høj præcision over store 
områder og lang tid. Derfor diskuteres omfanget af 
den nylige landhævning intenst (se f.eks. Japsen og 
Chalmers, 2000, og Anell et al., 2009). Forskere fra 
DTU-Space har gennem de seneste seks år ledet et in
ternationalt samarbejdsprojekt, GNET, hvor man gen
nemfører GPS-målinger af landhævningen på 51 loka
liteter langs Grønlands kyster, primært for at kunne 
vurdere betydningen af den forventede afsmeltning af 
indlandisen (Khan et al., 2010). Målingerne har nu 
været gennemført tilstrækkelig længe til, at man kan 
analysere dem, og det viser sig, at alle kystområder i 
Grønland hæver sig med meget betydelige hævnings
rater. De højeste hævningsrater findes i det centrale 
Østgrønland, hvor topografien allerede er højest, 
samt i det sydlige Østgrønland og det nordlige Vest- 
grønland. I disse områder er der ifølge oplysninger fra 
S.A. Khan målt rater på 2-3 cm/år, og det svarer til 
hævningsraterne i mange tektoniske bjergområder.

Man kan også få en indikation for gennemsnitlige 
hævningsrater gennem geologisk tid ved at studere se- 
dimentaflej ringer på det kontinentale plateau ud for 
kysten. Desværre findes der ikke tilstrækkelig gode 
data fra den grønlandske side af Nordatlanten til, at 
man kan konkludere noget om tidspunkter og rater 
for landhævningen gennem geologisk tid. På den eu
ropæiske side har man ved tolkning af seismiske data 
fra Nordsøen for nylig fundet, at der har været en se
rie hævningsperioder i Sydnorge. Denne konklusion 
er baseret på observationer af store sedimentmængder 
fra de berørte områder sammenholdt med en detalje
ret analyse af tidspunkterne for aflejringen af de en
kelte sedimentsekvenser. Man finder herved, at der si
den Nordatlantens åbning har været tre hovedfaser i 
landhævningen: 1. omkring tidspunktet for åbningen, 
2. for ca. 25-30 millioner år siden og 3. begyndende for 
10 millioner år siden med en kraftig puls for 3-4 millio
ner år siden og muligvis stadig aktiv (Anell et al., 
2009). Den sidste fase kan have været accelereret af 
nedisningen af Nordeuropa (Anell et al., 2010). Ned
isningen har ført til øget erosion, især gennem udhul
ningen af de norske fjorddale. Herved er ca. 15% af 
den totale masse over havniveau i Sydnorge blevet 
ført ud i havet som sediment. Dette massetab er lø
bende blevet isostatisk kompenseret, så den oprinde
lige overflade har hævet sig og fjeldtinderne er blevet 
højere, selv om den »gennemsnitlige højde over hav

niveau« for hele området er blevet mindre. Resultatet 
er, at man observerer en tilsyneladende landhævning, 
som i realiteten er en landsænkning betinget af ero
sion.

De norske fjelde er sammenfaldende med det om
råde, der har været påvirket af den kaledoniske oroge- 
nese (bjergdannelse), dvs. hele Norge. Dette sammen
fald har ledt nogle forskere til at foreslå, at bjergkæ
den i Norge har eksisteret gennem mere end 400 mil
lioner år, og at erosionen løbende er blevet kompense
ret gennem isostatisk hævning (Nielsen et al., 2002), 
således at man stadig finder et smukt norsk bjergland
skab. Der findes ingen unge sedimentære aflejringer 
over havniveau i Norge, så man kan kun finde indirek
te modbeviser. De ovenfor nævnte studier antyder 
dog kraftigt, at fjeldområderne befandt sig nær havni
veau omkring tidspunktet for Nordatlantens dannelse 
på samme måde som på den gønlandske side af Nord
atlanten.

Vi har en anderledes detaljeret viden om Grønland 
fra direkte observationer af bjergarter i de nuværende 
bjerge. Bjergkæderne dækker som allerede nævnt om
råder, der tilhører hele serien af bjergarts aldre fra Ar- 
kæikum til Tertiær, herunder unge sedimentære aflej
ringer og tertiære vulkanske bjergarter. Sedimenterne 
blev aflejret under havniveau, og det menes, at de ter
tiære vulkanske udbrud skete nær havniveau (Brooks, 
2011). Vi ved altså, at bjergarterne har befundet sig no
genlunde i niveau med havets overflade ved tiden for 
Nordatlantens åbning, og at bjergkæderne er dannet 
ved efterfølgende landhævning.

Der findes en lang række hypoteser om årsagerne 
til landhævningen. Man har bl.a. fremført:

• Den formodede kappediapir under Island sender 
udløbere af varmt materiale ind under kontinen
terne, og opvarmningen fører til landhævning.

• Den magmatiske aktivitet i forbindelse med 
Nordatlantens dannelse har afsat store mængder 
af lette bjergarter ved bunden af skorpen under 
bjergkæderne. Den isostatiske kompensation har 
ført til landhævning.

• Horisontale kræfter fra den midtatlantiske 
spredningsryg udløser tektoniske bevægelser ved 
bjergene.

• En mulig abrupt ændring i litosfæretykkelsen 
giver anledning til bevægelser i kappen, som 
medfører landhævning.

• Litosfæren i de gamle grundfjeldsområder har 
mindre densitet end andre steder, hvilket fører til 
et højt topografisk niveau.
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figur 7. Illustration aflandhævning i Vestgrønland baseret på GPS-målinger.
Øverst: Kort over området omkring Jakobshavn Isbræ.
Nederst tv.: Sænkningsrate for isoverfladen i mm/år for Indlandsisen i området omkring gletcherens udmunding. 
Nederst th.: Fem års GPS-målinger af topografien på to lokaliteter: KAGA ved gletcherens udmunding fra Indlandsisen 
(øverst) og ILUL (Ilulissat) i en afstand af ca. 50 km fra KAGA ved gletcherens udmunding i Diskobugten (nederst). 
Det ses, at landoverfladen er blevet hævet med ca. 2 cm/år nær Indlandsisen, og at hævningen er langt mindre (<i cm/år) 
ved Ilulissat. Forskellene i hævningstakt kan direkte relateres til afsmeltning af isdækket (Khan et al., 2010).
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• Vægten af Indlandsisen løfter de omkringliggen
de bjergområder (men det modsatte kan også 
være tilfældet).

Der er næppe tvivl om, at flere af de nævnte faktorer 
har betydning. På det nuværende stadium af forsk
ningen koncentrerer man sig om at indsamle data om 
de dybe strukturer i litosfæren og den underliggende 
asthenosfære. Nogle vigtige elementer i den aktuelle 
forskning er:

• at undersøge, om der er tilført magmatiske 
smelter ved bunden af skorpen,

• at bestemme tykkelsen og beskaffenheden af lito
sfæren,

• at påvise eller afvise mulige konvektionsstrømme
i asthenosfæren, samt

• at teste, om der findes en kappediapir under 
Island.

Der indsamles data på begge sider af Atlanten, ofte i 
internationalt samarbejde.

5. Hvis Indlandsisen smelter

Det vil sikkert overraske mange mennesker, at grund
fjeldsoverfladen i dele af det centrale Grønland er be
liggende nogle hundrede meter under havniveau (jf. 
figur 6). Grønlands litosfære er gammel, og man for
venter derfor, at den har betydelig tykkelse, hvilket 
også bekræftes af seismologiske data (Artemieva og 
Thybo, 2008). Litosfæren har gennemgået en række 
rift- og kollisionsprocesser, siden den blev dannet i Ar- 
kæikum, hvilket forventeligt har reduceret dens densi
tet, idet disse processer fjerner jern fra kappen. På 
denne basis forventer vi, at grundfjeldsoverfladen har 
et ligevægtsniveau omkring 4-600 m over havniveau, 
som man finder det i store dele af Eurasien og Canada. 
Årsagen til fordybningen må derfor søges i tilstedevæ
relsen af isdækket.

Simple isostatiske beregninger viser da også, at 
vægten af isdækket, som i store områder er >3000 m 
tykt, i øjeblikket tynger overfladen omkring 800 m 
ned i forhold til en situation, hvor det ikke fandtes. 
Dette svarer til, at bjergartsoverfladen i det centrale 
Grønland vil hæve sig fra nogle 100 m under til om
kring 6-800 m over havniveau, hvis al Indlandsisen 
forsvinder. Situationen er naturligvis mere komplice
ret, idet den tykke litosfære besidder betydelig stivhed 
mod bøjning. Analogt til observationerne af landhæv
ning i Skandinavien forventer vi, at nedbøj ningen af 
det centrale Grønland kan observeres med aftagende 

amplitude ud til de kystnære områder og længere ud 
i de fortyndede plateauer til havs, eller måske endda 
ud i de oceaniske områder. Vi har endnu ikke tilstræk
kelig detaljeret kendskab til litosfærens struktur i 
Grønland til at kunne give et kvalificeret bud på, hvor 
langt denne deformation strækker sig. En evt. fremti
dig afsmeltning af isen vil sandsynligvis føre til, at de 
omgivende bjergkæder hæves, men det kan også tæn
kes, at de vil sænkes - afhængigt af, om litosfærened- 
bøj ningen når til kysten eller længere ud i havområ
derne.

Man kan formode, at eksistensen af randbjergene 
har betydning for fastholdelsen af isdækket. Uden 
randbjergene ville isen have haft frie muligheder til at 
flyde ud i de omliggende havområder. Dette sker i dag 
kun fra lokale gletschere. Litosfærens tykkelse og sam
mensætning kan ligeledes have haft afgørende betyd
ning for fastholdelsen af isdækket. En meget tyk lito
sfære vil lede varmestrømmen fra Jordens indre ud 
mod siderne, hvilket vil reducere varmetilstrømnin- 
gen i det indre af Grønland. Den gamle arkæiske skor
pe kan endvidere have et meget lille indhold af radio
aktive elementer, hvilket yderligere vil reducere var
meproduktionen. Lille tilførsel af varme fra neden og 
lav varmeproduktion i skorpen vil reducere varme
strømmen gennem Jordens overflade, hvilket vil kun
ne bidrage til fastholdelse af isdækket.

Det tidligere omtalte GPS-måleprogram har skaf
fet vigtige baggrundsdata for sådanne vurderinger. 
Forskerne kan nu konkludere, at alle kystnære områ
der i Grønland hæver sig med meget høje rater. Da 
der sker en afsmeltning af isdækket i det sydlige Grøn
land, kan dette tyde på betydelig stivhed i den grøn
landske litosfære. Det er dog også muligt, at randbjer
gene hæver sig med høj rate af andre årsager, og at ef
fekten af afsmeltningen, der vil føre til hævning eller 
indsynkning, er svagere end denne anden proces. For
skerne har indtil videre påvist, at litosfæren hæver sig 
lokalt omkring gletschere, som trækker sig tilbage 
(figur 7; Khan et al., 2008).

6. Nye seismologiske undersøgelser
i Grønland

Der er gennem de seneste ti år foretaget en intensiv 
indsamling af nye data til belysning af de dybe struk
turer omkring de transatlantiske bjergkæder. Da
taindsamlingen har af logistiske og økonomiske årsa
ger primært været koncentreret omkring Norge. Dan
ske forskere fra Aarhus og Københavns universiteter 
har i den forbindelse taget initiativ til en omfattende
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figur 8. Fotografier fra to måneders ekspedition til toppen af Indlandsisen i sommeren 2011 for at indsamle de 
første seismiske data fra det centrale Grønland. Øverst: Lejr med boreudstyr, telte, forsyninger og brændstof. 
Midten tv: Lejr ved en semipermanent seismografstation med svag snefygning. Midten th: Solnedgang i slutningen 
af juli måned; det bliver lynhurtigt koldt, når solen forsvinder. Nederst tv: Deltagerne i ekspeditionen kørte ca.
20.000 km på snescootere. Nederst th: Installation af seismograf i sneen til optagelse af seismiske bølger fra eksplo
sioner. Fotos: Hans Thybo.

indsamling af geofysiske data i det sydlige Norge. For
skere fra begge universiteter har ligeledes i de seneste 
tre år samarbejdet om indsamlingen af de første lokale 
seismologiske data fra Østgrønland for at bestemme 
strukturen og tykkelsen af litosfasren i et område på 
600 x 300 km fra kysten ind til midten af Indlandsisen.

Dataanalyserne er netop begyndt, og først i som
meren 2012 vil den fulde database blive etableret, når 
et hold fra Københavns Universitet har gennemført 
endnu en ekspedition til Indlandsisen for at hjemtage 
de sidste ti seismografer, der har været installeret på 

isen de seneste tre år. De seismologiske data fra denne 
del af programmet indsamles ved, at man installerer et 
meget følsomt instrument, som kan måle jordrystelser 
fra nære og fjerne jordskælv med svingningsperioder 
op til 120 sekunder (dvs. instrumentet kan måle sving
ninger, der er så langsomme, at det varer 2 minutter 
for jordoverfladen at svinge en gang op og en gang 
ned). Instrumentet måler løbende og gemmer data 
elektronisk. Det indeholder et ur, som løbende opda
teres med GPS-signaler, så alle data refererer til sam
me tidsskala. Gennem de 2-3 år, hvor instrumenterne
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figur g. Gunnbjørn Fjeld (3707 m højt) er en del af fjeldmassivet Watkins Bjerge. Her set fra SSØ over en af de tal
rige gletschere ved randen af Indlandsisen. Fjeldmassivet består af vulkanske bjergarter fra Tertiærtiden. Foto: 
Margrethe Watt, Dansk Lithosfære Center.

har været installeret, er der blevet optaget signaler fra 
en række jordskælv rundt om i verden.

Data kan bl.a. bruges til at bestemme en model til 
500 km dybde for den laterale og vertikale variation i 
seismisk hastighed (den hastighed hvormed seismiske 
bølger udbreder sig i mediet). Hastighederne er spe
cifikke for skorpe, litosfærisk kappe og asthenosfære, 
så modellen giver umiddelbart oplysning om de para
metre, som er nødvendige for at forstå årsagerne til 
landhævningen. I en anden type tolkning kan man 
bestemme dybderne til laggrænser mellem distinkte 
lag i kappen. Sådanne tolkninger giver direkte oplys
ning om skorpens tykkelse og om temperaturforhold 
ned til 600 km under overfladen.

I sommeren 2011 gennemførte en gruppe på seks 
forskere fra Københavns Universitet under forfatte
rens ledelse det første højopløselige seismiske eksperi
ment i det indre af Grønland. Gruppen opererede 
gennem to måneder selvstændigt på isen i det centrale 
Østgrønland med snescootere, slæder og telte under 
alle vejrforhold, som inkluderede snestorme og tem
peraturer ned til -4O°C. Der var på forhånd lagt forsy
ninger ud: 12.000 1 brændstof blev udlagt med fald

skærm fra fly, og andre forsyninger, inkl. 5.000 kg dy
namit, blev bragt ud med bæltekøretøj.

Kilderne til de seismiske optagelser blev frembragt 
med eksplosioner i isen. På denne måde kan man op
nå en kvalitativt anderledes høj opløsning af model
lerne af skorpe-kappe-systemet end med jordskælvs
seismologi. Forskerne borede i alt 40 huller til ca. 75 m 
dybde på otte lokaliteter langs den 320 km lange 
profillinje fra midten af Indlandsisen til 2000 m-høj- 
dekonturen. Hvert hul blev ladet med 125 kg dynamit, 
som blev nedsænket i vand for at sikre god kontakt til 
den omgivende is. Hullet blev fyldt med vand i plast
poser for at lukke det. Denne teknik frembragte nogle 
yderst effektive kilder, hvilket gør det indsamlede da
tamateriale unikt for de arktiske egne. Efter godt 1% 
måneds forberedelse af kilderne blev der over to dage 
udsat 350 seismografer langs hele profillinjen til opta
gelse af seismiske rystelser fra eksplosionerne. Det tog 
de to sprængningshold seks timer at detonere de otte 
kilder (nemlig den tid, det tager at køre med snescoo
ter fra midten af profilen til enden), hvorefter seismo
graferne kunne indsamles og data kunne gemmes på 
computere.
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En foreløbig tolkning af datamaterialet viser, at 
skorpe-isostasi ikke kan forklare de topografiske va
riationer i området, idet skorpen er væsentlig tykkere 
under midten af Grønland end under bjergkæderne. 
Der må altså findes andre årsager til eksistensen af 
bjergkæderne. Resultaterne antyder også, at der un
der det centrale Grønland muligvis findes spor fra 
passagen af den kappediapir, som formodes at befin
de sig under Island; passagen har i givet fald fundet 
sted for 55 millioner år siden.

7. Afslutning

Grønland giver ideelle betingelser for geologiske stu
dier langs kysterne, hvorimod områderne under Ind
landsisen stort set kun kan studeres med indirekte me
toder. De første seismiske undersøgelser af Grønlands 
indre er blevet gennemført for nylig, og de har givet 
overraskende resultater, bl.a. at isostatisk kompensa
tion ikke kan forklare eksistensen af bjergene langs 
Grønlands østkyst. Studier af sammenhængen mel
lem topografi, geologi og dybe strukturer i Jordens in
dre giver muligheder for et kvalitativt spring fremad i 
vores forståelse af processerne i Jordens indre og deres 
sammenhæng med udviklingen nær Jordens overfla
de. Det står klart, at der ikke findes nogen direkte sam
menhæng mellem de geologiske strukturer i Grøn
land og den generelle topografi. I stedet bestemmes 
topografien primært af dybe processer og variationer 
i sammensætningen afjordens kappe; men variation i 
isdækkets tykkelse og omfanget af erosion i bjergom
råderne har også nogen indflydelse.
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figur i. Boring af en 
iskerne ved NEEM- 
lejren. Foto: Tim 
Burton.

figur 2. Kort over 
Grønlands Indlandsis. 
Kortet er sammensat af 
kortmateriale og satellit
observationer. Positio
nerne for de dybe isker
neboringer er angivet:
1. Camp Century
2. Dye 3
3. GRIP
4. GISP 2
5. NorthGRIP
6. NEEM
(kortet er gengivet med 
tilladelse fra Simon 
Ekholm, Kort- og Matri
kelstyrelsen, Danmark).
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Indlandsisen på Grønland
- et levende fjeld fortæller klimahistorie

AF DORTHE DAHL-JENSEN OG JØRGEN PEDER STEFFENSEN

Det levende fjeld

Indlandsisen på Grønland er verdens næststørste is
kappe, kun isen i Antarktis er større. Den er omkring 
2500 km lang og 1000 km på det bredeste sted og dæk
ker langt størsteparten af Grønland. Isen er mere end 
3 km tyk på det tykkeste sted, og den når op i en højde 
på 3240 m over havet (figur 2).

Vægten af isen har trykket det grønlandske fjeld 
under isen ca. 1 km ned (se nærmere s. 39-53 i dette 
festskrift). Det betyder, at bunden under isen i store 
områder i midten af Grønland er trykket ned under 
havoverfladen. Hvis isen smeltede bort, ville havet 
verden over stige med 6-8 meter, og midten af Grøn
land ville hæve sig 1 km op i løbet af de næste 20.000 
år. Den landhævning, som man i århundreder har ob
serveret i Norden, især omkring den Botniske Bugt, 
skyldes, at landskabet (og havbunden) er på vej op, 
efter at den kilometertykke iskappe, som lå over Skan
dinavien under istiden, pludselig smeltede bort for 
10.000 år siden.

Indlandsisen eksisterer i dag på grund af, at der 
over det indre af isen hvert år falder sne, som aldrig 
smelter bort. Temperaturerne når meget sjældent over 
nulpunktet. Det vil sige, at der i det indre hele tiden 
tilføres sne på toppen, typisk mellem 30 cm og 1,5 m 
om året. Denne sne bliver liggende og bliver året efter 
begravet af et nyt lag sne. Efterhånden som sneen syn
ker dybere og dybere ned, bliver den presset sammen 
til is af vægten af de ovenliggende snelag. Samtidig 
med, at der hvert år pålejres et nyt lag sne i det indre, 
trykkes isen sammen, og den flyder ud mod randen.

Hvis der hvert år tilføres samme antal kubikmeter 
is inde på en iskappe, som der afgives ved randen, så 
siges iskappen at være i massebalance. Hvis smeltning 
og kælvning af isbjerge overstiger tilførslen, skrum
per iskappen, og iskappen vokser, hvis tilførslen er 
størst. Grønlands Indlandsis har i de sidste mange 
hundrede år stort set været i massebalance. Med mo
derne måleteknik, bl.a. med satellitobservationer, har 
man i de sidste 30 år intensiveret undersøgelserne af, 
om Indlandsisen vokser eller skrumper. Den opvarm
ning, Grønlands Indlandsis har oplevet de sidste to 
årtier, har medført, at Indlandsisen mister mere og

figur 3. Hvor smeltevandsfloder skærer dybe kløfter i 
isen, ses lagstrukturen af gamle årlag tydeligt i væggen. 
Foto: J. P. Steffensen.

mere masse hvert år, således at der nu mistes over 200 
km3 is hvert år af de ca. 2.000.000 km3, som Indlands
isen består af. Massetabet er stigende, og prognoserne 
forudsiger, at der i år 2100 kan være en havvandsstig
ning på op til en meter, hvoraf is fra Grønlands Ind
landsis kan bidrage med 10-30 cm.

Isens flydning under sin egen vægt kan ligestilles 
med et transportbånd. Is fra midten transporteres ud 
til kysten, hvilket man især får en fornemmelse af, når 
man besøger Jakobshavn Isbræ ved Ilulissat. Denne 7 
km brede og flere hundrede meter tykke bræ bevæger 
sig ud i fjorden med en fart på omkring 2 meter i ti-
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figur 4. Skitse af Indlandsisen i tværsnit. Isen er ca. 3 
km tyk og 1000 km bred fra vest til øst. De store pile vi
ser isens konstante bevægelse. Fra isens højeste punkt 
(isdeleren) bevæger isen sig langs de store pile mod 
vest og øst. De vandrette linjer illustrerer årlagenes 
gradvise nedsynkning og udtynding.

men (15 km/år). Vi har som glaciologer efterhånden 
en ganske god forståelse af, hvorledes isen bevæger 
sig. Moderne computerberegninger af isbevægelsen 
har vist sig at være et effektivt værktøj til beskrivelse 
af isbevægelserne.

Figur 4 er en simpel skitse af Indlandsisen i tvær
snit. Isen bevæger sig fra midten ud mod randen 
langs de store pile. En snepartikel, som falder ned tæt 
ved midten af isen, kommer langt ned i isen, før den 
til sidst kommer ud til overfladen igen tæt ved randen.

Isens højeste punkt, dvs. præcis midt på isen, kaldes 
isdeleren. Sne, som falder øst herfor, flyder mod øst, 
og sne, som falder vest herfor, flyder mod vest. På kor
tet (figur 2) kan isdeleren anes som en slags ryg. Sne, 
som falder præcis på isdeleren, flyder hverken mod 
øst eller vest, men synker lige ned. Samtidig med, at 
snelagene synker ned, bliver de strakt af bevægelsen 
mod isens rand og bliver derfor tyndere. Dette er skit
seret i figuren med lag, som bliver tyndere med dyb
den. Hvis vi derfor borer en iskerne op på selve isde
leren, får vi is op, der faldt som sne på netop dette sted 
før i tiden. Jo dybere vi borer, jo ældre er isen. De en
kelte årlag ligger i en uforstyrret sekvens ned gennem 
iskernen. Den ældste is er tæt på bunden, derfor er det 
vigtigt at bore helt ned.

Iskerneboringer og undersøgelser

En iskerne er en lang cylindrisk stang af is. Kernestyk
kerne, som bores op, har en diameter på ca. 10 cm og 
er 2,5 m lange (figur 5). Boret består af et rør med tre

figur 5. En iskerne fra 1,5 km dybde trækkes ud af boret ved NEEM i 2009. Foto: NEEM arkiv.
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figur 6. Nærbillede af borehovedet. På borehovedet 
sidder tre knive, som skærer en ring bort omkring 
iskernen. I borerøret ses bunden af et iskernestykke. 
Foto: NEEM arkiv.

meget skarpe knive på enden. Når røret roteres i bore
hullet, skærer knivene en ring bort (figur 6). Efterhån
den som boret skærer sig nedefter, bliver røret fyldt 
op. Når borerøret er helt fyldt med is, trækker man 
det op. Tre modhager i bunden af borerøret klipper is
stykket over og holder stykket fast, indtil boret er hejst 
op til overfladen. Ved overfladen trækkes iskernestyk
ket forsigtigt ud og lægges i forlængelse af stykket fra 
den foregående borerunde. Brudfladerne på de to 
stykker skal passe sammen, da man må sikre sig, at der 
ikke er gået islag tabt under boringen. Derefter opmå
les isstykkerne, de mærkes med numre og en pil, som 
viser op og ned. Nu kan iskernestykkerne skæres op i 
mindre stykker til analyse i laboratorierne på stedet.

Camp Century-iskernen var den første iskerne, 
som blev boret. Boringen foregik i perioden 1964 til 
1966 i den amerikanske underjordiske militærbase 
Camp Century. Basen blev bygget i 1959-1960 under 
den kolde krig for at undersøge mulighederne for at 
oprette militære installationer under overfladen på 
Grønlands Indlandsis. »Camp Century« betyder ‘Lejr 
100’. Navnet kommer af, at basen lå 100 miles inde på 
Indlandsisen målt fra iskanten øst for Thulebasen. 
Heldigvis blev det aldrig aktuelt at anbringe militære 
våben på Indlandsisen. Den amerikanske hærs arkti
ske ingeniører under CRREL (Cold Regions Research 
and Engineering Laboratory) udførte den første isbo
ring gennem Indlandsisen og borede til 1370 m dybde, 

hvor man fik sten og grus med op. Iskernen tog ame
rikanerne med sig hjem til opbevaring i frysehus. Der 
var meget få synlige træk i iskernen. Man havde gan
ske vist kunnet påvise, at koncentrationen af mikro
skopiske støvpartikler varierede skiftevis fra højt til 
lavt ned gennem iskernen; man mente, at denne varia
tion skyldtes årstidsvariationer af støvindholdet i sne
en i Grønland, og at der derfor var tale om årlag, men 
sikre var man ikke. I 1967-1968 fik professor Chester 
Langway (dengang CRREL) etableret kontakt til pro
fessor Willi Dansgaard i København. Der opstod snart 
et samarbejde: Professor Langway havde isen, og pro
fessor Dansgaard havde nøglen til at låse op for isens 
hemmeligheder. Dette samarbejde blev startskuddet 
til hele den moderne iskerneforskning.

Dansgaards stabile isotoper

Vands kemiske formel er H2O, dvs. hvert vandmole
kyle består af to brintatomer og et iltatom. Det er for
holdsvis enkelt, og kemisk set er alle vandmolekyler 
ens. Naturen er imidlertid mere kompliceret, idet 
hvert grundstof, f.eks. kulstof eller ilt, findes i flere ud
gaver, som kemisk set er ens, men har forskellig vægt. 
Man siger, at grundstofferne har flere isotoper. Ilt har 
i naturen bl.a. de to stabile isotoper 16O og 18O. Derfor 
består naturligt vand af både H216O og H218O, hvor 
H216O er den mest almindelige. Der er ingen kemisk 
forskel; men man kan bestemme den relative mængde 
af de to isotoper i et massespektrometer, som sorterer 
de to typer molekyler efter vægt.

Willi Dansgaard var fysiker med speciale i masse- 
spektrometri. 11952 gjorde han en afgørende opdagel
se. Under et regnvejr i København samlede han regn
vand op i flasker. Regnvejret skyldtes passagen af en 
koldfront, dvs. kold luft blæser ind og erstatter varm 
luft. Da han senere analyserede vandprøverne, viste 
det sig, at indholdet af H2 18O i regnvandet faldt, ef
terhånden som luften blev koldere. Indholdet af 18O i 
regn eller sne var altså bestemt af temperaturen i sky
erne.

I de følgende 15 år arbejdede Dansgaard videre 
med sin opdagelse og publicerede sine videnskabelige 
resultater. Da Chester Langway så i 1968 stillede isker
nemateriale fra Camp Century til rådighed for Willi 
Dansgaard og hans gruppe, var nøglen til at låse op 
for isens hemmeligheder klar. Med massespektrome- 
teret kunne man se det usynlige: Ned gennem lagene 
i iskernen observerede man skiftevis højere og lavere 
18O-isotopværdier. Dette var skiftende lag af sommer
sne og vintersne, altså årlag. Man kunne nu tælle sig 
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ned gennem lagene år for år tilbage i tiden. Tog man 
så et gennemsnit af ioo års isotopværdier og sammen
lignede dem med isotopværdierne fra et andet århun
drede, fik man et billede af ændringerne i skyernes 
(dvs. luftens) gennemsnitstemperatur. Iskerner kun
ne bruges til klimastudier!

Dybt nede i Camp Century-iskernen skiftede iso
topværdierne brat. De meget lave isotopværdier viste, 
at temperaturen havde været meget lav, da denne is 
faldt som sne på overfladen. Man var kommet ned i is 
fra sidste istid. I 1970-1972 publicerede Dansgaards 
gruppe den første klimakurve fra iskerner. Siden er 
der blevet boret en hel del, i Grønland, i Antarktis og 
gennem gletschere forskellige steder i verden. Samti
dig er måleteknikken blevet forbedret. Man kan nu 
måle en mængde forskellige urenheder i isen, som 
sammen med isotoperne fortæller om tidligere tiders 
støvstorme, vulkanudbud, klimaændringer osv.

Iskernerne har vist sig at indeholde endnu en skat. 
Indlandsis er nemlig ikke frosset vand. Det er sammen
presset sne, og under sammenpresningen bliver noget 
af luften mellem snefnuggene spærret inde i bobler i 
isen. En iskerne er fuld af små prikker. Det er bobler 
med indespærret luft. Willi Dansgaards schweiziske 
kollega professor Hans Oeschger og hans gruppe blev 
pionerer i at undersøge luften i disse bobler. Det viste 
sig at være gammel atmosfærisk luft, og man var i 
stand til at måle indholdet af bl.a. drivhusgasserne 
CO2 og metan tilbage i tiden - og tilbage gennem kli
maændringer.

Under den nuværende debat om mulige menneske
skabte klimaændringer som følge af forstærket driv
huseffekt fra udledningen af bl.a. CO2 og metan er 
det nok så vigtigt at nævne, at uden iskerner ville man 
ikke have tal for, hvorledes atmosfæren var sammen
sat, før industrialiseringen begyndte for mere end 100 
år siden. Derfor indgår målingerne fra Indlandsisen 
og Antarktis som et væsentligt element i dagens kli
madebat.

Hvad iskernerne indeholder

Nedbøren i Grønland er den reneste på den nordlige 
halvkugle. Det indre af Indlandsisen ligger langt fra 
både naturlige og menneskelige forureningskilder. 
Derfor fremstår en iskerne også som et klart isstykke 
med luftbobler i uden ret mange synlige lag. Ikke de
sto mindre kan vi med moderne måleteknik måle ikke 
blot de ovenfor omtalte isotoper og gammel luft, men 
også en stribe urenheder i isen, som findes i ganske 
små koncentrationer. Når man betænker, at man i 

Sverige og Norge nu i mange år har haft et problem 
med, at svovlsyre fra Europas afbrænding af olie og 
kul har givet sur regn og dermed har medført forsu
ring af søerne, at man i svenske og norske moser har 
fundet aske fra islandske vulkanudbrud, og at man i 
Lapland har haft et alvorligt problem med radioaktivt 
nedfald fra Tjernobyl, så forstår man, at også sneen på 
Indlandsisen kan indeholde urenheder. I tabellen 
(modstående side) er angivet nogle af de ting, som vi 
for tiden undersøger i iskerner.

Det er en spændende detektivopgave at knytte indhol
det af et givet stof i isen til en bestemt årsag. Først bli
ver stofferne tilført atmosfæren ved en kilde, dernæst 
sker der både en opblanding og kemiske reaktioner i 
luften. Så bliver stofferne med luften transporteret af 
vindsystemerne, og dernæst kommer de til at indgå i 
sky- og nedbørsprocesser for til sidst sammen med 
sneen at lande på Indlandsisen. Men selv om vi ikke 
har fuld klarhed over, hvorledes disse processer fore
går, er det klart, at hvis vi i iskernerne observerer en 
stor forandring af isens sammensætning, så må det 
være, fordi noget væsentligt er forandret et eller andet 
sted i atmosfærens system.

Vulkanudbrud

Store eksplosive vulkanudbrud spreder svovlsyre, der 
breder sig i atmosfæren. I iskernen vil vi derfor måle 
is, som har langt større surhedsgrad end normalt på 
grund af svovlsyre fra vulkanudbrud (figur 7). Når vi 
har en iskerne, der er dateret ved optælling af skiften
de lag af sommer- og vintersne bestemt ved 16O- og 
18O-isotoperne, kan vi tidsbestemme vulkanudbrud
dene.

figur 7. Synligt lag af aske fra et islandsk vulkanudbrud i 10.280 år gammel 
is. Asken blev først fundet i Saksunarvatn mose på Færøerne. Siden er asken 
fundet i sedimenter i Sverige, Storbritannien og Irland. Fundet af dette lag i 
Grønland »låser« iskernerne til europæiske sedimenter i tid.
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Stof Hvor kommer det fra? Hvad fortæller det om?

16O-, '7O- og 18O-isotoper i isen Havet via skyer til sne Temperaturen i luften

Uopløselige mikropartikler 
(støv)

Vindblæst støv fra kontinenterne (hovedsagelig 
fra Asien), mikrometeoritter fra rummet, 
vulkansk aske og biologisk materiale

Vindaktiviteten, vindretninger, størrelsen af ørken
områder, solsystemets oprindelse, hvilke vulkaner 
der har været i udbrud, dyre- og planteliv

Salt Havsalt fra havet Storme over havet, udbredelse af havis, vind
systemer

Salpetersyre og ammonium Biologiske processer ved varmere breddegrader, 
lynudladninger, industri og landbrug

Den biologiske aktivitet, skovbrande og 
forureningen fra bilkørsel, industri og landbrug

Svovlsyre, saltsyre, flussyre Biologiske processer, vulkanudbrud, olie- og 
kulafbrænding

Den biologiske aktivitet, vulkanudbrud og 
moderne forurening

Calcium- og magnesium
karbonater

Opløst kontinentalt støv Vindaktivitet, vindretninger og ørkenområder

Drivhusgasserne kuldioxyd 
og metan

Biologiske processer i havet og på kontinenterne, 
afbrænding af fossilt brændstof, moderne 
landbrug

Graden af biologisk aktivitet, vekselvirkningen 
mellem drivhusgasserne og klimaet

Kunstige gasser Freon fra køleanlæg og industri Graden af forurening med gasser, som ødelægger 
atmosfærens ozonlag

Tungmetaller, f.eks. bly Blyudvinding og afbrænding, minedrift og 
industri

Graden af blyforurening, belastningen af det 
arktiske miljø fra tungmetaller

Kulstof-14, beryllium-10 og 
klor-36

Naturlige radioaktive stoffer Kosmisk stråling, Solens stråleintensitet og 
Jordens magnetfelt; alder

Cæsium-137 og strontium-90 Menneskeskabte radioaktive stoffer Atombombesprængninger og A-kraftværksulykker

DNA Biologisk arvemateriale Tidligere tiders plante- og dyreliv

Ved at undersøge, hvorledes syren fra et givet ud
brud fordeler sig i årlagene, kan vi desuden bestem
me, om udbruddet er sket langt fra Grønland, f.eks. i 
Indonesien eller i Middelhavet, tættere på, f.eks. i 
Alaska, eller helt tæt på, i Island.

Vesuvs udbrud i år 79 efter Kristi fødsel er det æld
ste udbrud, vi har historiske kilder om. Det var dette 
udbrud, som begravede de romerske byer Pompeji og 
Herculanum uden for Napoli. Det forhold, at vi fin
der spor af udbruddet netop i det rigtige år, bekræfter, 
at vi tæller rigtigt i vores bestemmelser af årlag.

Tidspunktet for udbruddet, eller rettere eksplosio
nen af øen Santorini (Thera) i det Ægæiske Hav har 
stor arkæologisk betydning. Udbruddet skete i den 
minoiske periode, og både selve eksplosionen og den 
efterfølgende flodbølge ødelagde mange havnebyer i 
Middelhavet. Ved at datere arkæologiske fund bl.a. 
med kulstof 14-metoden mente arkæologerne, at ud
bruddet skete 1400-1500 år f.Kr. Der har dog været 
stor usikkerhed om tidspunktet. Iskernerne viser et 
lag med svovlsyre i år 1643 f-Kr. Imidlertid kan man 
ikke ud fra svovlsyren alene bestemme, om dette lag 
virkelig stammer fra Santorini. Svovlsyre er svovlsyre, 

så det kunne komme fra en anden vulkan. Men ved at 
tage prøver ud fra iskernen i netop dette lag har man 
fundet mikroskopiske askepartikler. Og disse askepar
tiklers kemiske sammensætning har Santorinis kemi
ske »fingeraftryk«. Vi er derfor overbevist om, at San
torini i Grækenland eksploderede mellem år 1636 og 
år 1646 f.Kr. Vi regner nemlig med, at vi højst har talt 
10 år forkert i denne dybde af iskernen.

Aldersbestemmelse dybt nede i isen

Efterhånden som lagene synker dybere ned i isen, bli
ver de tyndere, og samtidig diffunderer 16O- og ro
isotoperne i isen så forskellene mellem sommer- og 
vintersne langsomt bliver udvisket. Vi kan derfor ikke 
tælle årlag med isotoper hele vejen ned. Det viser sig, 
at mange andre af de målte stoffer også har sæson
mæssige udsving, og de overtager rollen som årlagsin
dikatorer. Særligt isens indhold af uopløselige mikro- 
partikler viser sig at være en god dateringsparameter. 
De store forårsstorme bringer nemlig store mængder 
støv ind over isen, således at vi kan se forhøjede kon
centrationer af uopløselige mikropartikler i forårsla
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gene i iskernerne. Nye metoder, hvor vi løbende smel
ter og måler stænger af iskernerne fra top til bund, 
gør, at vi kan måle støvet og andre urenheder med høj 
opløsning og genkende årlag, der kun er i cm tykke. 
Vi kan derfor måle årlag mere end 100.000 år tilbage i 
tiden, og det giver helt fantastiske muligheder for at 
forstå vores klima tilbage i tiden.

Hvad isen kan fortælle om klimahistorien

I Jordens 4,5 milliarder års levetid har der været perio
der, hvor der har været store ismasser på kontinenter
ne, og der har været perioder, hvor der stort set ikke 
har været is. For ca. 270 millioner år siden, i den geo
logiske periode Perm, var der store iskapper på flere 
kontinenter. Aflejringerne fra denne periode giver os 
et billede af et tørt klima med udstrakte ørkener og 
med lav vandstand i oceanerne. Den lave vandstand 
skyldes, at vand fra oceanerne har været låst fast i sto
re iskapper på kontinenterne. Ligeledes findes der 
aflejringer, som viser, at bræer har skuret hen over 
kontinenterne. Derefter er ismasserne gradvist for
svundet, og i perioderne Jura, Kridt og begyndelsen 
af Tertiær var der næsten ingen is.

Vi mener, at dette skyldes, at Jordens kontinenter 
bevæger sig (se nærmere s. 39 f i dette festskrift). Over 
perioder på mange millioner år glider kontinenterne 
rundt mellem hinanden på Jordens overflade. Når 
kontinenterne kommer til at ligge tæt ved polerne, er 
der mulighed for, at der kan opstå store ismasser. For 
ca. 170 millioner år siden var alle kontinenter samlet i 
to superkontinenter: Gondwanaland og Laurasien. 
Laurasien bestod af Nordamerika og Europa/Asien. 
Gondwanaland bestod af Sydamerika, Afrika, Antark
tis, Indien og Australien (figur 8). Atlanterhavet eksi
sterede ikke. I denne periode var der ikke ismasser på 
Jorden i nævneværdig grad. Det var i denne tid, dino
saurerne huserede.

De to superkontinenter brød derefter op i de kon
tinenter, vi kender i dag. Det var en langsom og grad
vis proces. Atlanterhavet åbnede sig og adskilte dels 

figur 8. Skitse af 
superkontinentet 
Gondwanaland for 
160 mill, år siden. 
Kontinentet be
stod af Sydameri
ka, Afrika, Indien, 
Antarktis og Au
stralien.

Nordamerika og Europa/Asien, dels Sydamerika og 
Afrika. Samtidig rykkede Afrika, Indien, Sydamerika 
og Australien nordpå og efterlod Antarktis alene på 
Sydpolen.

I forbindelse med dinosaurernes uddøen for 65 
millioner år siden observerer vi ikke nogen nævnevær
dig klimaændring. Klimaet forblev varmt, f.eks. be
holdt Skandinavien sit tropiske klima.

Men for 40 millioner år siden indtraf der en afkø
ling. Vi mener, at dette skyldes, at havet omkring Ant
arktis nu var blevet så stort, at havstrømmene kunne 
gå rundt om kontinentet. Dermed forhindredes varmt 
ækvatorvand i at nå Antarktis. Der blev så at sige 
»lukket for varmen«. Antarktis blev kold, og iskap
pen opstod. Dette førte til en global afkøling, bl.a. 
fordi det hvide, snedækkede Antarktis reflekterer So
lens varmestråling tilbage til rummet i stedet for at op
suge den, hvilket giver Jorden et varmeunderskud.

Kontinenterne har fortsat deres vandring: Atlan
terhavet bliver bredere, og havet omkring Antarktis 
gør det samme. Indien rejser alene tværs gennem det 
Indiske Ocean for til slut at støde sammen med Asien. 
Himalayabjergene er »bulerne« fra dette sammen
stød. Undervejs har Indien efterladt Madagaskar ved 
den afrikanske kyst. Endnu er der dog ikke opstået is
masser på den nordlige halvkugle.

Nu nærmer vi os vor tid, og mængden af vidnes
byrd om klimaet og deres detaljerigdom vokser. Vi 
mener, at der opstod iskapper på den nordlige halv
kugle, bl.a. Indlandsisen på Grønland, for ca. 2 mil
lioner år siden. Dermed når vi ind i den periode, som 
geologer kalder Kvartær.

Af figur 9 fremgår det, at der i de sidste 1 million år 
har været 10 istider af 100.000 års varighed, og at der 
mellem hver istid har været en mellemistid på ca. 
10.000 år. Istid er således statistisk set det normale: 
Der har været istid i 90 % af tiden, afbrudt af kortere 
mellemistider. Vi er i en sådan mellemistid i dag, og 
vores varmeperiode har varet 11.500 år. Derfor er det 
nærliggende at spørge sig, hvornår den næste istid 
kommer.

Variationerne mellem istider og mellemistider 
skyldes Jordens banebevægelse om Solen. Teorien 
om, at Jordens bane påvirker klimaet, hedder Milan- 
kowich-teorien, og den tager udgangspunkt i, at vort 
solsystem består af mange legemer, der er i omløb om 
Solen. Planeterne og deres måner trækker alle i hinan
den med tyngdekraft, og det medfører, at planeternes 
baner om Solen er langtfra cirkulære. Størsteparten af 
landområder på Jorden befinder sig på den nordlige 
halvkugle, ogjordens istider og mellemistider er i høj
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Isotoper i marine sedimenter

figur g. Isotopværdier i marine sedimenter angiver 
mængden af is på kontinenterne. Når mængden har 
været stor (kurveværdierne nedad på grafen), har der 
været istid. Man ser, at de sidste u.ooo års lille ismæng
de er en sjælden situation i de sidste i million år. Kur
ven er sammensat af flere havbundskerner, bl.a. ODP 
677 (Shackleton & Hall 1990).

grad bestemt af temperaturen på den nordlige halv
kugle om sommeren.

Planeternes bevægelser i Solsystemet forløber som 
et urværk. Det er derfor muligt at beregne Jordens ba
ne både tilbage og frem i tiden. En sammenligning af 
beregningerne tilbage i tiden med målingerne fra bå
de iskerner og dybhavssedimentkerner, der kan række 
mange millioner år tilbage i tiden, viser, at vores for
ståelse af istidernes kommen og gåen i store træk kan 
forklares ved Milankowich-teorien.

Der er imidlertid mange komplicerende aspekter. 
Der er et ganske betydeligt samspil mellem klima, isti
der og mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Sam
men med mange europæiske nationer har vi gennem 
programmet EPICA udført en iskerneboring ved Do
me C i Antarktis. Denne iskerne rummer sne fra 
mindst ni istider og når 800.000 år tilbage i tiden. 
Drivhusgasser fra denne iskerne viser, at der er et 

stærkt samspil mellem temperaturen og koncentratio
nerne af drivhusgasserne kuldioxid, metan og latter
gas i fortidens atmosfære. Når Jorden opvarmes fra en 
istid til en mellemistid, stiger indholdet af drivgasser 
også, fordi havet opvarmes og mængden af grønne og 
våde områder på Jorden vokser. Milankowich-bereg- 
ningerne viser, at vores nuværende »varmeperiode« 
vil blive meget lang, således at den næste istid ikke vil 
komme før om 10.000 år. Med den nuværende menne
skeskabte forøgelse af atmosfærens indhold af driv
husgasser og den deraf følgende globale opvarmning 
er al snak om en kommende istid forstummet, og den 
aktuelle debat omhandler, hvor hurtigt og hvor meget 
Jorden vil opvarmes i fremtiden.

De grønlandske iskerner dækker klimaudviklin
gen i de sidste 125.000 år, og for den periode har de en 
enestående rolle for vores forståelse afjordens klima
system.

Feltarbejdet - boring og analyse af iskerner

Fra Indlandsisen er der i dag udboret fem iskerner, 
som er mere end 1 km lange. Borestederne er vist i ta
bellen nedenfor.

Arbejdet i felten med boring af iskerner er en nødven
dig forudsætning for vore studier af iskernerne. Med 
den nuværende boreteknik tager det tre år at udbore 
en 3 km iskerne. På grund af de barske vejrforhold på 
Indlandisen (gennemsnitstemperaturen ved North- 
GRIP er -3i°C), den tynde luft og det lange arktiske 
vintermørke er det ikke praktisk (og meget dyrt) at 
bore om vinteren, hvor temperaturen kan nå ned på 
-7O°C. Feltarbejdet foregår derfor typisk fra midt i maj 
til midt i august, og den korte sæson er medvirkende 
til, at det tager tre år at færdiggøre en boring - hvis alt 
går vel.

At bore iskerner er faktisk noget af en kunst. Boret

Borested Position Højde 
over havet

Årstal for 
boring

Deltagere

Camp Century 77 N 61V 1885 m 1964-1966 U.S. Army

Dye 3 65 N 44 V 2480 m 1979-1981 USA, Schweiz og Danmark

GRIP 72,5 N 37>5 v 3232 m 1989-1992 Danmark, Schweiz, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Belgien og EU

GISP 2 72,5 N 38,5 V 3200 m 1989-1993 USA

NorthGRIP 75 N 42 V 2918 m 1996-2004 Danmark, Tyskland, Sverige, Japan, USA, Frankrig, Schweiz, Island og Belgien

NEEM 77>5 N 51 v 2538 m 2007-2012 Danmark, USA, Japan, Sverige, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, 
Kina, Sydkorea, Schweiz, Island, England og Canada
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figur io. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik får isboret fremvist 
af chefborer Steffen Bo Hansen ved NEEM i 2011. Foto: NEEM arkiv.

må ikke knuse noget af iskernen, idet et knust stykke 
vil repræsentere flere år af klimahistorien, som så 
kommer til at mangle. Derfor bliver de vigtigste dele 
af boret, f.eks. borehovedet, konstrueret med en præ
cision på under 7io mm. For øjeblikket besidder Dan
mark, Japan, Rusland, Frankrig, Tyskland og Austra
lien den nødvendige teknologi. Dog er de bor, som 
Frankrig, Tyskland og Australien anvender, stort set 
kopier af det danske.

I det følgende vil vi beskrive, hvorledes feltarbej
det forløb under den seneste boring ved NEEM. Selve 
boringen varede tre år fra 2008 til 2010.1 2011 og 2012 
har vi fokuseret på at bore ned i klipperne under isen 
for at lære mere om, hvordan is flyder over klippeun
derlaget. Vi har fået flere iskerner op med kraftige lag 
af bundsedimenter, der er blevet skrabet op fra bun
den og er indlejret i isen.

Selve NEEM-lejren består af en permanent bygning, 
som indeholder vandforsyning, køkken, opholdsstue, 
radiorum, kontor og sovesal. Bygningen, der er lavet 
af træ og gummi, er isoleret og kuppelformet (som en 
igloo) for at holde snedriver borte fra ydersiden. Her 
er alle fornødenheder for at gøre livet behageligt: Var
me, rindende vand, komfur, opvaskemaskine, vaske

maskine og bad. Alle andre bygninger, dvs. garage, la
ger, værksted og indkvartering er telte, som kan pak
kes ned, når projektet er slut. I 2011 lykkedes det os at 
montere ski under hovedbygningen, således at vi har 
forberedt den til en fremtidig flytning til en kommen
de ny borelejr (figur 11). Alt det øvrige udstyr og telte
ne vil i 2012 blive pakket sammen på store slæder, så
ledes at det også er klart til at blive trukket hen til en 
ny lejr. Når vi forlader lejren endeligt, vil vi kun efter
lade et borerør, der vil stikke op over sneens overflade. 
Vi vil med jævne mellemrum måle, hvorledes borehul
let ændrer form med isens bevægelse for at lære, hvor
dan Indlandsisen flyder. Lejren vil i øvrigt blive tømt 
for miljøskadelig kemi og genstande.

Lige uden for lejren er der anlagt en 4 km lang og 
100 m bred landingsbane til de amerikanske Herku- 
lesfly på ski, som bringer folk og forsyninger til lejren. 
Sommeren igennem vedligeholdes landingsbanen 
med bæltebiler med en særlig snehøvl, som fjerner 
snedriver og gør sneen fast og hård. Selve iskernebo
ringen og undersøgelserne foregår i store udgravede 
snehuler under overfladen. Snehulerne er forbundet 
med tunneler. På denne måde kan alt arbejde med 
iskernerne foregå uafhængigt af vejret og ved en kon
stant temperatur på ca. -250.
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FIGUR ii. NEEM lejrens hovedbygning blev sat på ski i 2011, således at den kunne trækkes til en ny kommende is
lejr. Foto: NEEM arkiv.

Hverdagen i lejren er enkel: Arbejde, spise og so
ve. Typisk arbejder man 10-12 timer om dagen. Der 
serveres tre retter mad to gange om dagen, og man 
skal sørge for et stort kalorie- og væskeindtag for at 
kunne fungere i den kolde, tørre og tynde luft. Når 
boringen går godt, bores der 24 timer i døgnet på tre
holdsskift. Om lørdagen indtræffer en begivenhed, 
som alle i lejren ser frem til. Klokken 16 stopper alt ar
bejde. Alle tager brusebad og tager pænt tøj på, dvs. 
herrerne ifører sig skorte og slips og damerne kjole el
ler nederdel. Klokken 19 er der fest. En gruppe frivil
lige har lavet festmiddag (kokken har fri), og efter 
middagen er der dans og musik. Det er en fantastisk 
aften af rigtigt multikulturelt tilsnit. Der bliver sun
get, råbt og diskuteret på otte forskellige sprog, og 
mange deltagere har fået sig venner for livet i adskilli
ge lande. Lørdag aften er så populær, at deltagerne 
har opfundet et ordsprog: »Ved NEEM har ugen bare 
to dage, hverdag og lørdag«. Klokken 10 søndag mor
gen begynder arbejdet igen.

I borehallen, som jo er en snehule, står boretårnet og 
det spil, der hejser boret op og ned. Boret er 11 meter 
langt og hænger i et stålkabel med el-ledninger. Boret 
fjernstyres gennem kablet fra en computer på over

fladen. Under boringen fyldes borerøret med iskerne. 
Borets tilstand kan hele tiden aflæses på computeren 
ved overfladen. Når boret er fyldt, hejses det op i bo
retårnet. Boretårnet med boret lægges så ned i vand
ret stilling, hvorefter borerøret med iskernen kan ta
ges ud og lægges på et bord. Iskernen kan nu stødes 
ud og bliver derefter båret ind i laboratorierne til ana
lyse. Boret renses og efterses, og dernæst rejses bore
tårnet atter til lodret for en ny borerunde. Når man er 
dybt nede, kan en borerunde vare op til to timer. Det 
tager kun ca. 15 minutter at bore, men det tager ca. 45 
minutter at sænke boret tre km ned og 45 minutter at 
hejse det op igen.

Når man borer i is til stor dybde, er det nødvendigt 
at fylde hullet op med en væske af stort set samme 
vægt som isen. Væsken gør det muligt at holde det 
samme tryk i borehullet som i den omgivende is. Hvis 
væsken ikke var der, ville isen simpelthen flyde sam
men, lukke borehullet og knuse boret. Den miljøven
lige borevæske er baseret på vegetabilske olier.

Inde i laboratorierne arbejder 10-15 mand. Her re
gistreres iskernen. Den mærkes op og underkastes for
skellige analyser. Samtidig skæres den op på langs, så 
der kan udtages prøver. I forbindelse med NEEM- 
projektet blev der udtaget 50.000 isotopprøver. Alle

INDLANDSISEN PÅ GRØNLAND 63



-32 -

Danseaard/Oeschger begivenheder-34 -

-40 -

-42 -

-44 -

-46

Tusinde år før nu

O
o00

'To

§ -36-

' -38 -

-30 r

figur i2. Isotopværdierne fra NorthGRIP-iskernen fra de sidste 123.000 år. Istidens kulde (lave isotopværdier) ses 
tydeligt. Forskellen mellem vore dages klima og sidste istids maksimum (for 25.000 år siden) er i gennemsnit 26°C. 
Tallene angiver numrene på de mange hurtige klimaskift under istiden, de såkaldte Dansgaard/Oeschger-begiven- 
heder, som vi har registreret. To bratte klimaskift er markeret.

prøver blev pakket i nummererede poser. Der blev 
skåret 20.000 prøver til kemiske analyser og drivhus
gasanalyser, og stænger fra hele iskernen blev smeltet 
mm for mm til kemisk og isotopisk analyse i et med
bragt laboratorium. For første gang nogensinde blev 
metanindholdet i den gamle luft i boblerne også målt 
i felten ved brug af nye, laserbaserede instrumenter. 
Resten af iskernen blev skåret op i 55 cm lange stykker, 
pakket og sendt til frysehuset ved Københavns Uni
versitet i isolerede kasser. Disse kasser ligger i dag 
sammen med andre iskerner i iskernearkivet i Køben
havn.

Det er klart, at en sådan aktivitet indebærer, at en 
iskerneboring er en større operation. 7-10 gange hver 
sæson flyves der forsyninger ind med Herkulesfly. 
Hvert fly kan medbringe 15 ton passagerer og gods. 
Der skal organiseres og transporteres mad, brænd
stof, tøj, udstyr, reservedele, personale og iskerner.

Klimahistorien fra iskernerne

Iskernerne fra Grønland fortæller en meget dramatisk 
historie. I figur 12 ses isotopforholdene i NorthGRIP- 
iskernen over de sidste 123.000 år. Man ser istidens op
hør for 11.700 år siden som et brat skift i isotopværdi
erne. Imidlertid kan man også se en række meget brat
te klimaforandringer i løbet af den sidste istid. Der 
optræder perioder af få tusind års varighed, hvor kli
maet tydeligvis har været mildere end den rigtigt kol
de istid. Vi har registreret 25 af disse såkaldte intersta
dialer i istiden. Inden for isforskningen bliver disse 

kaldt Dansgaard/Oeschger-begivenheder, da isker
nerne fra Grønland var de første, der afslørede dem. 
Fundet af disse begivenheder kom som et chok for kli
maforskerne. Deres eksistens beviste, at klimasyste
met under istiden var ganske ustabilt, og at klimafor
andringer kan opstå med en hidtil ukendt pludselig
hed. Efter deres opdagelse opstod straks spørgsmålet 
om, hvorvidt en grønlandsk iskerne repræsenterer 
den globale klimaudvikling. Det er trods alt bare et lil
le punkt på kloden. Men siden deres opdagelse har 
man fundet tegn på denne variation i havsedimenter, 
landsedimenter og drypsten, så der er tale om et glo
balt fænomen.

Mekanismen bag Dansgaard/Oeschger-begiven- 
hederne er en anden end den, der styrer istiderne, og 
som Milankowich har forklaret. De forekommer nem
lig med en tidsperiode, der er for kort, og som ikke er 
genkendelig i Milankowich-teorien. Det blev ganske 
klart, da det viste sig, at mens Antarktis og Grønland 
glider ind i og ud af istiderne på samme tid, så optræ
der D/O-begivenhederne ikke samtidigt ved begge 
poler.

Det har vist sig, at når Grønland var »kold«, var
medes Antarktis op, og når Grønland blev »varm«, af
køledes Antarktis. D/O-begivenhederne er altså et 
globalt fænomen, men det har forskelligt udtryk for
skellige steder på Jorden. Man taler på engelsk om 
‘the bi-polar see-saw’, den bipolare vippe. Det lader 
til, at når Grønland er i de varme faser i løbet af is
tiden, vil havstrømmene i Altanterhavet, heriblandt 
Golfstrømmen, føre varme fra den sydlige til den
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Istidens afslutning

figur 13. Isotopværdierne fra NorthGRIP-iskernen fra omkring istidens afslutning. Istiden 
sluttede endeligt for 11.700 år siden, og opvarmningen skete på 50 år.

nordlige halvkugle. Norden »stjæler« varme fra syd. 
Men i de kolde faser bremses havstrømmene - måske 
er de helt stoppet - og varmen bliver i syd, således at 
der sker en opvarming sydpå og en afkøling nordpå.

Golfstømmen har i dag afgørende betydning for 
vort klima, især i Norden. Verdens fire nordligste ho- 
vedstæder er Reykjavik, Oslo, Stockholm og Helsing
fors. Der lever isbjørne i Canada på samme bredde
grad som København. Under istiden gik Golfstrøm
men ikke mod nordøst, men mod øst og ramte således 
Afrikas vestkyst. Havisen strakte sig tværs over Atlan
ten fra New York til Lissabon. Man mener, at hav
strømmens styrke hænger nøje sammen med trans
porten af salt, og at nedsynkningen af varmt og salt 
vand højt mod nord er vigtig for at opretholde hav
strømmen. Under den kolde istid har de store iskap
per afgivet store mængder af isbjerge, der har gjort 
overfladevandet mere fersk. Dette har bremset - må
ske endda helt stoppet - havstrømmene og har givet 
anledning til de meget kolde perioder mellem inter- 
stadialerne, kaldet stadialer. Efter en periode med eks
tremt kolde forhold mod nord sker der meget pludse
lige opvarmninger på io-i6°C i det nordlige, og klima
et hopper op i de varmere interstadiale forhold. Hav
strømmene starter igen, og der går et par tusinde år, 
før klimaet atter dykker ned i de kolde stadiale for
hold. De tidsligt meget højtopløste klimaserier fra de 
grønlandske iskerner viser, at de meget pludselige op
varmninger sker på ganske få årtier.

I forbindelse med studiet af D/O-begivenhederne 
har iskernerne vist, at under den nordlige halvkugles 

opvarmninger og afkølinger vokser og aftager atmo
sfærens indhold af drivhusgassen metan. I disse na
turlige klimaudviklinger er ændringerne af drivhus
gasindholdet i atmosfæren altså en konsekvens af kli
maændringerne - og ikke omvendt. De bratte stignin
ger af metan samtidig med opvarmningen viser klart, 
at D/O-begivenhederne er et fænomen, der involverer 
en stor del af den nordlige halvkugle, idet en metan
stigning forudsætter varmere forhold i de områder, 
hvor der er vegetation og sump.

For at komme tættere på en forståelse af de bratte 
klimaændringer er det nødvendigt at studere dyna
mikken, dvs. at undersøge, hvor hurtigt ændringer 
kan forekomme. I figur 13 er istidens sidste del vist. I 
figuren er der sat navne på perioder, som også er fun
det i sedimenter i hele det nordatlantiske område. Isti
den sluttede for 11.700 år siden. I forhold til dens vold
somme og bratte klimaskift, som omfatter ændringer 
i gennemsnitstemperaturen i Europa og Nordamerika 
på 10-200C, har vores nuværende mellemistid været 
præget af ro. I den forbindelse er det tankevækkende, 
at hele den menneskelige civilisations historie, dvs. 
alt, hvad der har med agerbrug og bysamfund at gøre, 
er foregået i de sidste 8000 år. Derfor har vi en kollek
tiv hukommelse, der siger os, at sådan, som klimaet er 
nu, har det altid været.

Figur 14 viser temperaturen i vores nuværende 
mellemistid. Vi er for øjeblikket i gang med at studere 
iskernerne fra denne tid ganske nøje. Gennem målin
ger af isens kemiske sammensætning er vi i stand til at 
studere hvert enkelt år under istidens afslutning. Der
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figur 14. Temperaturerne ved GRIP i Grønland i de 
sidste 8000 år, som isen »husker« dem (Dahl-Jensen et 
al. 1998). Kurven er fremkommet ved at rekonstruere 
temperaturhistorien ud fra temperaturmålinger i 
GRIP-borehullet efter iskerneboringen.

er tegn på, at den atmosfæriske cirkulation har skiftet 
tilstand fra det ene år til det næste, således at gennem
snitstemperaturen i Grønland og Europa er steget 
med 10-15° inden for 50 år, godt og vel en menneskeal
der. Meget tyder på, at alle D/O-begivenhederne er 
opstået med samme fart. Dette er vigtig viden for vor 
forståelse af klimasystemets dynamik.

Klimaet i vores nuværende mellemistid

Klimaet i de sidste 11.700 år har været varmt og ikke 
nær så dramatisk, som det var under istiden. Perioden 
fra 8000 til 5000 år før nu var den varmeste tid, kaldet 
det holocene klimatiske optimum. Temperaturen i 
den periode menes at være sammenlignelig med den, 
vi nu har opnået med den globale opvarmning. Hvis 
man opsummerer temperaturens historie gennem de 
sidste 8000 år, må man konstatere, at klimaet i gen

nemsnit bestandigt er blevet køligere - når man ser 
bort fra små variationer. Den koldeste periode siden 
istiden lå fra år 1600 til år 1875, den lille istid, som vi 
kalder den. Dette er et vigtigt perspektiv at holde sig 
for øje i vore dages debat om globale klimaændringer. 
De moderne meteorologiske observationer begyndte 
nemlig netop i 1875. De tidlige fotografier, malerier og 
observationer af gletschere stammer altså fra den kul
deperiode, hvor gletscherne havde den største ud
strækning siden istiden. Derfor er det forkert at anta
ge, at gletschernes størrelse i 1800-tallet var den »nor
male«.

Bunden er nået

I løbet af sommeren 2010 borede vi ned til bunden ved 
NEEM. De sidste iskerner, vi fik op, indeholdt krafti
ge lag med en meget høj koncentration af sort mate
riale fra bunden under isen. Det er en stor og meget 
glad dag i en islejr, når bunden er nået. Det er kulmi
nationen af mange års arbejde for hundredvis af for
skere, ph.d.-studerende og teknikere. Figur 15 viseren 
iskerne med meget bundmateriale indlejret. Disse dy
be iskerner indeholder ikke længere is, der er aflejret 
stratigrafisk, lagvist, fra overfladen, men nok nærmere 
is og genfrosset vand, der er skrabet op fra bunden. 
Der er en overvældende interesse for denne is, fordi 
den indeholder biologisk materiale. Vil vi finde biolo
gisk materiale fra før isen dækkede dette område af 
Grønland? Og hvornår mon det var - for 100.000 eller 
i.000.000 år siden? Vi glæder os meget til at besvare 
disse spørgsmål i de kommende år.

figur 15. Bunden er nået i løbet af sommeren 2010 ved NEEM.
Dorthe Dahl-Jensen holder den sidste iskerne med synlige lag med bund
sedimenter over hovedet. Foto: NEEM arkiv.
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Grønland med de lokaliteter, 
der er omtalt i artiklen. 
Desuden er udstrækningen af 
nordbobebyggelsen i det 
10.-14. årh. markeret.
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At ordne min verden
- billeder af inuits og nordboernes mentale landskaber gennem 4500 år

AF LARS JØRGENSEN, BJARNE GRØNNOW, JETTE ARNEBORG OG
HANS CHRISTIAN GULLØV

Mennesket har altid haft et helt grundlæggende be
hov for at forstå den verden, som det gennem årtusin
der har været og stadig er en del af. Et velorganiseret 
verdensbillede var for mennesker en nødvendighed 
for at kunne leve i og forstå den omgivende verden. 
Alt efter det omgivende miljø og tiden har man natur
ligvis konstrueret skiftende kosmologier, men grund
tanken har været stort set uændret - at organisere et 
forståeligt verdensbillede, som kunne hjælpe menne
sket til at styre sikkert gennem tilværelsen. Gennem 
arkæologiske fund fra forhistorisk og tidlig historisk 
tid får vi ofte et glimt af eller måske endda et reelt ind
blik i de forgangne kosmologiske verdener. Der er 
som regel blot tale om brudstykker af ofte meget kom
plekse billeder. Med nye arkæologiske udgravninger 
og fund, samt historiske beskrivelser fra de seneste år

hundreder vokser vort indblik i de tidligere generatio
ners mentale landskaber imidlertid støt og sikkert. 
Denne artikel vil præsentere en række af disse fascine
rende verdener.

i. To landskaber fra nordisk vikingetid

Netop den stigende mængde arkæologiske fund bety
der, at vi gradvist begynder at få et bedre indblik i 
f.eks. vikingetidens organisering af specielt det reli
giøse landskab. Udgravningen af et formodet konge
ligt storgårdskompleks ved vestbredden af Tissø har 
afsløret eksistensen af et rituelt landskab omkring sel
ve residensen (figur i). Inden for en afstand af ca. i km 
er der på markante steder i landskabet påvist mindst 
fem rituelle pladser, som var i funktion under vikinge

FiGUR i. Landskabet omkring det kongelige(?) bebyggelseskompleks fra det 6.-11. årh. ved Tissø. På luftfotoet markeres de seks hidtil er
kendte områder med rituelle funktioner fra vikingetiden. 1: residensen med kultbygning, 2: våbenofre i Tissø, 3: ofringer og måltidsrester, 
4: ofring af værktøjskiste og sværd i Halleby å, 5: brønd med dyreofre (?) og 6: mulige hesteofre i moseområdet. Foto: Per Poulsen.
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tiden (Jørgensen 2009, 343J). I søen, hvis navn er 
afledt af guden Tir/Tyr, er der således fundet ofrede 
våben og smykker, i Halleby Å var en håndværkers 
værktøjskiste og enkelte sværd nedlagt, i moseområ
det Måderne er der fundet talrige hesteknogler fra 
mulige ofringer, på en nærliggende bakketop er der 
udgravet tydelige levn fra rituelle måltider blandet 
med ofrede sølvgenstande, smykker og glasperler. En
delig er der på selve storgården påvist flere rituelle an
læg og bygninger. Det er sandsynligvis kun dele af det 
oprindelige rituelle landskab, vi har afdækket. Spred
te fund tyder imidlertid på, at flere pladser af samme 
karakter er på vej til at blive erkendt.

I dag er stederne ved Tissø næsten alle navnløse, 
men rituelle pladser af tilsvarende karakter i det øvri
ge Norden viser, at de ofte har haft sakrale stednavne
betegnelser alt efter deres funktion (Vikstrand 2004). 
Pladserne ved Tissø vidner om en meget bevidst orga
nisering af landskabet, og deres forskellige karakter er 
en tydelig indikation af, at der var differencer med 
hensyn til deres rituelle funktioner: ofringer til for
skellige guder, tidsmæssige forskelle for ritualerne osv. 
Billedet fra Tissø viser, hvorledes det rituelle landskab 
i en vigtig storgårds nærområde var struktureret. Til
syneladende var stort set alle karakteristiske steder i 
landskabet ladet med en mental betydning, som inde
bar, at en række ritualer var tilknyttet disse. Tætheden 
af pladserne viser, at vikingerne havde lagt deres kos
mologiske opfattelse ned over det omgivende miljø, 
som på alle måder synes at have været ‘gennemsyret’ 
af deres verdensbillede. Vikingetidens mennesker hav
de således organiseret disse ‘mentale’ landskaber, 
hvor deres religiøse verdensbillede fik et fysisk og me
get konkret udtryk. Tissø giver os et enestående ind
blik i kompleksiteten af disse landskaber på det lokale 
plan. Eksistensen af tilsvarende organiserede landska
ber, men med en langt større geografisk udstrækning, 
får vi gennem de billeder, som toner frem af de nær
mest ‘fossile’ stednavnemiljøer i specielt de svenske 
landskaber.

I 1984 foretog svenske arkæologer udgravninger i 
Frösö kirke i Jåmtland. Kirken, der ligger på Frösön i 
Storsjön, har rødder tilbage til ca. 1100 (figur 2). 
Kirkejorden bærer stadig navnet Hov, som viser, at 
der i den sene jernalder og vikingetid sandsynligvis lå 
en storgård på stedet. Ved udgravningerne under kir
kens kor fandt arkæologer de enestående spor efter en 
rituel nordboplads fra vikingetiden (Hildebrandt 
1989). Omkring resterne af en birketræsstub lå hund
redvis af knogler fra mindst syv bjørne, syv elge, samt 
flere kronhjorte, køer, får og grise (Magnell & Iregren

figur 2. Storsjön i Jämtland, Sverige. I forgrunden ses Frösö kirke, hvor
under der er fundet spor af en nordboofferplads fra vikingetiden. Jämtland 
repræsenterer i vikingetid og middelalder en parallelsituation til Grønland, 
idet befolkningen bestod af både nordboer og samer. Foto: Tomas Johansson/ 
Laponia Pictures.

2010). Da de spændende fund dukkede op, var det 
næsten for godt til at være sandt. Arkæologien styrke
de nu formodningen om, at der lå realiteter bag de 
stærkt omdiskuterede udsagn omkring førkristne of
ferritualer i bl.a. den oldnordiske edda-digtning og de 
middelalderlige kilder. Ikke mindst Adam af Bremens 
beskrivelse fra 1070’erne af det »hedenske« tempel i 
Uppsala, hvor ofrede dyr og mennesker angiveligt 
blev hængt i et træ under de store blotritualer, blev ta
get op igen.

Det spændende fund under kirken inspirerede na
turligvis forskere til at se nærmere på området om
kring Storsjön. Det viste sig, at de arkæologiske fund 
fra jernalder og vikingetid i form af bebyggelser og 
gravpladser havde en klar tendens til at koncentrere 
sig på lokaliteter med førkristne, sakrale stednavne 
(figur 3). Alene i området omkring Storsjön findes i 
dag otte lokaliteter, hvis sakrale stednavneformer vid
ner om pladser, som sandsynligvis rummede vigtige 
religiøse og politiske funktioner: Ullvi, Odensala, Vi og 
ikke mindre end fem lokaliteter med navnet Hov (Vik
strand 1996). De sidstnævnte viser efter al sandsynlig
hed, hvor nordboernes storgårde lå i sen jernalder og 
vikingetid. Oprindeligt har der sandsynligvis været 
flere lokaliteter med lignende navneformer, men vi
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figur 3. Førkristne sa
krale stednavne i land
skabet ved Storsjön i 
Jämtland. Efter Mag- 
nell og Iregren 2010.

kan ikke forvente, at alle vikingetidens stednavnemil
jøer har overlevet frem til i dag. Nye navne har afløst 
de oprindelige, og de ældre navnelag forsvandt fra 
erindringen og dermed kilderne. Stednavnemiljøet 
omkring Storsjön i Jämtland er imidlertid et godt ek
sempel på, hvordan vi på baggrund af de nærmest 
‘fossile’ navnemiljøer stadig har mulighed for at aflæ
se vikingetidens organisering og opfattelse af det om
givende landskab i det 1. årtusinde e.Kr. - på det reli
giøse såvel som det politiske plan.

Jämtland var i den sene jernalder og vikingetid et 
vigtigt ressourceområde, hvor nordboerne udnyttede 
områdets store forekomster af myremalm til jernpro
duktion. Områdets karakteristiske spadeformede jern
barrer er fundet spredt over store dele af Østskandina- 
vien (Buchwald 2008, 32). Hertil kom samiske jæge
res omfattende pelsdyrjagt efter værdifulde skind, 
som de handlede med nordboerne mod bl.a. jernred
skaber, våben og smykker. Jernet og de fine skind var 
efterspurgt i Skandinavien og på Kontinentet. Ind
samlingen og den videre distribution til f.eks. Målar- 
området blev styret af Jåmtlands nordbobefolkning, 
og Storsjoområdet var et center i deres vidt forgrene
de netværk, hvorigennem de eftertragtede ressourcer 
blev distribueret.

Nordboerne delte således området med sydsami
ske befolkningsgrupper, som gennem mange århund
reder havde sat dybe rødder i landskabet. På mange 
måder en situation, der reflekterer forholdet mellem 
nordboer og inuit i Grønland. Nordboer og samer 
havde sandsynligvis også forskellig forståelse af land
skabet, og Jämtland rummer derfor flere mentale og 
økonomiske lag, som dog ikke alle afspejles i landska
bets bevarede stednavne - her træder arkæologien til 
gengæld til med fundene. For nordboerne i Jämtland 
var grænseområderne vigtige, og stednavnemiljø

ernes udstrækning afspejler måske grænseområdet 
mellem deres indre, kendte verden og den ydre, frem
mede verden, hvor især de samiske grupper færdedes. 
Nordboerne overførte deres kosmologiske verdensbil
lede til det omgivende landskab for at skabe orden og 
genkendelighed, og resterne af dette ses i dag bevaret 
i de karakteristiske norrøne stednavnemiljøer.

Det var sandsynligvis et tilsvarende kosmologisk 
verdensbillede, som de første nordboer bragte med til 
Grønland. Spørgsmålet er, hvad arkæologien kan af
dække omkring inuits og nordboernes organisering af 
deres verden. De fleste jæger- og fangersamfund har 
et verdensbillede, som er udpræget antropocentrisk i 
modsætning til vore dages heliocentriske. Det er en 
kosmologi med menneske og samfund i centrum, 
hvor mennesket konstant er i dialog med omverde
nen. Denne dialog, der skal forstås i såvel social som 
religiøs kontekst, er en form for udveksling af hensyn 
mod til gengæld at modtage naturens erkendtlighe
der - altså udførelse af riter og overholdelse af tabu, så 
den antropocentriske verden opretholdes i en balan
ce. Befolkninger, der som inuit og de tidlige nordboer 
i Grønland gennem århundreder har levet på grænsen 
af det mulige, har i særdeleshed haft behov for at or
ganisere deres verden for at kunne eksistere både fy
sisk og åndeligt i ukendte og uforudsigelige landska
ber. De arkæologiske spor efter de første mennesker, 
som drog ind i Grønland for 4500 år siden, antyder da 
også, at disse pionerer medbragte en antropocentrisk 
verdensopfattelse.

2. Glimt af et arktisk verdensbillede
- for 4500 år siden

De første mennesker, der satte deres kamikker på det 
nuværende Grønlands grundfjeld for omkring 4500 
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år siden, kom fra Sibirien. Arkæologerne benævner 
dem Saqqaq- og Independence-kulturerne. De havde 
gennem en tusindårig periode spredt sig fra Alaska 
mod øst over det arktiske Amerika til Grønland, der 
blev de eskimoiske kulturers yderste østlige grænse. 
Vi kender disse palæo-eskimoers elegante stenredska
ber og deres teltringe - kredse af sten, der holdt telt
skindet til jorden - fra de gamle bopladser, der findes 
i det meste af Grønland (Gulløv et al. 2004). Arkæo
logiske udgravninger af to permafrosne bopladser i 
Disko Bugt i Vestgrønland, Qeqertasussuk og Qajaa, 
har givet et unikt indblik i disse arktiske pionerers le
vevis (figur 4). De frosne kulturlag på de to bopladser 
har bevaret tusinder af dyreknogler og redskaber af 
træ, tak, skind og andre organiske materialer. Enkelte 
knogler og hår af mennesker er også udgravet på Qe
qertasussuk (Grønnow 1994; Meldgaard 2004; Ras
mussen et al. 2010). Nogle af fundene gør det endog 
muligt glimtvis at belyse Saqqaq- og Independence- 
kulturernes verdensbillede.

En kilde til palæo-eskimoernes kosmologi er spo
rene efter deres boliger. Man boede i skindtelte hele 
året rundt, selv i det allernordligste Grønland, hvor 
vinterkulden og -mørket varer i 4-5 måneder. Teltene 
her var, ligesom overalt i det enorme område fra Alas
ka til Grønland, hvor palæo-eskimoerne var udbredt, 
indrettet efter et ganske bestemt ‘midtergangsprin
cip’. En midtergang, bygget af flade, kantstillede sten
fliser, deler ofte gulvfladen i to, og der er indbygget et 
centralt ildsted, et ‘arbejdsbord’ og opbevaringsrum 
til brændsel (figur 5). Midtergangsboligerne står nu 
som palæo-eskimoernes tydelige ‘signaturer’ på de 
gamle bopladsarealer i Arktis (Grønnow og Jensen 
2003) og viser, at nok var man et folk på vandring og 
hele tiden på vej ind i ukendte landskaber, men man 
fastholdt gennem den ‘stramme’ arkitektur sin sam
fundsorden og sit verdensbillede. Det kan vi i hvert 
fald formode, idet etnografiske og religionshistoriske 
undersøgelser blandt samer, indianere og inuit viser, 
at netop boligens indretning på mange måder reflek
terer et jægersamfunds familiestruktur og verdenssyn. 
Midtergangsboligernes arkitektur, der i grundplan 
ligner samernes traditionelle boliger, er blevet tolket 
som en spejling af en kosmologi, der består af flere 
verdener, hvortil man ved ceremonier kan rejse sym
bolsk ned i midtergangens ildsted og videre ad ‘strøm
me’ gennem passagen, som stensætningen igennem 
boligen udgør (Odgaard 2010). Det var altså i tidlig 
palæo-eskimoisk tid vigtigt at markere sig og sin iden
titet i landskabet - måske netop som en ‘modvægt’ til 
de mange usikkerheder og ukendte livsbetingelser:

figur 4. Bopladsen Qajaa ligger lige ved et i forhistorisk tid meget rigt sæl
fangstområde ved Jakobshavn Isfjord. Arkæologernes telte giver et indtryk af 
landskabets dimensioner. Foto: Bjarne Grønnow 2009.

figur 5. Udgravning af en midtergang 
på den over 4000 år gamle boplads 
Qeqertasussuk. Forrest i midtergangen 
er et lille brolagt område - en slags 
‘arbejdsbord’ - og bagest ses de ildskør- 
nede kogesten fra ildstedet, hvor driv
træ var brændsel. Foto: Bjarne Grøn
now 1986.

Landskaber, is- og strømforhold og adgangen til 
fangstdyr var blandt de forhold, der konstant foran
drede sig, når man vandrede ind i nyt land.

Dette fænomen med en fast udformet og ligefrem 
identitetsbærende materiel kultur kan også ses i et an
det træk: Palæo-eskimoernes stenredskaber er næsten 
alle fremstillet af et gråt, flintlignende råstof, der i 
Vestgrønland kaldes killiaq, eller af nært beslægtede 
stenarter. De første grønlændere kunne, ud fra rent 
funktionelle krav til råmaterialet, have anvendt talrige 
andre stenarter, således som senere kulturer gjorde, 
og man kunne også have varieret designet af sine ele
gante stenredskaber i det uendelige. Men Saqqaq- og 
Independence-flinthuggerne holdt sig igennem næ
sten 2000 år til deres ‘signatur-råstof og til deres gan
ske særegne, elegante design af redskaberne (Jensen 
2006; Grønnow 2011).
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figur 6. Et fragment af en ramme fra den ældste trom
me i Arktis. Udgravet på Qajaa-bopladsen i Disko 
Bugt. Foto: Bjarne Grønnow 2011.

figur 7a og b. Til venstre harpunhoved fra Qeqerta- 
sussuk, udskåret af tak. Former fra dyreverdenen ind
går symbolsk i harpunens design. På denne type er 
modhagerne i basis-enden formet som en rensdyrklov 
og spidsen - måske - som et næb fra en islom. Harpun
hovedet er 79 mm langt. Til højre et nålehylster fra Qe- 
qertasussuk, udskåret af en lårbensknogle fra en hund. 
Saqqaq-kulturens simple linje-ornamentik er her sup
pleret med et rombisk mønster. Nålehuset er 65 mm 
langt. Fotos: Geert Brovad.

Vi kan lægge yderligere brikker til puslespillet om 
de første grønlænderes ‘mentale verden’ gennem et 
par opsigtsvækkende fund fra de to nævnte perma- 
frosne bopladser fra Disko Bugt. Ved en fornyet gen
nemgang af samlingen af de tusinder af brudstykker 
af genstande af drivtræ fra Qeqertasussuk og Qajaa 
identificeredes enkelte dele af rammer til trommer 
(figur 6). Fragmenternes dimensioner peger på, at de 
er fra trommer med en diameter på 65-70 cm, altså en 
hel del større end de historisk kendte trommer fra 
Grønland (Grønnow 2011). Trommer var, ud fra etno
grafiske paralleller at dømme, ikke blot instrumenter, 
der ledsagede sang i de arktiske samfund. De var også 
shamanens (angakoq’ens) vigtigste redskab til at brin
ge sig (og sine tilhørere) i trance, således at han kunne 
foretage åndelige rejser til andre verdener, hvor han 
gennem kamp med uhyrer og andre prøvelser kunne 
løse bopladsens problemer. Der er endnu ikke fund 
fra Saqqaq- og Independence-kulturerne, der viser til
stedeværelsen af sådanne ‘specialiserede’ shamaner, 
men trommedelene giver i hvert fald næring til den 
tolkning, at trommesang indgik i de første grønlænde
res ritualer, og at deres omverden rummede flere ånde
lige dimensioner. Et egentligt skel mellem den hånd

gribelige og den åndelige verden var sandsynligvis 
slet ikke til stede i palæo-eskimoernes kosmologi.

En række andre fund fra de første grønlændere gi
ver yderligere glimt af et verdenssyn, der ligner det, 
som religionsforskere vil kalde animistisk, altså den 
opfattelse, at alt har et indre liv eller en sjæl - fra de 
mindste sten til de største himmellegemer - og at men
nesket bl.a. gennem sine handlinger og sin materielle 
kultur kan kommunikere med fangstdyrene og sikre 
sig, at de villigt lader sig nedlægge gang på gang 
(Gulløv 1997b).

Der er enkelte træk i redskaberne, der kan tolkes 
som evidens for dette animistiske verdenssyn. Det 
gælder f.eks. Saqqaq-kulturens harpunhoveder, der jo 
også i fysisk forstand udgjorde kontakten mellem fan
ger og fangstdyr som sæl, hval eller hvalros. Disse har
punhoveder, der blev udskåret af tak eller hvalros
tand, viser former, der er hentet fra dyreverdenen 
(Grønnow 1997). Karakteristiske træk fra rensdyret og 
sandsynligvis fra islommen kan identificeres i desig
net (figur 7a). Her kommunikerer den palæo-eskimoi- 
ske fanger altså med sit byttedyrs sjæl, med ‘virkemid
ler’ hentet fra et landdyr og en havfugl, hvilket kan sy
nes besynderligt. Men det er et fænomen, der etno
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grafisk kendes fra Alaska-eskimoernes verden (Fitz
hugh og Kaplan 1982). Designet kan også tolkes mere 
‘amuletagtigt’, således at fangeren gennem sit design 
påkalder sig og sit fangstvåben egenskaberne fra rens
dyret - hurtighed og årvågenhed - og fra islommen - 
evnen til at flyve hurtigt og umærkeligt at transcende
re overgangen mellem luft og vand.

Ornamentikken på enkelte særlige genstande fra 
denne periode tyder også på, at palæo-eskimoerne op
fattede deres materielle kultur som indeholdende 
sjæl. Der er fundet sager af ben og tak med den næ
sten simplest mulige form for ornamentik: en enkelt 
eller to indridsede, langsgående linjer. De findes især 
på nogle nålehylstre af hundeknogle (figur 7b), på 
nogle små ‘amulet-beholdere’ og mundingsstykker af 
rensdyrtak, formentligt til skindposer. Linjeornamen
tikken er også indridset i nogle ganske få fangstred
skaber (Grønnow 2011). De nærmeste etnografiske 
paralleller kan igen hentes fra historisk tid i Alaska, 
hvor sådanne simple linjeornamenter var symboler på 
genstands-sjælenes ‘rygrad’ eller livslinjer. Denne or
namentik udvikledes i den senere palæo-eskimoiske 
Dorset-kultur til meget avancerede skeletmønstre 
(Appelt 2004).

Dette er så langt, vi på det nuværende forsknings
stade formår at trænge ind i en i tid og rum meget 
fjern og særegen kosmologi, der måske nok i sine en
kelte elementer kan fortolkes ved hjælp af paralleller 
til animistiske samfund, men som endnu blot frem
træder glimtvis i de 4500 år gamle fund. Vi mangler 
flere arkæologiske data, der mere direkte ville kunne 
berette om datidens åndelige verden. Vi kender f.eks. 
ikke til de tidlige palæo-eskimoers grave. Men den 
største udfordring ligger stadig i at udvikle teoretiske 
indfaldsvinkler og metoder, der sætter os i stand til i 
langt højere grad end hidtil at kunne aflæse og fortol
ke de mange signaler og symboler, der endnu skjuler 
sig i palæo-eskimoernes materielle kultur.

De tidlige eskimoiske kulturer udgør den hidtil 
længste sammenhængende bosættelsesperiode i Grøn
land - omtrent 2000 år. Men som i alle andre arktiske 
områder er det i årtusinderne derefter gentagne af
folkninger og indvandringer, der kommer til at præge 
kulturhistorien. Den seneste forskning viser, at flere 
indvandringer til Grønland end hidtil antaget foregik 
ind i folketomme områder, og at de dermed blev ud
ført af ‘ægte pionerer’, der medbragte deres materielle 
såvel som deres åndelige univers fra hjemegnene ind i 
det ukendte land. En af de mest bemærkelsesværdige 
af disse pionerindsatser stod de norrøne indvandrere 
for, da de omtrent tre og et halvt årtusinde efter de før

ste palæo-eskimoer sejlede fra Island mod vest over 
Nordatlanten til Grønland.

3. Nyt land, nye udfordringer
- nordboerne i Grønland

Da de første nordboer ankom fra Island til det sydlige 
Grønland i slutningen af 900-årene, blev de ikke mødt 
af ventende inuit. På dette tidspunkt var bosættelser
ne af de sidste palæo-eskimoer, Dorset-kulturen, be
grænset til Thule-området i det nordlige Grønland - 
kontakter med nordboerne i syd var sandsynligvis me
get sporadiske. Først med indvandringen af nye grup
per, inuit eller Thule-kulturen, i løbet af 1200-årene 
intensiveredes kulturkontakterne. To meget forskelli
ge verdenssyn skulle mødes i de kommende par år
hundreder: den mobile arktiske jægerbefolkning og 
de bofaste nordboer, som medbragte deres agerbrug 
og kosmologi, opbygget i deres skandinaviske ‘home
lands’.

Islandske sagaer beskriver, hvorledes den island
ske bonde Erik den Røde tvunget af omstændigheder
ne - han var dømt fredløs i Island - bosatte sig i Syd- 
grønland i året 985 (GHM I). Landet var ubeboet, og 
i modsætning til Island var der land nok at tage af. 
Erik tog til sig selv al jorden i den fjord, han kaldte 
Eriks Fjord, og han byggede sin gård Brattahlid på 
det bedste sted i fjorden. Hans rejsefæller tog de an
dre fjorde omkring Eriks Fjord, hvor de opførte deres 
gårde på gunstige steder.

Omkring år 1000 kom kristendommen til det lille 
grønlandske samfund. Budbringeren var Erik den Rø
des søn Leif, der på opfordring af den norske konge 
Olaf Tryggvason vandt grønlænderne for kristendom
men, og den første kirke i Grønland blev rejst af Erik 
den Rødes kone og Leifs mor Tjodhilde »et stykke 
væk fra huset« på Brattahlid (GHM 1,389).

Fortællingerne om Erik den Røde og den første 
kirke i Grønland blev skabt i Island i årene efter land- 
nammet i det samme miljø, som Erik var rundet af, og 
de blev først nedskrevet næsten 200 år efter, at begi
venhederne, de fortæller om, skulle have fundet sted. 
Fortællingerne afspejler, hvad tilhørerne i Island ger
ne ville høre, og de kan ikke betragtes som primære 
kilder til begivenhedernes forløb. De afspejler virke
ligheden, som islændingene opfattede den, da sagaer
ne blev nedskrevet (Meulengracht Sørensen 1993, 25).

Hvordan kolonisterne opfattede begivenhedernes 
forløb er en helt anden historie, og den kan vi ikke læ
se os til, da de grønlandske nordboer næsten intet har 
efterladt på skrift. Her kan kun arkæologien hjælpe os 
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videre til en forståelse af, hvordan nordboerne opfat
tede og organiserede deres liv.

Landnammet i Grønland i slutningen af 900-årene 
forudsatte adgang til havgående skibe, som kun den 
islandske elite havde, og koloniseringen af Grønland 
var drevet af denne elite, der enten bekostede andres 
færd over Nordatlanten eller måske selv tog med. In
citamentet var nok i højere grad adgangen til den me
get værdifulde hvalrostand end muligheden for at få 
mere land. Kolonisterne slog sig ned i et landskab, der 
umiddelbart mindede om det, de kom fra, og de orga
niserede landskabet som det, de kom fra. De var bøn
der og handelsfolk, og deres opfattelse af verden var 
heliocentrisk: Alt udgik fra et centrum, samfundet var 
hierarkisk, og bebyggelsen bestod af enkeltgårde, der 
lå spredt i ‘lommer’ i landskabet, alle i et afhængig
hedsforhold til central- eller storgården, hvor stor
bonden boede, og hvor samfundets fælles funktioner 
var samlet.

Den enkelte gård var centrum og udgangspunkt 
for livet i bygderne, alle aktiviteter udgik herfra. Går
dene, der var af græstørv og sten, blev opført på frodi
ge, grønne plateauer, langs fjordene, i dalene langs el

vene og ved søerne i højlandet. Antallet af huse, der 
var tilknyttet den enkelte gård, varierede efter gårdens 
sociale status. Også selve gården var organiseret efter 
det heliocentriske verdensbillede. Centralt på hjem- 
memarken eller indmarken lå tunet med gårdens vig
tigste bygninger, boligen, stalden med tilhørende lade 
til de prestigefyldte køer og - på storgårdene - kirken 
omgivet af kirkegården, hvor forfædrene var blevet 
stedt til hvile. Mindre betydningsfulde huse lå spredt 
på den omgivende hjemmemark (figur 8). Pakhuset, 
hvor handelsvarerne blev samlet til forsendelse til Eu
ropa, lå ved kysten. Uden for hjemmemarken lå ud
marken, hvor dyrene kunne gå frit omkring. Udmar
ken husede også sæterne, som blev benyttet til som
mergræsning.

Bygderne og gårdene med deres indmarker og ud
marker repræsenterede det velordnede, kulturen. 
Længere ude lå den farlige og ukontrollable natur, 
som nordboerne kaldte ubygderne. Her kunne uhyg
gelige ting ske, men naturen var også kilde til rigdom, 
og hvalros, som leverede den eftertragtede tand, var 
netop en del af naturen.

I Grønland findes hvalros fra Disko Bugt og nord-

FiGUR 8. Landnamsgård, ruingruppe Ø48, nær bispesædet Gardar i det nuværende Igaliku. Forrest i billedet ses 
ruinen af gårdens stald/lade-kompleks, midt i billedet er den totalt sammenfaldne bolig, og bagest, ved personerne, 
ses kirkeruinen. Foto: Jette Arneborg 2001.
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figur g. De grønlandske nordboers diæt sammenlignet med samtidige islændinges diæt målt på skeletter, der er udgravet på kirkegårde i 
Grønland og Island. De grønlandske nordboer er markeret med blå diamanter, islændingene med røde firkanter, mens islændingene fra 
Vestfjordene i Nordvestisland er markeret med grønne trekanter.

Den lodrette Y-akse angiver i3C-værdier. Jo højere Y-værdi, desto større andel marin føde. Beregninger viser, at ioo % terrestrisk kost 
ligger omkring -21 %o, mens 100% marin kost ligger på -12,5 %o (Arneborg et al. 2008). Tidslinjen går fra venstre til højre. Ældste prøve er 
fra Island og dateres til ca. 860, mens yngste prøve, ligeledes fra Island, dateres til ca. 1250 (Sveinbjörnsdöttir et al. 2010). Den lodrette rø
de linje angiver ca. år 1000.

Bortset fra prøverne fra Vestfjordene, hvor kosten allerede i vikingetiden overvejende stammede fra havet, levede islændingene primært 
af deres landbrug, mens kolonisterne i Grønland meget hurtigt synes at have skiftet over til en mere marint baseret kost. Enkelte grønland
ske prøver er identiske med samtidige islandske prøver, og de kan stamme fra islandske immigranter, der døde umiddelbart efter ankom
sten til Grønland (Sveinbjörsdöttir et al. 2010, Arneborg et al. 2012).

på, og allerede i de ældste affaldslag i nordbogårde
nes møddinger er der fundet kraniedele og småstyk
ker af hvalrostand, som viser, at hvalrosfangsten ind
gik i nordboernes økonomiske strategi fra kolonisa
tionens første tid (f.eks. McGovern et al. 1996; Enghof 
2003, 39b Mc-Govern og Pålsdottir 2007). Hvalros
fangsten foregik på de årlige rejser nordpå. I en af de 
ganske få skriftlige optegnelser, vi har, omtales de 
nordlige fangstfelter som Nordsetur (GHM III, 239ff). 
De ubebyggede fangstområder var af stor økonomisk 
betydning for nordboerne og synes efterhånden at 
være inddraget i den civiliserede, velordnede verden. 
Den opfattelse understøttes af en anden kilde, der 

meddeler, at nordboerne, efter at de i 1261 havde un
derkastet sig den norske konge, accepterede at betale 
bøder til kongen for forbrydelser, der fandt sted i u- 
bygderne mod nord (GHM II, 779).

Kolonisterne havde en klar fornemmelse af, hvor
dan en nordisk gård skulle se ud og organiseres. Går
dens formåen afspejlede ejerens sociale placering, og 
idealet synes snarere at have været en fordums norsk/ 
skandinavisk gård end en samtidig - og måske for 
Grønland mere realistisk - islandsk. Huse eller haller 
ved storgårdene, der alene har været benyttet til gæ
stebud, viser, hvor vigtigt det var for bønderne at kun
ne beværte gæster på storslået vis. Da Rig (alias gu- 
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den Heimdal) i eddadigtet Rigsl’ula besøgte trællefa
milien, beværtedes han med dårligt brød og suppe. 
Hos bonden var menuen kalv og hos storbonden hve
debrød, flæsk og vin (denstoredanske.dk/Nordisk_ 
My tol ogi/Eddadigtn i ng/Rigsbul a).

Idealet var grise og kreaturer, og med sig i skibene 
havde kolonisterne da også både køer og grise, men 
desuden var får, geder, heste, hunde og katte klar til at 
opbygge det, der for en nordbo var en rigtig nord
skandinavisk gård med grise, græsgange, mejeri- og 
uldproduktion til forarbejdning afklæde. Om det var 
den overvældende mængde sæler, der var lette at fan
ge, eller vanskeligheder med at realisere idealgården 
på grund af de klimatiske forhold i Grønland, er uvist, 
men både analyser af dyreknoglefund fra nordbogår
denes møddinger (McGovern 1985) og isotopanalyser 
af nordboernes egne knogler (Arneborg et al. 1999; 
2008; 2012) viser, at den omgivende virkelige verden 
snart trængte sig på. Nordboerne tilpassede sig de nye 
forhold. Grisene forsvandt i løbet af 1200-årene, og 
det marine indslag i den daglige kost fik større og stør
re betydning, om end der er store forskelle. Nogle, 
formentlig eliten, fik stadig en stor andel af deres kost 
fra landjorden (figur 9).

Sælerne, nordboerne fangede, var primært de mi- 
grerende grønlandssæler, som passerede bygdeområ- 
derne på forårs- og efterårstræk (Ogilvie et al. 2009). 
Trods den stigende afhængighed af fangsten på yder
kysten fastholdt nordboerne bosætningen i de indre 
fjordområder, der var mest gunstige for det traditio
nelle græsbrug og kreaturhold. Skriftlige kilder anty
der, at fangstrettighederne var fordelt efter ejerskabet 
til jorden. Eliten, der ejede det meste af jorden, fast
holdt på den måde rettighederne til alle ressourcer. I 
sidste halvdel af 1400-årene, mod slutningen af bosæt
ningen, bestod diæten for nogle nordboer af op til 
80% marin kost (Arneborg et al. 1999; 2012), men 
trods denne store afhængighed af de marine ressour
cer ændrede bosætningsmønsteret sig ikke. Faktisk 
ses en tendens til koncentration af bosætningen længst 
inde i fjordene, hvor de bedste græsgange fandtes, 
mens mere kystnære gårde tættere på yderkystens 
fangstfelter blev nedlagt.

Bosætningen i Grønland fandt sted i en bryd
ningstid. Gamle hedenske traditioner stod for fald til 
fordel for den sejrende Kristus. Hvor dybt kristen
dommen havde forankret sig i immigranternes sjæle, 
er umuligt at vurdere, men at de bragte kristendom
men med sig til Grønland, bevidnes af kirkebygnin
gerne, der blev rejst på tunet tæt op ad gårdenes boli
ger. I alt er der indtil nu registreret seks små land-

FiGUR 10. Kirke i Hvalseyfjorden i nordboernes Øster- 
bygd. Opført efter midten af 1200-årene. Foto: Jette 
Arneborg 2004.

namskirker i Østerbygden, som formentlig har været i 
funktion før årtusindeskiftet, altså før Olav Tryggva- 
sons og Leif den Lykkeliges angivelige mission i 
Grønland.

De ældste kirkebygninger var små, og ganske i 
tråd med nordboernes heliocentriske verdensbillede 
var de omgivet af cirkulære gravpladser. Begravelser
ne var koncentreret tæt omkring selve kirken, og mar
keringer af gravene på overfladen betød, at gravene 
blev respekteret og ikke forstyrret af senere begravel
ser.

Kirkerne blev opført af bønderne og ejet af disse. 
De ældste kirker og kirkegårde må betragtes som fa
miliekirker, der betjente bonden - kirkeejeren - hans 
familie og dem, der var knyttet til familien. Med tiden 
blev flere af familiekirkerne taget ud af drift, mens an
dre udviklede sig til at blive offentlige sognekirker, 
der betjente de omkringliggende gårde. Centeret blev 
fastholdt, det samme blev nærheden mellem bolig og 
kirke, og formentlig lykkedes det kirkeejerne at fast
holde ejerskabet og dermed kirkens indtægter, trods 
modstand fra den organiserede romerske kirke. I 
Grønland var denne repræsenteret ved de bisper, som 
ærkebispen i Nidaros sendte til det grønlandske bis
pesæde på gården Gardar i den norrøne Østerbygd. 
Kirkerne, der efterfulgte landnamskirkerne, fulgte 
skandinavisk mønster (figur 10). Det samme gjorde 
kirkegårdene, der blev større og firesidede. Holdnin
gen til de begravede ændredes ligeledes, og grave, der 
blev ødelagt af senere begravelser, blev nu mere reg
len end undtagelsen.
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figur ii. Klædedragter fundet på kirkegården på Herjolfsnæs, i dag Ikigaat. Dragterne er kulstof 14-daterede til 1300-årene, og snittet 
følger fuldstændig samtidig europæisk mode. De grønlandske nordboer følte sig helt klart som inkluderede i den europæiske kristne 
kulturkreds. Foto: Nationalmuseet.

Med kolonisationen i Grønland bevægede de is
landske kolonister sig ikke væk fra den kendte, velord
nede verden. Kolonisterne flyttede grænser og ind
drog Grønland i deres civilisation. Men bosætningen 
skulle ikke vare ved. Omkring 1500 lå bygderne og 
gårdene øde hen. Hvalrostanden, der var en værdi
fuld handelsvare i vikingetiden, mistede værdi på de 
europæiske markeder i løbet af middelalderen (Roes- 
dahl 1995), og den risikofyldte sejlads til Grønland var 
ikke længere givtig for de europæiske købmænd. De 
blev væk - til stor skade for de grønlandske bønder, 
der var afhængige af vigtige importvarer som jern, og 
dette ramte ikke kun grønlænderne på økonomien. 
Kulturkontakterne var vigtige for identitetsfølelsen 
og opfattelsen af at tilhøre og være inkluderet i den 
nordeuropæiske kristne kultur (figur 11). Samtidig be
tød de forværrede klimatiske forhold, at det blev van
skeligere og vanskeligere at opretholde det identitets
skabende landbrug, som var samfundets socioøkono- 
miske grundlag.

De næste århundreder var der blot mere eller min
dre sporadisk kontakt mellem Grønland og Europa. 
Først i 1600-årene medførte den accelererende hval
fangstaktivitet, at der etableredes mere regelmæssige 
kontakter til Europa. 11721 fik Hans Egede kongebrev 
fra Frederik den 4. til at missionere på Grønland, og 
hermed trådte Grønland ind i en ny fase som dansk 

koloni. Samme år rejste Egede med sin kone og fire 
børn til Grønland. Det blev på ny et møde mellem to 
meget forskellige verdensopfattelser.

4. En rejse i inuits mentale landskab
i 1700-taIIet

Den 28. [februar 1742] imod Middag kom tre Slæ
der fra Grønne-Eylænder, de spurdte om det var 
sandt som en stor Angekok havde sagt ude ved 
Hvalfisk-Eylænderne, at da han for nogle Dage 
siden havde været i Himmelen, og der talt med 
Maanen, som sagde at Verden skulle forgaae i 
Sommer, thi den eene Stolpe som Verden hviiler 
paa, er nu saa Raaden at de kand pille den, han 
havde et stykke gammel Træ til Prøve med sig af 
den samme, og derfore var de nu kommen til mig 
for at forhøre, thi deres Fruentimmer vare gand- 
ske bange og ventet paa svar, jeg sagde at det var 
stor Løgn, thi Jorden hviiler ikke paa Stolper, 
men GUD alleene opholder heele Verden, de 
drog derpaa Glad og Fornøyet bort (Egede 1939 
[1744], 8of).

Således gengiver Hans Egedes søn Niels, hvordan 
inuit opfattede verdens opbygning, og det fremgår ty
deligt, at det er en anden opfattelse af verden end hans 
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FIGUR I2a Og b. 
Opmåling af et ud
gravet fælleshus fra 
1700-tallet i Disko 
Bugt (tv). Tegning 
Erik Holtved. Re
konstruktion af et 
fælleshus fra Nuuk- 
regionen (th). Op
målt af den tyske 
brødremissions 
historiker David 
Cranz i 1760’erne.

egen, han bliver konfronteret med og må afvise som 
løgn. Han opholdt sig dengang i Christianshåb - den 
nyoprettede missionsstation i Disko Bugt, som brode
ren Poul Egede havde anlagt i 1734. Citatet giver imid
lertid et af de tidligste nedskrevne glimt ind til det an- 
tropocentriske verdensbillede, som står i skarp mod
sætning til Niels Egedes heliocentriske og gudskabte. 
Menneske og samfund er i centrum, og det handler 
for inuit om hele tiden at være i dialog med omverde
nen for dels at kunne give, dels at kunne modtage na
turens erkendtligheder. Redskaberne til denne vek
selvirkning var udførelsen af riter og overholdelsen af 
tabu, så den antropocentriske verden er i balance.

Tørvehuset med dets træværk og bærende stolper 
er modellen for kosmos. Huset blev repareret og for
synet med ny taglægning hvert efterår til permanent 
ophold om vinteren. Om foråret, når man flyttede i 
telt som optakt til sommerens rejseliv, blev taget brudt 
ned til udluftning af husrummet. Måske skete der no
get tilsvarende med stjernehimlens tag, når både dén 
og månen forsvandt ud af syne, i og med at de lyse 
nætter fik overtaget - hvad citatet ovenfor også kan 
udtrykke.

Huset er verdens centrum, hvor end det rejses. 
Den grønlandske glose taqqama betyder ‘ude’, når 
man er inde, og ‘inde’, når man er ude, mens den ver
den, man overskuer med sine øjne uden for huset, er 
sila. Husets placering er gerne retvendt i overensstem
melse med orienteringen i rum, så husgangen vender 
ud mod havet (Fortescue 1988). Bagsiden af huset, 
landsiden, behøver man ikke vogte, den er blind. Her 

Section A-A.

C”

må den tabuerede kvinde lappe sin mands kajak, hvis 
ikke han kan få plads til den inden døre, og de klæder, 
hun har båret under dødstabu, skal kasseres bag hu
set, indgnedet i dryp tran fra spæklampen - et effektivt 
skræmmemiddel - og yderligere sikres med sten for at 
de ikke skal flyve bort med vinden og forvolde ukon
trollerbar skade. Rester af knogler, man har forarbej
det til redskaber, skal smides ud bag huset i modsæt
ning til de hele knogler af sælerne, der smides i havet. 
Oftest må den døde ikke bæres ud gennem husgan
gen - sælernes vej ind i huset - men skal ud gennem et 
af vinduerne eller gennem ventilationshullet eller bag
ud under sommerteltets dug, som det blev iagttaget af 
Hans Egede i 1724 (Egede 1925 [1737])-

Huset opfattet som mikrokosmos - et almindeligt 
fænomen verden rundt - er også et makrokosmos af 
menneskekroppen med sin ‘næse’, som er tagets ven
tilationshul, og sin husgang, den nedre indgang til 
kroppens indre, husrummet, der identificeres med 
kvindens moderliv - det mørke indre, der varmes, op
lyses og næres af spæklampen. Det er også centrum i 
inuits tredelte verden. De to andre dele var himmelen, 
hvor de afdøde fandt føde fra rener og andre landdyr, 
og havet, hvor der var god jagt på havets pattedyr.

Vinterhuset, som ligger ved kysten, er det konkrete 
holdepunkt for alle forestillinger, idet kystboeren 
defineres som det rigtige menneske. Andre væsener 
øges i størrelse, jo længere væk fra kysten de befinder 
sig. Og midt i denne verden ligger kysten eller stran
den, omkring hvis linje verden balancerer. Denne linje 
bliver bredere, når vinterisen flytter grænsen ud i ha
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vet, hvilket ikke gælder for landets snedækkede dybe 
indre, hvor menneskene ikke frivilligt kommer.

Hvordan en sådan kosmologi viser sig i den ar
kæologiske kontekst, er afhængigt af det semantiske 
felt, vi inddrager som vor reference, dvs. om vi befin
der os i boligens mikrokosmos eller i det omgivende 
landskabs makrokosmos. Her har vi både strukturen, 
genstanden og anlægget at gå ud fra. Vi kan i analy
tisk henseende gøre brug af analogien og af den direk
te historiske eller kildemæssige sammenligning for at 
få viden om adfærd og begivenheder i inuits verden.

Arkæologiske undersøgelser har vist, at tørvehu- 
sets størrelse langs den grønlandske vestkyst i løbet af 
1700-tallet ændrede sig fra små boliger for en eller to 
familier til store boliger for mange mennesker (figur 
12a og b). Med brug af den direkte adgang til histori
ske kilder er det muligt at forklare og forstå aktivite
terne i 1700-tallets store vestgrønlandske fælleshus.

Øjenvidneberetninger fra europæiske opdagelses
rejsende i 1600-tallet fortæller om nedgravede boliger 
af form som en jordkælder eller afrundet bageovn. Af 
de omhyggelige breddegradsangivelser i logbøgerne 
fremgår det, at boligerne syd for polarcirklen var op
ført af træ, der i øvrigt fandtes opskyllet på skær og 
øer i en sådan mængde, at man formodede, at der i 
landets indre voksede store skove. Boligerne norden 
for polarcirklen var derimod konstrueret med ud
strakt brug af hvalknogler og ribben. Grænsen mel
lem de to typer byggemateriale, man har iagttaget, lig
ger i den egn, hvor den store bestand af bardehvaler, 
særligt grønlandshvalen, overvintrede. Syd for var 
der åbent vand hele året med sibirisk drivtømmer, og 
nord for lå den faste vinteris. Herfra udgik den lokale 
grønlandske hvalfangst i det tidlige forår, inden isen 
brød op, og hertil søgte de europæiske hvalfangere for 
at tuskhandle, inden hvalfangsten kunne gå i gang.

Dette var scenariet i Vestgrønland omkring 1700, 
og grønlænderne, som længe havde rejst til denne egn 
for at deltage i hvalfangsten, kom nu også i stigende 
antal fra syd for at tuskhandle. Med sig havde de 
skindvarer - især ræveskind var efterspurgt af euro
pæerne - og lamper og gryder udskåret af kystens 
bedste fedtsten, som endnu i dag kan brydes flere ste
der i den store Godthåbsfjord, hvor nordboernes Ve- 
sterbygd lå (figur 13a og b) (Toft et al. 2010). Sydgrøn
lænderne fortsatte op til Disko Bugt, hvor nederlæn
dernes hvalfangst primært fandt sted, og hvor der var 
gode overvintringspladser, især ved den store Isfjord 
med sine rige fangstmuligheder.

En af de vigtigste lokale varer, man rejste efter, var 
hvalbarden, som kunne forarbejdes og sammenbin

des til fiskeliner af betragtelig længde - flere hundrede 
meter, oplyser kilderne. Disse liner var grundlaget for 
et udbytterigt fiskeri, der kunne sikre overlevelse i det 
sydligste Grønland, når depoterne fra efterårets fangst 
var tømte. Arkæologien viser, at mere end en tredjedel 
af det samlede jagt- og fangstudstyr fra området har 
fundet anvendelse i forbindelse med fiskeri, i modsæt
ning til vestkystens nordligere egne, hvor andelen blot 
er 5%.

Netop den tid, der her er tale om, var præget af et 
usædvanligt klima, der går under betegnelsen Den 
lille Istid, og som påvirkede hele den nordlige hemi
sfære. Isen var overalt i fremmarch, gletsjerne skød 
frem, og tidligere isfrie jagtmarker var nu dækket med 
is, som det beskrives i samtidige grønlandske kilder. 
Disse forhold medførte et stigende pres på de levende 
ressourcer, hvis udnyttelse ifølge traditionelle brugs
retlige regler kun kunne finde sted, såfremt ingen hav
de hævd på dem. Sådanne hævdvundne rettigheder,

figur 13a og b. Kogekar, længde 35 cm (øverst), og 
lampe, længde 31 cm (nederst), begge af fedtsten og 
fundet i 1700-tallets Nuuk-region med Grønlands bed
ste fedtsten. De færdige produkter blev også bragt 
nordpå og udvekslet med rensdyrskind og hvalbarde. 
Tegninger: H.C. Gulløv.
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som også omfattede tilladelse til at rejse vinterhuse, 
mødte sydgrønlænderne på deres handelsrejser nord
på. Når en ledig plads var blevet udpeget for dem af 
de lokale, opførtes huset af drivtræ i en sådan størrel
se, at hele rejseholdet kunne bo under samme tag. Op 
til 40 personer kunne boligen rumme, hvilket var et 
par konebådsbesætninger samt medfølgende kajak
fangere. Sådan blev det grønlandske fælleshus til, og 
denne praktiske boligform bredte sig i 1700-tallet til 
store dele af Sydgrønland (Gulløv 1997a).

Den traditionelle bopladsstruktur med to til tre 
vinterboliger og et tilhørende mands- eller festhus 
med cirkulær grundplan, det såkaldte qassi, var endnu 
normen i 1600-tallet. Hundrede år senere oplystes det, 
at nogle familier fra Sydgrønland hvert andet år tog 
nordpå til hvalfangsten og handelen, hvor fælleshuset 
benyttedes til overvintring inden hjemrejsen. Der fo
religger imidlertid ingen europæiske iagttagelser fra 
den koloniserede vestkyst, som beskriver festhuset, 
kun erindringen om dets funktion og form er anført i 
kildematerialet. I 1770’erne koloniseredes Sydgrøn
land med anlæggelse af handels- og missionsstationer, 
og rejserne nordpå ophørte. Men blot en snes år inden 
havde festhusene været i brug sydpå. Det fremgår af 
udgravninger af festhuse, hvor der er fundet neder
landske glasperler af en type, som først blev introdu
ceret i århundredets midte (Jensen et al. 2011).

Glasperler havde tidligt været eftertragtet som pryd 
på krop og klæder. På den måde fandt de også anven
delse i forbindelse med de sæsonbestemte ceremonier 
i festhuset, hvor den gode fangst og handel kunne 
markeres - blandt havets dyr var især hvalen omgivet 
med respekt, da den yndede smukke ting og klæder, 
men afskyede urenlighed.

Således har arkæologien kunnet løfte noget af slø
ret for den sociale og religiøse funktion af et af inuit- 
kulturens mest betydende anlæg, der var i brug langt 
op i kolonitiden. Men de funktioner, som festhuset 
var ramme om, ophørte ikke, når de rejsende tog 
nordpå til hvalfangsten. De religiøse og de dermed 
forbundne sociale aktiviteter fandt nu sted i fælleshu
set, hvorfra missionærer og andre besøgende har kun
net berette om åndemaningsseancer, vinterfester for 
Havets Moder og lampeslukningslege med konebyt
ning, som for alvor satte skred i fordømmelsen af 
inuits adfærd.

Udgravede tomter efter de nordligt beliggende 
fælleshuse har i enkelte tilfælde vist sig at indeholde 
60 % europæiske genstande ud af det samlede arkæo
logiske materiale - et forhold, som klart adskiller dem 
fra andre af kolonitidens undersøgte fælleshuse, hvor 

europæiske genstande udgør mellem 5 og 15%. En så
dan overvægt af fremmede sager, hvor glasperler kan 
optræde i et betragteligt antal sammen med kobber
gryder og filthatte, udtrykker den overflod og presti
ge, som kun samfundets nøglefigurer kunne omgive 
sig med, og disse nøglefigurer udpeges i kilderne som 
åndemanerne.

Den intense rejseaktivitet, som hvalfangsten forår
sagede, og som tilstedeværelsen af de nye nederland
ske handelspartnere gjorde attraktiv, foregik langs ba
lancelinjen i makrokosmos og introducerede en ny 
bopladstype, hvor alle sociale og religiøse aktiviteter 
nu blev samlet under ét tag, fælleshusets. I dette mi
krokosmos skulle verdens balance opretholdes (Gul
løv 1988).

5. Inuit og nordboer - to verdener

De fire foregående billeder er eksempler på, hvordan 
inuit og nordboer til forskellig tid og sted altid har 
søgt at organisere og skabe en kosmologi, som gjorde 
deres omgivende verden forståelig og sikker. De af
spejler helt grundlæggende forskelle på de to befolk
ningers mentale verdener. Nordboernes landbrugs
samfund, hvad enten det var i Norden eller på Grøn
land, rummede et system af religiøse institutioner, 
som de opbyggede deres samfund omkring. Eksemp
lerne i form af det førkristne rituelle landskab om
kring vikingetidens storgårdskompleks ved Tissø eller 
det sakrale stednavnemiljø omkring Storsjöen i Jåmt- 
land afspejler denne meget stringente organisering af 
vikingetidens mentale førkristne landskaber. Billedet 
af nordboerne på Grønland repræsenterer en fuld
stændig identisk situation, hvor det nu blot er den 
kristne kirke, som danner samfundets centrale institu
tion.

Det er karakteristisk, at nordbobefolkningen på 
trods af flere hundrede års bosættelse på Grønland 
fastholdt det kosmologiske billede, som de medbragte 
omkring år 1000. Et verdensbillede bygget op om
kring deres religiøse institutioner, den førkristne reli
gion eller den kristne kirke, og som de under rejser 
nødvendigvis måtte medbringe. I modsætning hertil 
står kosmologien hos de mobile inuit - og her også 
den samiske befolkning i vikingetidens Jåmtland - 
hvor det er selve landskabet, som udgør deres religiø
se institution. For inuit og samer er landskabet således 
besjælet. Mens nordboerne altid rejser med deres men
tale institutioner, så rejser inuit i deres mentale ver
den. Det har naturligvis også betydet, at inuit og 
nordboer har haft divergerende opfattelser af hinan
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den. Både i Norden og på Grønland anså nordboerne 
inuit og samer for nærmest at være trolde, idet de kon
stant befandt sig uden for nordboernes kontrollerede 
og ordnede verden. Modsat opfattede både inuit og 
samer formentlig nordboerne som en positiv ressour
ce, idet de fungerede som handels- og udvekslings
partnere. Nordboerne var af naturlige årsager integre
ret i inuits mentale verden, idet de jo bogstavelig talt 
beboede deres landskab. For nordboerne var det sam
me imidlertid ikke tilfældet, fordi inuit ikke indgik i 
deres institutioner.

På Grønland viser arkæologien og historien den 
enorme tidsmæssige dybde, som danner fundamentet 
for inuits og nordboernes forskellige verdensbilleder. 
Generationer har været med til at forme disse to men
tale verdener, som på hver sin måde udgjorde menne
skenes holdepunkt i tilværelsen.
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Kongehuset og Grønland - i ord og billeder
AF KNUD J.V. JESPERSEN OG SIGNE LINDSKOV HANSEN

Nordboernes Grønland

Kongehuset udgør et væsentligt sammenbindende 
element i vor tids rigsfællesskab mellem Danmark og 
Grønland. Vejen frem mod denne tilstand har imidler
tid været lang og kringlet.

Den tog i virkeligheden sin begyndelse i det Her
rens år 982, da storbonden Erik den Røde - en efter
kommer af norske udvandrere til Nordisland - blev 
dømt fredløs i tre år for drab. Som den gode viking 
han var, bestemte han sig for at benytte de år, hvor jor
den brændte under ham i hans islandske hjemstavn, 
til nærmere at udforske det ukendte land hinsides ha
vet mod vest, som han nok kendte eksistensen af, men 
som ingen islandske nordboer i øvrigt kendte synder
ligt til. Med sit vikingeskib havde han held til at kryd
se det urolige, isfyldte farvand mellem Island og 
Grønland, runde Kap Farvel og velbeholdent nå frem 
til fjordegnene omkring Qaqortoq/Julianehåb, hvis 
frodige, græsklædte strækninger han fandt velegnet 
til landbrug efter islandsk mønster.

Ved hjemkomsten til Island efter fredløshedsperio- 
den underholdt han begejstret om den yppige natur i 
det nyfundne og tilsyneladende mennesketomme land, 
som han med levende sans for sprogets magi kaldte 
for Grønland. Hans medrivende beskrivelser af de 
store muligheder i det nye, forjættede land vandt gen
klang hos adskillige af hans naboer. De kunne godt 
tænke sig at lægge det karrige og barske nordisland
ske landskab bag sig til fordel for det frugtbare Grøn
land, som Erik med sine ord fremmanede. I kraft af si
ne glimrende overtalelsesevner lykkedes det ham at få 
udrustet en hel lille flåde bemandet med nybyggere, 
som i 987 satte kursen imod Grønland.

Overfarten blev dog noget hårdere end ventet. 
Flåden løb ind i hårdt vejr ved Kap Farvel, hvilket 
medførte, at flere af skibene forliste. Omkring 300 ny
byggere nåede dog velbeholdne rundt om Grønlands 
stormomsuste sydspids og grundlagde med deres last 
af køer, heste, får og geder to nordbokolonier, Øster- 
bygden i de sydlige fjorde og Vesterbygden inde i 
Godthåbsfjorden. På denne måde kom de første nord
bokolonier i Sydvestgrønland i stand.

De små, isolerede nordbokolonier overlevede un
der vanskelige vilkår i omkring 400 år. Deres forbin
delser til Island og Norge blev dog med tiden stadig 

svagere og mere og mere sporadiske, og omkring 1400 
ophørte de helt. Da europæiske opdagelsesrejsende 
omkring 1500 atter satte foden på grønlandsk jord, 
kunne de konstatere, at den norrøne befolkning var 
forsvundet, og at deres kolonier henlå som menneske
tomme ruiner. Det er stadig temmelig gådefuldt, 
hvorfor denne første nordiske kolonisation endte med 
at bukke under efter ellers at have klaret skærene gen
nem flere hundrede år. Koldere klima i løbet af mid
delalderen kan være én forklaring. En anden kunne 
være, at nordboerne blev trængt bort eller opslugt af 
øens oprindelige eskimoiske fangerbefolkning, som 
gradvis trængte sydpå i takt med det koldere klima 
med deraf følgende bedre fangstmuligheder. Men re
elt ved vi ikke meget om den norrøne befolknings 
skæbne og årsagerne dertil.

Nordboernes 400-årige tilstedeværelse i Grønland 
havde dog én varig virkning. Trods deres isolation op
fattede de sig nemlig som norske undersåtter og hyl
dede den norske konge som deres rette herre. Skønt 
Grønland geografisk set er en del af Nordamerika, be
tragtedes øen i kraft af deres tilstedeværelse som norsk 
land, kulturelt og historisk knyttet til Norden og Eu
ropa uanset beliggenheden klos op ad det nordameri
kanske kontinent.

Fra norsk til dansk

Når det i stedet for Norge blev Danmark og det dan
ske kongehus, der endte med at personificere Grøn
lands forankring i Europa, hang det sammen med, at 
Norge fra 1380 indgik i en personalunion med Dan
mark med det danske kongehus som sammenbinden
de element. Baggrunden derfor var, at Norge i løbet af 
1300-tallet var blevet stærkt svækket af befolkningstab 
i forbindelse med Den sorte Død, ligesom et koldere 
klima hæmmede kornavlen, hvilket gav landet stigen
de problemer med at brødføde sig selv. Personalunio
nen lagde grunden til dobbeltmonarkiet Danmark- 
Norge under det danske kongehus’ suverænitet, som 
dermed også kom til at omfatte Norges vidtstrakte 
nordatlantiske imperium.

Den dansk-norske union bestod helt frem til 1814, 
hvor den danske konge i forbindelse med Kielerfreden 
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måtte afstå Norge til Sverige efter at have trukket det 
korteste strå i Napoleonskrigene. Afståelsen kom imid
lertid ikke til også at omfatte de tidligere norske besid
delser i Nordatlanten - derunder Grønland - som så
ledes bevarede deres hidtidige status som dansk terri
torium under den danske konges suverænitet.

Kolonitiden

I den første del af unionstiden var dansk-norsk tilste
deværelse i Grønland nærmest ikke-eksisterende som 
følge af de vanskelige samfærdselsforhold. Men efter
hånden som europæernes interesse for hvalfangst i de 
arktiske farvande i løbet af 1600-tallet steg, voksede 
også den danske konges ønske om bedre kontrol med 
øen og de omliggende farvande. Det egentlige gen
nembrud i så henseende kom med Hans Egedes mis
sionsvirksomhed blandt grønlænderne fra 1721.

Denne unge dansk-norske præst havde forinden op
nået Frederik IV’s tilladelse til at gennemføre et mis
sionsprojekt i Grønland. I planlægningsfasen var det 
først og fremmest møntet på efterkommere af den 
oprindelige norrøne befolkning, som man formodede 
stadig befandt sig et eller andet sted på øen. I pietisti
ske kirkelige kredse, som også omfattede det danske 
kongehus, frygtede man, at disse i deres isolation fort
sat holdt fast ved deres forfædres katolske tro, og det 
var i sig selv en gyselig tanke i et strengt lutheransk 
monarki som det danske. Som udgangspunkt var det 
derfor Hans Egedes vigtigste opgave at bringe disse for
modede vildfarne undersåtter tilbage til den rette tro.

Da Hans Egede i 1721 sammen med sin hustru 
Gjertrud Rasch og parrets fire børn steg i land i Godt- 
håbsfjorden, fandt de imidlertid ingen norrøne efter
kommere at omvende, men derimod eskimoiske grøn
lændere, hvis sprog og levevis de til en begyndelse ik
ke forstod et kvæk af. I lyset deraf bestemte Egede sig 
for at omdefinere sit projekt og i stedet rette sin mis
sionsvirksomhed mod de hedenske grønlændere, og 
det blev da hans hovedgerning de følgende 15 år. For 
at understøtte hans virksomhed sendte kongen efter
følgende en mindre flådeeskadre og en afdeling solda
ter til øen. Det blev begyndelsen på egentlig dansk 
militær tilstedeværelse på Grønland og tillige indled
ningen til Grønlands status som dansk arktisk koloni.

Fra koloni til selvstyre

Denne statsretlige status bevarede Grønland helt frem 
til 1953, hvor der i forbindelse med grundlovsændrin
gen skete en egentlig indlemmelse af området, således 

at grønlænderne blev fuldgyldige danske statsborgere 
og Grønland formelt set en ligestillet del af riget un
der den danske Grundlov. Grønlandske anliggender 
blev derefter varetaget af et særligt ministerium i Kø
benhavn og af danske embedsmænd udstationeret i 
Grønland.

Således var situationen frem til indførelsen af 
Hjemmestyreordningen 1. maj 1979, der gav Grønland 
eget Landsting og Landsstyre med udstrakte beføjel
ser til at bestemme i egne anliggender. Denne nye 
myndighed benyttede Grønland bl.a. til i 1982 at ud
melde sig af det EF-samarbejde, som det ellers var ind
trådt i sammen med Danmark i 1973, idet opfattelsen i 
Grønland var, at landets interesser var bedst tjent med 
at stå udenfor.

Hjemmestyreordningen og udmeldelsen af EF var 
skridt på vejen mod den selvstændiggørelse, som var 
ønsket af mange grønlændere og også nød udbredt 
sympati i brede danske kredse. Det seneste store skridt 
i samme retning var Selvstyreloven af 21. juni 2009, 
der i næsten alle henseender gav Grønland fuld selvbe
stemmelsesret både indadtil og i forhold til omverde
nen. Med denne lov er landets lange vandring fra kolo
ni til suveræn nation på det nærmeste fuldbragt, og i 
takt dermed er de tidligere så stramme politiske og ad
ministrative bånd til Danmark blevet løsere og løsere.

Der er imidlertid ét bånd, som ikke med tiden er 
blevet slækket, men tværtimod stærkere og mere syn
ligt. Det er forbindelserne mellem Kongehuset og 
Grønlands befolkning. I en tid, hvor realpolitiske in
teresser virker i retning af at gøre forbindelsen mellem 
Grønland og Danmark løsere og politisk mere kom
pliceret, fungerer Kongehuset med sin store symbol
kraft som den lim, der fortsat holder rigsfællesskabet 
sammen i en harmonisk virkende helhed. Trods lejlig
hedsvise trakasserier hen ad vejen mellem Danmark 
og det nye, selvbevidste Grønland er der ingen af ste
derne den fjerneste tvivl om, at Dronning Margrethe i 
lige så høj grad er grønlændernes dronning, som hun 
er danskernes. Som sine forgængere på tronen er hun 
det egentlige sammenbindende element tværs over 
Atlanten mellem to folk, som fra naturens hånd ellers 
ikke har mange fælles referencepunkter, men som alli
gevel ad sære historiske veje er blevet bragt sammen i 
et fællesskab. Dette skyldes ikke mindst Kongehusets 
jævnlige besøg på Grønland.

Den første kongerejse til Grønland

En kongerejse til det fjerne Grønland var i ældre tid 
nærmest en umulighed alene af logistiske grunde. 
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Den flere tusind kilometer lange sørejse sammenholdt 
med de yderst vanskelige besejlingsforhold i grøn
landske farvande gjorde med datidens samfærdsels
midler et sådant foretagende så farefuldt og langva
rigt, at man helt afstod fra at tænke i sådanne baner. 
Gennem mange århundreder var kongemagten for 
grønlænderne derfor blot et fjernt og abstrakt begreb. 
Man kendte kun de kongelige embedsmænd, der på 
monarkens vegne administrerede kolonien, eller man 
mødte mere jævnligt de lærere og missionærer, som 
søgte at indgyde lokalbefolkningen den rette kristen
tro og kongetroskab. Selve statsoverhovedet så man 
imidlertid ikke noget til. Det ændrede sig først efter i. 
Verdenskrig.

Christian X var den første konge, der aflagde offi
cielt besøg i Grønland. Det skete, da han i juli 1921 - 
200-året for Hans Egedes ankomst - sammen med sin 
familie besøgte en række kolonibyer og bygder langs 
Grønlands vestkyst ombord på DFDS-skibet Island 
eskorteret af inspektionsskibet Fylla.

Besøget var led i en stort anlagt nordlandsrejse, 
der også førte kongeparret til Færøerne og Island. 
Dens formål var at styrke båndene mellem Danmark 
og de nordatlantiske rigsdele. De var jo blevet noget 
tyndslidte under den fire år lange verdenskrig, som på 
det nærmeste havde afbrudt forbindelserne. Det var 
naturligvis heller ikke spor tilfældigt, at rejsen fandt 
sted netop i 200-året for Hans Egedes ankomst og 
samtidig med starten på Knud Rasmussens femte 
Thule-ekspedition. Opvokset i et præstehjem i den 
vestgrønlandske by Ilulissat/Jakobshavn nød den be
rømte polarforsker stor anseelse i den grønlandske be
folkning. Han bidrog derfor ved sin tilstedeværelse til 
at skabe ekstra opmærksomhed om besøget og funge
rede samtidig som et levende symbol på samhørighe
den mellem Danmark og Grønland.

Kongefærden i 1921 skærpede ikke blot kongens 
opmærksomhed omkring Grønland, men gjorde for 
første gang Kongehuset til en levende og konkret stør
relse i grønlændernes bevidsthed. Siden da har det 
været skik, at hver ny regent foretog en officiel rejse til 
Grønland tidligt i regeringstiden.

Frederik IX’s grønlandsrejser

Det næste officielle kongebesøg fandt først sted 31 år 
senere, nemlig i sommeren 1952, hvor Kong Frederik 
IX, ledsaget af Dronning Ingrid, ombord på konge
skibet Dannebrog besøgte Vestgrønland fra Qaqortoq/ 
Julianehåb i syd til Uummannaq nord for Diskobug
ten.

I den mellemliggende tid havde 2. Verdenskrig 
vendt op og ned på mangt og meget i Nordatlanten. 
Island havde i 1944 opsagt Personalunionen med Dan
mark og var blevet en selvstændig republik, og som 
følge af ambassadør Henrik Kauffmanns Grønlands
overenskomst med USA’s regering i 1941 havde Grøn
land lagt jord til amerikanske militærbaser under kri
gen. Endnu i 1952 var der markant amerikansk militær 
tilstedeværelse i Sydgrønland, og langt oppe mod 
nord, ved Thule, havde amerikanerne efter overens
komst med den danske regering opbygget den vældi
ge Thulebase - en af koldkrigstidens vigtigste militæ
re installationer. I forhold til 1921 var det derfor et me
get forandret Grønland, som kongeparret besøgte i 
1952. Der blæste også en stærk forandringens vind 
over øens statsretlige forhold til Danmark. Det under
gik som nævnt en væsentlig ændring i forbindelse 
med grundlovsændringen i 1953. Kongeparrets besøg 
i 1952 kan opfattes som forberedelse af denne afgø
rende forandring i Grønlands og grønlændernes stil
ling.

Otte år senere, i i960, gentog kongeparret besø
get, og denne gang deltog også tronfølgeren, Prinses
se Margrethe, som to år forinden var blevet myndig. 
Det har netop nok været et væsentligt formål med rej
sen at præsentere den kommende regent for den grøn
landske befolkning og samtidig give hende et indtryk 
af landet og befolkningen. Denne gang gik turen med 
kongeskibet så langt nordpå som til Upernavik og af
sluttedes med et kort besøg pr. fly på den imponeren
de Thulebase højt oppe mod nord. Det var Dronning 
Margrethes første møde med Grønland, men det blev 
langtfra det sidste.

Det sidste blev det derimod for Kong Frederik og 
Dronning Ingrid, da de i 1968 aflagde besøg i Syd- og 
Østgrønland. Knap fire år senere døde Kong Frederik 
efter kort tids sygdom, og Danmarks nye regent hed 
nu Dronning Margrethe II.

Margrethe II’s grønlandsbesøg

Endnu inden tronskiftet havde tronfølgerparret i 1970 
gennemført en omfattende grønlandsrejse af godt en 
måneds varighed til Øst- og Nordgrønland. Den store 
rejse, der var tilrettelagt af tronfølgerparrets hofchef, 
den erfarne polarforsker Ebbe Munck, var Prins Hen
riks første møde med den storslåede grønlandske na
tur. Da tronfølgerparret ikke til rejsen kunne dispone
re over kongeskibet, blev den for størstedelens ved
kommende tilbagelagt i en fragtbåd. Med sit indgåen
de kendskab til grønlandsk mentalitet havde Ebbe 
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Munck nemlig understreget, at »det er vigtigt, at De 
kommer i egen kajak«.

Som regentpar har Dronningen og Prinsgemalen 
været ualmindeligt flittige besøgende i Grønland, ofte 
sammen med parrets sønner og disses ægtefæller. Re
gentparrets første officielle besøg fandt sted i 1975, og 
siden da har medlemmerne af den kongelige familie i 
forskellige anledninger besøgt Grønland så mange 
gange, at det kræver fingrene på adskillige hænder at 
tælle dem. Den stigende besøgsfrekvens hænger na
turligvis delvis sammen med de forbedrede samfærd
selsforhold. Den vidner imidlertid også stærkt om de 
stadig tættere personlige bånd mellem den grønland
ske befolkning og den kongelige familie, som første 
gang blev knyttet i forbindelse med Christian X’s be
søg i 1921.

En helt særlig højtid var der over regentparrets be
søg i 1979, hvor Dronningen, iført grønlandsk natio
naldragt, ved en enkel ceremoni i Nuuk den 21. juni 
overrakte de dokumenter, der stadfæstede det nye 
hjemmestyre, til Landstingets nestor Lars Chemnitz 
og dermed lagde grunden til et nyt og mere selvbero- 
ende grønlandsk samfund. Den 21. juni har siden da 
været Grønlands nationaldag.

Tre år senere, i 1982, var regentparret atter i Grøn
land, og her var parrets to sønner for første gang med. 
Anledningen var denne gang ikke af statsretlig karak
ter som i 1979. Der var derimod tale om en historisk 
fejring af 1000-året for Erik den Rødes ankomst til 
Grønland. Som en markering af nordatlantisk samfor- 
ståelse deltog også den norske Kong Olav, Kronprin
sesse Sonja, Islands præsident Vigdis Finnbogadottir 
og Canadas generalguvernør Ed Schreyer.

Også tiåret for Hjemmestyrets indførelse blev i 
1989 fejret med kongeligt besøg i hovedstaden Nuuk. 
Som et særligt festligt indslag havde regentparret 
medbragt Livgardens Musikkorps, der på nationalda
gen den 21. juni under klingende spil marcherede gen
nem Nuuks gader. Det var første gang siden 1921, at 
de kongelige havde medbragt eget orkester.

Ind imellem blev det også til mindre, uofficielle be
søg hos Siriuspatruljen (1985 og 1994), der ved hun
deslædekørsel dag ud og dag ind håndhæver dansk 
suverænitet i det uvejsomme Nordøstgrønland. Og i 
1991 gennemførtes et kort »reparationsbesøg« i Paa- 
miut/Frederikshåb i Sydgrønland, som på grund af 
vanskelige vejrforhold var blevet snydt for kongeligt 
besøg både i 1952,1982 og 1989.

Også Dronningens 25-års-regeringsjubilæum i 
1997 måtte naturligvis markeres med kongeligt besøg, 

hvori også Prins Joachim og Prinsesse Alexandra del
tog. Denne rejse kom imidlertid til at forløbe en smule 
anderledes end planlagt. Som følge af alvorlige knæ
problemer måtte Dronningen nemlig afbryde rejsen 
efter blot syv dage og flyve hjem til en hasteoperation, 
mens Prins Henrik overtog ledelsen af resten af turen. 
Siden da har regentparret jævnligt aflagt kortere eller 
længere besøg i mange forskellige anledninger og har 
på den måde cementeret det tætte forhold mellem 
Kongehuset og den grønlandske befolkning.

Sirius 2000

I lighed med regentparret har også kongefamiliens 
yngre generation været særdeles flittige besøgende i 
Grønland, hvor de i mange forskellige anledninger 
har repræsenteret Kongehuset. Et af disse besøg skil
ler sig dog markant ud fra de øvrige i kraft af dets 
uofficielle og vovelige karakter, nemlig Kronprins 
Frederiks Sirius-ekspedition i 2000.

Med udgangspunkt i Qaanaaq i det nordligste 
Grønland udlevede han sammen med fem lige så 
eventyrlystne kammerater en længe næret drøm om at 
gennemføre en 2800 km lang hundeslæde-tur nord 
om Grønland i forbindelse med årtusindskiftet. I det 
iskolde klima og det øde, uvejsomme terræn var det 
en manddomsprøve af de større for hele holdet. Den 
blev imidlertid lykkeligt gennemført, og holdet vandt 
derved udelt respekt fra den hårdføre fangerbefolk
ning i Qaanaaq. Områdets indbyggere har som følge 
deraf udviklet et helt særligt hjerteligt forhold til 
Kronprinsen, der på disse kanter nærmest betragtes 
som én af deres egne. Noget lignende gælder for den 
øvrige grønlandske befolkning, og derved er der 
skabt et solidt grundlag for, at Kongehuset også i 
fremtiden kan udfylde sin vigtige rolle som sammen
bindende symbol på den fortsatte samhørighed mel
lem Grønland og Danmark - uanset hvilke udfordrin
ger der i øvrigt måtte vente forude.

Billeder fra kongelige besøg i Grønland

Det følgende udvalg af billeder fra kongelige besøg i 
Grønland er dels - med Hendes Majestæt Dronnin
gens tilladelse - hentet fra billedalbums i H.M. Dron
ningens Håndbibliotek, dels har de forlæg i pressefo
tos. Billedserien er kronologisk ordnet og formidler 
derved et lille visuelt indtryk af Kongehusets tilstede
værelse på Grønland gennem de seneste snart hundre
de år.
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Christian X og Dronning Alexandrine var det 
første danske kongepar, der aflagde besøg i rigets 
nordatlantiske egne. På den månedlange rejse i 
sommeren 1921 var de ledsaget af deres to sønner, 
Kronprins Frederik og Prins Knud. Her ses Kon
gen i fuld admiralsuniform på fordækket af kryd
seren Valkyrien, der bragte den kongelige familie 
til Island. Den dobbeltskruede krydser var imid
lertid ikke egnet til sejlads i isfyldte grønlandske 
farvande. Efter besøget i Reykjavik skiftede kon
gefamilien derfor til DFDS-skibet Island, som var 
bedre egnet til opgaven. Det fik således æren af 
gennem nogle uger at fungere som officielt kon
geskib. Det »rigtige« kongeskib Dannebrogvax 
ganske uegnet til sejlads i Nordatlanten, idet det 
dengang var en hjuldamper, som hverken kunne 
manøvrere i Nordatlantens høje bølger eller i den 
grønlandske drivis. Foto: H.M. Dronningens 
Håndbibliotek.

Det første møde med isbjergene 
ved Grønlands sydspids. Kon
gen studerer fascineret de fanta
stiske isformationer, mens 
Dronning Alexandrine i forevi
gelsesøjeblikket synes knap så 
interesseret. De vældige isko
losser, der i en lind strøm flyder 
ned gennem Davisstrædet fra 
deres udspring nordpå, er nok 
smukke at skue, men samtidig 
en altid lurende fare for skibs
trafikken. Hvilke ulykker de 
kan afstedkomme, blev til over
mål demonstreret med Titanics 
forlis efter sammenstød med et 
isbjerg i 1912, ni år inden kon
gerejsen i 1921. Foto: H.M. 
Dronningens Håndbibliotek.
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Den kongelige familie blev officielt modtaget i Grøn
lands hovedby Godthåb/Nuuk den io. juli 1921. Ef
ter den officielle modtagelse var der gaveudveksling. 
Mest bemærkelsesværdig var Godthåb-boernes gave 
til Dronning Alexandrine, som blev frembåret af 10 
unge piger i grønlandsk nationaldragt, nemlig et 
stort edderduns skindtæppe fremstillet af edderfug
lenes bløde, smukt farvede nakkeskind. Tæppet, der 
her beundres af Kongen, var et fornemt eksempel på 
grønlandsk kunsthåndværk og husflid. Kongen selv 
fik en stor kajak, fremstillet af kulsorte sælskind, med 
alt tilhørende fangstudstyr. Kajakken var lavet efter 
Peter Freuchens mål, idet han havde nogenlunde 
samme statur som Kongen. Den var derfor tilstræk
kelig stor til at rumme hans 196 cm høje skikkelse. 
Foto: H.M. Dronningens Håndbibliotek.

Den 22-årige Kronprins Frederik 
ombord på det midlertidige konge
skib Island under grønlandsfærden 
i 1921. Det blev hans første grøn
landsrejse, men langt fra den sid
ste. Foto: H.M. Dronningens 
Håndbibliotek.
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Sceneri fra Frederik IX’s og 
Dronning Ingrids modtagelse i 
Godthåb/Nuuk den 12. juli 
1952. Kongen optrådte ved den
ne officielle lejlighed i fuld sø
officersgalla med Elefantorde
nens blå skærf. Dermed fulgte 
han sin faders eksempel fra 1921, 
hvor Christian X ved tilsvarende 
lejligheder optrådte i garder
officersgalla med vajende fjer
busk i hovedbeklædningen. 
Aftenen forinden var Kongen 
ankommet til Godthåbs havn 
ombord på kongeskibet Danne
brog, der således gennemførte sit 
første grønlandstogt siden ski
bets ibrugtagning i 1932. Efter
følgende har skibet regelmæs
sigt besejlet Grønland i forbin
delse med Kongehusets besøg. 
Bag Kongen skimtes Dronning 
Ingrid i færd med at hilse på en 
ældre kvindelig tilskuer. Hun 
var dagen forinden ankommet 
til byen med en Catalina-vand- 
flyver og forlod ved besøgets af
slutning også Grønland med fly. 
Sikkerhedsmæssige hensyn kan 
være forklaringen på, at konge
parret valgte hver sin rejserute 
og transportmåde til og fra 
Grønland. Det kan også skyl
des, at Dronning Ingrid måske 
ikke var helt så søstærk som sin 
gemal, der nærmest var vokset 
op med et skibsdæk under fød
derne. Foto: H.M. Dronningens 
Håndbibliotek.
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Kongeskibet Dannebrog på 1952-rejsens nordligste 
position i den isfyldte Uummannaq-fjord. Også 
for de lokale beboere et højst usædvanligt syn. 
Foto: H.M. Dronningens Håndbibliotek.

Dronning Ingrid på fjeldvandring under besøget i 
Godhavn/Qeqertarsuaq på Diskoøen, der var 
hovedsæde for den vestgrønlandske koloniadmini
stration. Man skal vare sine skridt i den vildsom
me grønlandske natur; men Dronningen var på 
dette tidspunkt en sportstrænet yngre kvinde på 
42 år, som i mere end én forstand fuldt ud forstod 
at vare sine skridt. Foto: H.M. Dronningens 
Håndbibliotek.
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Hvil i fjeldet nær Igaliku. Bemærk rytteren på den lille islandske hest i baggrunden. Vi er her i de gamle nordboers land, så langt 
mod syd, at traditionelt landbrug og husdyrhold - i hovedsagen får - er muligt. Foto: H.M. Dronningens Håndbibliotek.

92 KNUD J.V. JESPERSEN OG SIGNE LINDSKOV HANSEN



Der er en verden til 
forskel på Sjølunds 
fagre sletter og den 
ulig mere barske del 
af riget, som Kongen 
her skuer ud over. I 
baggrunden ses den 
sydgrønlandske 
Igaliku-fjord nær Ju- 
lianehåb/Qaqortoq. 
Foto: H.M. Dronnin
gens Håndbibliotek.

Afskedsparade den i. 
august 1952 på Nar- 
sarsuaq-basen nær 
Julianehåb. Den sto
re luftbase var opret
tet af amerikanerne 
under krigen og spil
lede under kodebe- 
tegnelsen Blue West 
One en vigtig rolle i 
kampen om Nordat
lanten. 11952 var der 
fortsat betydelig 
amerikansk tilstede
værelse på basen, 
som nu havde en rol
le at spille i Den kol
de Krig. Kort efter 
paraden lettede 
Dronning Ingrid fra 
basen i Cloudmaste- 
ren Alf Viking med 
kurs mod Danmark, 
mens Kongen til
trådte tilbagerejsen 
ombord på konge
skibet. Grønlands
færden 1952 var der
med slut. Foto: 
H.M. Dronningens 
Håndbibliotek.
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Tronfølgeren besøgte første 
gang Grønland i i960 sam
men med sine forældre. Her 
en scene fra den officielle 
modtagelse i den vestgrøn
landske by Uummannaq, 
hvor hun ledsages af direktør 
for Grønlandsstyrelsen Eske 
Bruun. Forrest i billedet 
Dronning Ingrid ledsaget af 
landsrådsmedlem Elisabeth 
Johansen, mor til den senere 
landsstyreformand Lars Emil 
Johansen. Hun var - ifølge 
H.M. Dronningens senere 
udsagn - en dame, »der i den 
grad selv havde kamikkerne 
på.« Foto: Scanpix
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Den stort anlagte - 
og formentlig også 
særdeles anstren
gende - grønlands
rejse i 1970 førte og
så tronfølgerparret 
så højt mod nord 
som til Thulebasen, 
hvor parret blev be
hørigt modtaget af 
repræsentanter for 
basens amerikanske 
besætning. Foto: 
H.M. Dronningens 
Håndbibliotek.

I Qaanaaq (det nye 
Thule) mødte tron
følgerparret børn 
fra området. Be
mærk, at herren 
yderst til højre er 
iført lodne isbjør
neskindsbukser, 
som er en karak
teristisk bestanddel 
af thuleboernes 
festdragt. Foto: 
H.M. Dronningens 
Håndbibliotek.

side 94: Under den 
store grønlandsrejse 
i 1970 overværede 
tronfølgerparret en 
opvisning i den tra
ditionelle grønland
ske trommedans, 
naturligvis iført 
grønlandsk fest
dragt. Foto: Scan- 
pix.
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11975 var Dron
ning Margrethe og 
Prins Henrik for 
første gang i Grøn
land som regentpar 
- og denne gang 
»i egen kajak«, 
alias kongeskibet.
Her taler Dronnin
gen til en forsam
ling af tilhørere 
med det vældige 
U ummannaq-fjeld 
som malerisk bag
grund. Foto: Scan- 
pix.

Intenst overvåget af tilskuerne gav Dronningen under besøget i 1975 opvis
ning i balancekunst på bræt hen over en mindre oversvømmelse på ruten. 
Foto: Scanpix.

Et lidt usædvanligt billede af Dronningen med udslået hår foran »egen 
kajak« i Narssaq i Sydgrønland under besøget i 1975. Foto: Polfoto.
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Indførelsen af hjemmestyre i 1979 
var en milepæl i dansk-grønlandsk 
historie. Som symbolsk udtryk for 
Grønlands nye status overrækker 
Dronningen her Hjemmestyreloven 
til Landstingets nestor Lars Chem
nitz under en højtidelighed i Nuuk. 
Foto: Scanpix.

Som led i markeringen af 1000-året 
for Erik den Rødes ankomst til 
Grønland i 982 var regentparret atter 
på besøg, for første gang ledsaget af 
deres to sønner. Under opholdet i 
Narsarsuaq benyttede Prins Henrik 
og de unge prinser lejligheden til at 
tage ud på en fisketur, der efter 
sigende indbragte ikke færre end et 
halvt hundrede store torsk på næsten 
ingen tid. Foto: Scanpix.
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Hjemmestyrets tiårsjubilæum i 1989 blev fejret 
med regentbesøg, flyvende faner og klingende 
spil ved Livgardens Musikkorps. Ved den påføl
gende aftenfest i Nuuk trådtes også dansen. Her 
ses Dronningen i en fejende polka med hjemme
styreformand Jonathan Motzfeldt. Foto: H.M. 
Dronningens Håndbibliotek.

I forbindelse med Dronningens 25-års-regerings- 
jubilæum i 1997 aflagde hele den kongelige fami
lie besøg i Grønland, herunder også i øens nord
ligste kommune, Thule. Her er Dronningen fo
tograferet ved det gamle Thule, hvor den ameri
kanske base nu ligger, med det berømte Dundas 
Fjeld som dramatisk baggrund. Efter syv inten
sive dage måtte Dronningen imidlertid nød
tvungent afbryde besøget i utide på grund af 
knæproblemer. Resten af turens officielle pro
gram gennemførtes efter planen med Prins Hen
rik som leder. Foto: Scanpix.
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I 2000 gennemførte Kronprins Frederik sammen med fem 
kammerater den 2800 km lange Sirius-ekspedition med 
hundeslæde over Nordgrønland. For denne bedrift indkas
serede han megen velfortjent anerkendelse fra de lokale 
thuleboere, som vidste alt om, hvilken udholdenhed en så
dan tur krævede. Kronprinsen lærte under denne tur ikke 
blot at omgås, men også at beherske de stærke, men selvrå
dige grønlandske slædehunde, som snarest er at ligne med 
nødtørftigt tæmmede ulve. Foto: H.M. Dronningens Hånd
bibliotek.

Grønland fik selvstyre den 21. juni 2009. Denne milepæl i landets hi
storie blev markeret ved kronprinsparrets tilstedeværelse. Her ankom
mer det festklædte par til gallamiddag i kulturhuset Katuaq i Nuuk, 
hvor begivenheden blev fejret. Med overrækkelsen af Selvstyreloven 
vendtes under Kongehusets auspicier et nyt blad i de dansk-grønland
ske relationers lange historie. Foto: Scanpix.
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Grønlands økonomi
AF TORBEN M. ANDERSEN

i. Indledning

Grønland har over en meget kort periode oplevet en 
dramatisk udvikling i samfundsstruktur og levevilkår. 
For 50 år siden var Grønland et isoleret fisker- og fan
gersamfund med en lav levestandard. I dag er den ma
terielle levestandard på niveau med mange OECD- 
lande, ligesom boligstandard og sundhedsforhold er 
markant forbedret. Igennem et halvt århundrede har 
Grønland således oplevet en omstilling, som de fleste 
andre lande har været et par hundrede år om. En så 
stor og hastig omstilling sker ikke uden problemer, 
hverken menneskeligt, socialt eller økonomisk. Gam
le strukturer brydes op, og nye skal etableres, samti
dig med at der sker en påvirkning fra andre kulturelle 
strømninger. Vurderingen af Grønlands samfunds
struktur og økonomi bliver derfor meget forskellig, 
afhængigt af om der fokuseres på de store og markan
te forbedringer over en kort periode eller på de aktu
elle økonomiske og sociale problemer.

Økonomisk udvikling og vækst er i de fleste OECD- 
lande forløbet gennem en proces med omstilling fra 
primære erhverv over industrialisering til udvikling af 
en række serviceerhverv. I det grønlandske tilfælde er 
industrialiseringsfasen sprunget over, da der ikke er 
udviklet nogen industri eller fremstillingssektor af væ
sentlig betydning for økonomien ud over fiskeindu
strien. Det økonomiske fundament hviler hovedsage
ligt på fiskeri (og følgeerhverv) samt tilskud fra Dan
mark og EU.

Det er normalt at karakterisere et lands økonomi 
ved en sammenligning af nøgletal med andre lande. 
Men hvad er et rimeligt sammenligningsgrundlag for 
at vurdere den økonomiske udvikling i Grønland? 
Det er nærliggende at sammenligne med Danmark og 
de andre nordiske lande, både med udgangspunkt i de 
tætte bånd til disse lande og ud fra en eksplicit udtrykt 
politisk målsætning om at pejle sig mod disse lande. 
En sådan sammenligning er dog ikke uden problemer. 
Grønland er arealmæssigt stort, men befolkningen er 
lille. Alene dette skaber nogle helt særlige rammer for 
de økonomiske muligheder. Hertil kommer, at trans
portmulighederne mellem de fleste beboelsesområder 
er besværlige med lange og/eller dyre transportfor
mer. Økonomien består af et større antal segmentere
de områder, imellem hvilke der er en række barrierer 

for tæt økonomisk samvirke. Dette forstærkes af, at 
der også er lange transportveje til de nærmeste nabo
lande og potentielle markeder. Trods globaliseringen 
er geografiske afstande og nærhed til samhandelspart
nere fortsat en meget væsentlig faktor for internatio
nal handel og dermed økonomisk udvikling og vækst. 
Med store transportafstande bliver et lands befolk
ningsstørrelse også af større betydning i forhold til, 
om der kan udnyttes stordriftsfordele, eller om man li
der under smådriftsulemper.

Vilkårene for økonomisk udvikling og vækst er så
ledes væsentligt forskellige fra de store nordiske lan
de. De økonomiske muligheder er knyttet til udnyttel
sen af naturressourcer - historisk fiskeri og fremadret
tet mineraler, vandkraft og kulbrinter. En sammenlig
ning med de fleste andre lande giver derfor et skævt 
billede af de reelle muligheder og forhold. For alle re
gioner i det arktiske område gælder, at den økonomi
ske udvikling er stærkt knyttet til udnyttelsen af na
turressourcer og/eller tilskud udefra.

2. Levestandard og vækst

Det er forbundet med meget store problemer at sam
menligne levevilkår på tværs af forskellige samfund. 
Levevilkår bestemmes af en række materielle og ikke- 
materielle faktorer. Flere af disse er vanskelige at måle 
og ikke mindst at sammenligne. For alligevel at få en 
ide om levevilkår og for at kunne sammenligne sam
fund bruges normalt en række indikatorer. Ingen af 
disse er perfekte, og de kan alle problematiseres. En 
hyppigt anvendt indikator er Human Development 
Indeks (HDI), udviklet af UNDP (se UNDP (2009)), 
som også løbende offentliggør dette indeks for en 
række lande (dog ikke Grønland). Indekset er baseret 
på den materielle levestandard målt ved gennemsnits
indkomsten, på sundhed målt ved levetid og på viden 
og indsigt målt ved uddannelse. Tabel 1 viser en be
regning af Human Development Indekset for Grøn
land; der er dog en vis usikkerhed i opgørelsen af nog
le af de nævnte faktorer. Til sammenligning viser ta
bellen også Human Development Indekset for de nor
diske lande. Grønland er på alle de tre dimensioner, 
der er indeholdt i indekset, under niveauet i de nordi
ske lande.
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tabel I. Human Development Indeks

HDI BNP
pr. capita

Levetid Ud
dannelse

Grønland 0,839 27-O97 68,8 78
Island 0,969 35-742 81,7 96
Danmark o,955 36-130 78,2 101,3
Finland o,959 34-526 79,5 101,4

Norge o,97i 53-433 80,5 98,6

Sverige 0,963 36.712 80,8 94,3

Note: Indkomst er opgjort i købekraftsparitetskorrigeret US $. 
Indkomst for Grønland er disponibel BNI pr. capita. 
Uddannelse for Grønland er skønnet.
Kilde: Skatte- og Velfærdskommissionen (2010).

Ved sammenligninger på basis af Human Develop
ment Indekset er Grønland placeret i gruppen af lan
de med »high human development« på linje med lan
de som Bulgarien og Rumænien, men noget under ni
veauet for de store nordiske lande. Det bemærkes, at 
disse lande tilhører toppen i gruppen af lande med 
»very high human development«, hvor Norge har 
topplaceringen.

Materiel velstand kan anskues enten ud fra produk
tion (værdiskabelse) målt ved bruttonationalproduk
tet (BNP) eller ud fra den samlede indkomstmasse til 
rådighed, den såkaldte disponible bruttonationalind
komst (disponibel BNI). Denne sondring er vigtig i 
forbindelse med Grønland, da der samlet er en net- 
tooverførsel til Grønland i kraft af bloktilskuddet fra 
Danmark og overførsler fra EU. Derfor er disponibel 
BNI større end BNP, og dermed er de samlede for
brugsmuligheder større, end produktionen i sig selv 
giver mulighed for.

I 1980 var gennemsnitsindkomsten (opgjort) per 
indbygger i Grønland ca. 140.000 kr., og inklusive 
bloktilskuddet var indkomsten 170.000 kr. (alle ind
komster opgjort i 2008-priser). I Danmark var den 
180.000 kr. I 2010 var gennemsnitsindkomsten i Grøn
land vokset til godt 200.000 kr. og inklusive bloktil
skuddet til knap 250.000 kr., men i Danmark var gen
nemsnitsindkomsten nået op på 320.000 kr. I figur 1 
ses udviklingen i gennemsnitsindkomst i Grønland og 
Danmark fra 1980 til 2010. Målt ved disponible BNI 
er pr. capita forbrugsmulighederne godt 20 % lavere 
end i Danmark i 2010. Målt ved BNP pr. capita er for
skellen 40%. Tages der hensyn til forskelle i leveom
kostninger er forskellen større. Den gennemsnitlige 
levestandard er derfor afgørende påvirket af overførs

lerne fra udlandet. Med selvstyreaftalen er der indgået 
en aftale om bloktilskuddet, således at dette fremad
rettet er låst fast.1 Afgørende for udviklingen i leve
standard i Grønland er derfor væksten i produktionen 
(BNP) i kombination med en øget beskæftigelse for 
befolkningen.

i. Beløbet er ca. 3,4 mill, kroner i 2009-prisniveau og reguleres 
årligt med det såkaldte pl-indeks, der afhænger af pris- og løn
udviklingen i Danmark.

figur i. Udvikling i indkomst pr. indbygger i Grøn
land og Danmark, 1980-2008,1.000 kr. faste priser
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Note: For Grønland vises BNI per indbygger som sum af BNP 
per indbygger og overførsler (bloktilskuddet) per indbygger. 
For Danmark er der ikke nogen væsentlig forskel mellem de to 
indkomstbegreber, og alene BNP per indbygger vises. Opgjort i 
2008-priser. Databrud i serierne betyder, at data alene skal tol
kes som illustrative.
Kilde: Skatte- og Velfærdskommissionen (2011) opdateret med 
data for 2010 fra Grønlands Statistik og Danmarks Statistik.

Den økonomiske aktivitet i Grønland er vokset med 
ca. 1% om året over de senere tiår, mens væksten i 
Danmark har været ca. 2%, og mange OECD-lande 
har haft en endnu højere vækst. Selvom der er stignin
ger i den materielle velstand, er den ikke så stor som i 
andre lande, og konsekvensen bliver, at levestandar
den ikke følger med udviklingen andre steder. Lande, 
som har et lavt indkomstniveau, har ofte mulighed for 
hurtig vækst-»catching-up«, da man kan lære af erfa
ringerne i sammenlignelige lande med højere ind
komst. I Grønland har der ikke været en sådan catch- 
ing-up, og det understreger behovet for tiltag, der kan 
styrke dynamikken i økonomien.
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3- Økonomiens struktur

I lighed med andre regioner i det arktiske område er 
Grønland karakteriseret ved en økonomisk struktur 
baseret på udnyttelse af naturressourcer, samt en re
lativt stor offentlig sektor (se Duhaime og Caron 
(2006)). Denne særlige struktur fremgår tydeligt ved 
at betragte udenrigshandelen og den offentlige sek
tors relative størrelse.

Grønlands udenrigshandel er karakteriseret ved 
inter-industriel handel, dvs. at de importerede varer 
og tjenester adskiller sig fra de eksporterede. Ekspor
ten domineres af fiskeri og fangst (90%), og heraf står 
ganske få arter for hovedparten af eksporten. Målt på 
værdi udgjorde eksporten af rejer 50% og hellefisk 
godt 20% af den samlede eksport i 2010. Importen 
fordeler sig bredt på varer og tjenester til forbrug, 
samt råmaterialer og investeringsgoder til andre sek
torer. En overvejende inter-industriel international 
handel kendetegner små økonomier, der er stærkt ba
seret på naturressourcer. For andre lande har stignin
gen i den internationale handel i de seneste år i stort 
omfang været drevet af intra-industriel handel, dvs. 
handel med varer og tjenester, der kan udføre nogle af 
de samme opgaver eller funktioner, men som adskiller 
sig i kvalitet, design eller andre forhold. Den interna
tionale arbejdsdeling har således i stigende grad været 
karakteriseret ved en opsplitning af produktionspro
cessen, hvor de enkelte led i værdikæden placeres der, 
hvor produktionen er mest profitabel. Det betyder og
så, at fremstillingen af specifikke produkter er mere 
geografisk koncentreret end forbruget, hvilket igen 
medvirker til at øge den internationale handel. I og 
med at Grønland ikke har nogen egentlig industrisek
tor, er man ikke en del af denne udvikling, og de geo
grafiske forhold gør det heller ikke realistisk, at man 
kan basere en vækststrategi på denne type af økono
misk aktivitet.

Den stærke afhængighed af fiskeriet - og her af gan
ske få arter - skaber nogle særligt vanskelige forhold. 
Den betyder, at økonomien er meget følsom over for 
variationer i den internationale efterspørgsel og pri
serne på disse få produkter. Bestanden af fisk er afgø
rende for fangstmulighederne, og overfiskning redu
cerer de fremtidige fangstmuligheder. Bestandene af 
mange arter er faldende, og derfor tilråder biologisk 
sagkyndige, at det kystnære rejefiskeri og hellefiskeri 
indskrænkes. Samtidig lider fiskeriet af strukturpro
blemer med overkapacitet og en utidssvarende fiske
riflåde med mange små fartøjer. Produktiviteten i sek

toren er derfor lav, og da der ikke er væsentlige mulig
heder for at øge produktionen, er erhvervet ikke i 
stand til at trække en selvbærende økonomi. Reelt er 
for mange beskæftiget med fiskeri og fangst, og der er 
behov for en omstrukturering af beskæftigelsen.

Den særlige erhvervsstruktur kan illustreres ved at 
betragte beskæftigelsens fordeling på sektorer, jf. 
figur 2. Det fremgår, at fiskeriet har en relativt lille be
tydning for den samlede beskæftigelse, industrisekto
ren er beskeden, men til gengæld spiller den offentli
ge sektor en stor rolle, jf. nedenfor.

figur 2. Sektorfordeling - beskæftigelse, 2010

Transportsektoren

Handels- og
reparationsvirksomhed

Bygge- og anlægssektoren
9% Fiskeri Industri

6 % 3 %

Øvrige brancher
7%

Offentlig sektor
44 %

Kilde: Grønlands Statistik, Beskæftigelsen 2007-10. www.stat.gl

Landets særlige geografiske struktur kan illustreres 
ved arbejdsstyrkens geografiske fordeling, jf. figur 3, 
der viser en struktur med nogle få større byer og et 
stort antal mindre byer og bygder. Størstedelen af ar
bejdsstyrken er koncentreret i de store byområder. De 

-o

figur 3. Arbejdsstyrkens geografiske fordeling - 2010

□

Kilde: Grønlands Statistik, Beskæftigelsen 2007-10, www.gs.gl
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tre største byer råder således over godt 50% af den 
samlede arbejdsstyrke, og samtidig er ledigheden væ
sentligt lavere i de store byer. De ti mindste byer har 
således ca. 25% af den samlede arbejdsstyrke i Grøn
land, men 40 % af den samlede ledighed.

Der er nogle klare langsigtede udviklingstendenser i 
befolkningens flytninger. Der sker en nettofraflytning 
fra bygderne til byerne. Samtidig sker der en nettoflyt
ning fra små byer til de større byer Nuuk, Sisimiut og 
Ilulissat og til dels Qaqortoq, hvor der er bedre job
muligheder og uddannelsesmuligheder for de unge. 
Nuuk, Sisimiut og Ilulissat er vokset fra at have godt 
30 % af befolkningen i 1979 til knap 40 % i 2010. Mens 
75% af befolkningen i 1979 var bosat i byer, er det i 
2010 knap 85%. Disse udviklingstræk skal ses i sam
menhæng med den relativt store nettoudvandring fra 
Grønland, som også omfatter befolkningen i byerne, 
jf. nedenfor.

Den store geografiske spredning sammenholdt 
med transportforholdene skaber en særlig udfordring 
for de økonomiske muligheder. I et fremadrettet per
spektiv bliver denne problematik ikke mindre af, at de 
store potentielle erhvervsprojekter har behov for me
gen arbejdskraft og typisk ikke er placeret i nærheden 
af de betydelige byområder.

4. Den offentlige sektor

De nordiske lande har store offentlige sektorer. Det 
opfattes ofte som en del af den nordiske velfærdsmo
del, at en stor del af værditilvæksten i samfundet for
valtes via den offentlige sektor i form af et skattefinan
sieret udbud af velfærdstilbud, såsom undervisning 
og sundhedsvæsen, og et relativt finmasket socialt sik
kerhedsnet. For de nordiske lande udgør de offentlige 
udgifter op imod halvdelen af BNP, jf. figur 4.1 Grøn
land udgør den offentlige sektor godt % af bruttona
tionalproduktet (BNP) eller omkring 50 % i forhold til 
den disponible bruttonationalindkomst (BNI). De 
største poster på det offentliges budget er det sociale 
sikkerhedsnet (26%), uddannelse (19%), sundhed 
(13%) og overordnede offentlige tjenester inklusive 
administration (17%). Til sammenligning er andelene 
af disse poster i Danmark: Social sikkerhed (41%), ud
dannelse (14%), sundhed (14%) og overordnede of
fentlige tjenester (14%).

I 2010 var det samlede offentlige konsum i Grøn
land (dvs. udgifter til aktiviteter som undervisning, 
sundhed, administration m.m.) på 6,6 mia. kr., og 
heraf var 3,5 mia. kr. finansieret af bloktilskuddet fra 

Danmark. Med uændret skattetryk ville de offentlige 
aktiviteter og beskæftigelsen i det offentlige kun kun
ne være ca. 72 af det aktuelle niveau, hvis bloktilskud
det fraregnes. Der er grund til at hæfte sig ved dette, 
fordi bloktilskuddet med selvstyreaftalen ligger fast 
og derfor ikke kan bidrage til løsningen af fremadret
tede finansieringsproblemer for den offentlige sektor.

figur 4. Offentlige udgifter som andel af brutto
nationalproduktet, 2008

80----------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Den røde søjle viser de offentlige udgifter i Grønland som 
andel af disponibel BNI. For de andre lande er der ikke nogen 
væsentlig forskel mellem BNP og disponibel BNI, og derfor er 
de ikke vist separat i figuren.
Kilde: Nordic Statistics Database, www.norden.org

Den offentlige sektor har igennem flere år været i en 
vanskelig finansiel situation. Selvstyret har problemer 
med at få finanserne til at hænge sammen, og kommu
nerne har også store økonomiske problemer. Den dår
lige økonomi er et symptom på både de store sociale 
problemer og den utilstrækkelige økonomiske udvik
ling. Dog har en forsigtig budgetpolitik betydet, at 
man har undgået opbygningen af en offentlig gæld. 
Grønland står på lige fod med de fleste andre lande 
over for demografiske ændringer med et stigende an
tal ældre, hvor især et markant fald i fertiliteten siden 
1970’erne har stor betydning. Med uændrede vel
færdsordninger og finansieringskilder for Selvstyret 
vil dette betyde systematiske underskud på de offent
lige finanser (Skatte- og Velfærdskommissionen (2011), 
Grønlands Økonomiske Råd (2010, 2011)). Status quo 
er således ikke en mulighed, og der er et stort behov 
for at sikre den fremtidige finansiering af den offentli
ge sektor og dermed forskellige velfærdsordninger.

Der er flere grunde til, at man må forvente en rela
tivt større offentlig sektor i et land med en beskeden 
og geografisk meget spredt befolkning. En række op
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gaver skal udføres, og smådriftsulemper gør dem rela
tivt dyrere. Samtidig kan der i større omfang være be
hov for offentlige aktiviteter, da markedsmekanismen 
kan have vanskeligere ved at fungere netop pga. små 
og segmenterede markeder. Endelig er der i Grønland 
udviklet et socialt sikkerhedsnet efter dansk forbille
de.

Et særligt forhold ved Grønland er Selvstyrets me
get store erhvervsmæssige engagement. Selvstyret er 
hovedaktionær i Grønlands største selskaber, og flere 
af dem har monopol på deres marked. Beskæftigelsen 
i disse selskaber udgør ca. 15 % af den samlede beskæf
tigelse, og sammenholdt med beskæftigelsen i den of
fentlige sektor betyder dette, at 60 % af den samlede 
beskæftigelse direkte eller indirekte beror på Selvsty
ret. Den egentlige private sektor har derfor en meget 
begrænset størrelse, og de fleste virksomheder er små. 
Det store offentlige erhvervsengagement har historisk 
været begrundet i et forsynings- og fordelingsargu
ment for at sikre alle adgang til specifikke ydelser og 
varer. De særlige vilkår i Grønland giver også en spe
ciel baggrund for arbejdsdelingen mellem den private 
og den offentlige sektor. Markedsstørrelse og segmen
tering gør det på mange områder vanskeligt at etable
re de sædvanlige vilkår for fri konkurrence. En væ
sentlig forudsætning herfor er en fri tilgang af virk
somheder. Skalaforhold gør imidlertid, at der ikke er 
basis for mange virksomheder i et beskedent, afgræn
set marked, og dette skaber et såkaldt naturligt mono
pol.

Det er en særlig problematik, at projekterne ofte er 
store i forhold til Grønlands økonomi og dermed også 
har en særlig risikoprofil, der sammenholdt med et 
tyndt kapitalmarked gør privat finansiering vanskelig. 
Derfor er en intervention fra det offentlige nødven
dig. Uden den ville der enten ikke være nogen forsy
ning, eller der ville skabes en situation med et lukra
tivt privat monopol. Offentlig intervention er imidler
tid ikke uden problemer. Risikoen for, at markedspro
blemer erstattes af »politik«-problemer omkring for
valtning af fællesskabets ressourcer, er stor.

Historisk har bloktilskuddet spillet en væsentlig 
rolle for at sikre levestandarden, men tilskuddet har 
haft nogle afledte negative konsekvenser for den øko
nomiske udvikling. En af konsekvenserne er, at til
skuddet er med til at presse lønniveauet op i forhold 
til arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og kvalifikatio
ner og landets erhvervsstruktur. Dette pres kommer 
fra flere sider. Et veludviklet velfærdssamfund stiller 
krav om kvalificeret arbejdskraft, og en stor del af den 

har været rekrutteret fra Danmark. For at tiltrække 
danskere har det været nødvendigt at tilbyde favorab
le vilkår (høje lønninger, lave huslejer osv.), som har 
skabt et opadgående pres på lønniveauet for alle an
dre, og hertil kommer problemerne knyttet til ulige 
vilkår på arbejdsmarkedet.

Tilskuddene har også muliggjort udviklingen af et 
socialt sikkerhedsnet og dermed en levestandard, der 
er højere, end de økonomiske muligheder egentlig til
siger. De sociale ydelser påvirker også arbejdsmarke
det og lønkravene, da de mindsker presset for at være 
selvforsørgende. Det øger den enkeltes krav til løn, ty
pe af jobs og geografisk lokalisering i forhold til en si
tuation uden et sådant sikkerhedsnet.

Lønningerne er så at sige løbet forud for kvalifika
tioner og produktivitet. Dette er med til at bremse 
produktion og beskæftigelse, da det høje lønniveau 
mindsker profitabilitet og konkurrenceevne. Kort 
sagt har tilskuddene været med til at forbedre leve
standarden, men også til at udelukke udvikling af er
hverv, der ikke direkte er knyttet til udnyttelsen af na
turressourcerne. Uden dette tilskud ville man have 
været hårdere presset til at sætte en økonomisk udvik
ling i gang og dermed skabe produktion og beskæfti
gelse. Tilskuddet har også medvirket til at tiltrække 
og fastholde ressourcer i erhverv og områder uden 
stor eller måske ligefrem med negativ indtjeningsev
ne. Skævvridningen af den økonomiske udvikling 
som følge af store indtægter fra udlandet, inklusive 
bloktilskud, eller fra udnyttelsen af naturressourcer 
kaldes ofte hollandsk syge.

Problemerne med hollandsk syge kan også blive 
relevante i forhold til de store potentielle fremtidige 
erhvervsprojekter. Hvis disse projekter primært får 
den effekt, at udenlandske virksomheder i kraft af ret
tigheder til udnyttelse af naturressourcer forøger ind
tægterne til Selvstyret, vil effekterne svare til effekter
ne af bloktilskuddet fra Danmark. Det vil muliggøre 
en højere levestandard, end den »hjemlige produk
tion« egentlig giver grundlag for, og det presser løn
niveauet op og den øvrige produktion ned. Det er 
selvfølgelig positivt, at der kommer en indtægtskilde, 
men de underliggende sociale og økonomiske proble
mer løses ikke per automatik på den måde. Hvis er
hvervsprojekterne derimod kan omsættes i øget be
skæftigelse og flere muligheder for befolkningen, vil 
de skabe et helt andet perspektiv for den fremtidige 
udvikling. Men en sådan beskæftigelsesfremgang for
udsætter et væsentligt uddannelsesløft og strukturtil
pasninger.
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5- Indkomstfordeling og sociale forhold

Velstands niveauet skal ikke alene vurderes på det gen
nemsnitlige indkomstniveau, men også på fordelin
gen. Ulighed i indkomstfordelingen sammenlignes 
normalt ved at se på fordelingen af disponible ind
komster (dvs. indkomst efter skat og overførsler) som 
et udtryk for den enkeltes forbrugsmuligheder. Det er 
også normalt at korrigere for husstandenes sammen
sætning (ækvivaleret indkomst), så man får et rimeligt 
billede af den enkeltes muligheder. Målt på denne må
de er uligheden i indkomstfordelingen i Grønland no
get større end i de nordiske lande, jf. tabel 2, men min
dre end i en række OECD-lande (fx er Gini-koefficien- 
ten for USA lig 38, hvor den i Grønland er 34,5, som 
det fremgår af tabel 2).

tabel 2. Indkomstfordeling - nordiske lande

Indkomst
ulighed

Relativ fattigdom
- andel under medianindkomst

40 % 50% 60%

Grønland 34,5 6,3 10,6 16,9
Island 20,1 3>4 6,4 12,7

Danmark 24,8 2,4 6,1 13,4
Finland 25>9 3>o 8,0 15,6
Norge 25,0 4,3 7,8 13,3
Sverige 25>9 3>9 8,4 16,4

Note: Indkomst-ulighed er målt ved Gini-koefficienten, der og
så kan tolkes som den andel af den samlede indkomstmasse, der 
skal omfordeles for at skabe en helt lige indkomstfordeling. 
Den er beregnet på basis af ækvivaleret disponibel indkomst, 
hvor ækvivaleringen tager hensyn til husstandens sammensæt
ning. Relativ fattigdom er ligeledes opgjort på basis af ækvivale
ret disponibel indkomst. Tallene refererer til 2010 for Grønland 
og seneste opgørelse fra OECD for øvrige lande.

Kilde: Grønlands Statistik, Indkomststatistik 2010, www.stat.gl

Disse mål for uligheden skal sammenholdes med den 
generelle stigning i levestandarden, som er kommet 
alle til gode. Levestandard og levevilkår afhænger 
selvsagt også af mange andre forhold end de økono
miske muligheder. Boligstandarden er blevet væsent
ligt forbedret over årene, selvom der stadig er bolig
mangel og ikke alle boliger har tidssvarende standar
der. Der har samtidig været store forbedringer på det 
sundhedsmæssige område. Det kan kort sammenfat
tes ved udviklingen i middellevetiden. I slutningen af 
1970’erne var middellevetiden for kvinder og mænd 
henholdsvis ca. 67 år og 60 år. Den var i slutningen af 
2000’erne vokset til ca. 72 år og 68 år. Over en relativt 

kort periode er der således tale om en ganske betyde
lig stigning i middellevetiden. Levevilkårene er dog 
påvirket af en række risikofaktorer knyttet til livsstil, 
herunder særligt alkohol og andre rusmidler, rygning 
samt kønssygdomme.

Et særligt emne i fordelingsdiskussionen er vilkå
rene for de dårligst stillede i samfundet og hermed 
spørgsmålet om fattigdom. Normalt opgøres økono
misk fattigdom relativt ved at se på, hvor stor en grup
pe der har en indkomst under en bestemt andel af me
dianindkomsten (medianindkomsten er den indkomst, 
hvor halvdelen af befolkningen har en højere og halv
delen en lavere indkomst). Medianen tolkes således 
som »normalen« eller »standarden« for den materiel
le levestandard i samfundet, og en materiel levestan
dard væsentligt under dette niveau skaber en risiko 
for marginalisering og social eksklusion. Særligt kan 
den have betydning for, om børn har mulighed for at 
deltage i fritids- og samfundsliv på lige fod med andre 
børn. Det fremgår af tabel 2, at uanset den præcise re
lative fattigdomsgrænse er niveauet noget højere i 
Grønland end for de nordiske lande. I gruppen af re
lativt fattige er der mange enlige, personer bosat i by
erne, samt unge og ældre. Der er ikke en generel over
repræsentation af børnefamilier i fattigdomsgrupper
ne. Defineres fattigdomsgrænsen ved 60%, vokser ca. 
15 % af børnene op i en fattig familie; er grænsen 40 %, 
er det 5 % af børnene (Skatte- og Velfærdskommissio
nen (2011)). Det kan således ikke konkluderes, at det 
skulle være et generelt problem, at børn vokser op i 
økonomisk dårligt stillede husstande. Omvendt er det 
samtidig en kendsgerning, at det sker for en gruppe af 
børn.

De fleste børn og unge trives og har et godt børne- 
liv, som giver dem en god start på livet, men flere un
dersøgelser viser, at et stort mindretal af børn og unge 
ikke trives. Christensen m.fl. (2009) vurderer, at om
kring 73 % af børnene ikke er udsat for omsorgssvigt, 
mens 27% er udsat for omsorgssvigt, heraf 12% i no
gen grad og 15% i alvorlig grad. Samtidig dokumente
rer flere undersøgelser problematiske forhold hos for
ældrene, som har negativ betydning for deres foræl- 
dreevne og de påvirkninger og oplevelser, børnene 
får.

Alkohol, hash og/eller vold spiller en fremtræden
de rolle i mange hjem og familier (Skatte- og Velfærds
kommissionen (2011)). Fx angiver 62% af de unge at 
have oplevet alkoholproblemer i deres nærmeste fami
lie, og 20 % af alle mødre angiver, at de har været ud
sat for fysisk mishandling eller trusler om vold fra de
res samlever. Der forekommer mange seksuelle over

GRØNLANDS ØKONOMI IO5



greb på børn, og mange forældre har selv været udsat 
for seksuelle overgreb. Op mod V3 af pigerne og en 
noget mindre andel af drengene har været udsat for 
seksuelle overgreb. Selvmord, selvmordsforsøg og 
selvmordstanker blandt børn og unge er et stort pro
blem. Hyppigheden af selvmord blandt unge under 
24 år er ca. 30 gange højere i Grønland end i Dan
mark.

Det er en særlig udfordring at bryde den sociale 
arv for at sikre, at flere børn og unge får en bedre op
vækst og bedre mulighed for at få en god skolegang 
og efterfølgende en uddannelse.

6. Befolkning og migration

Fertiliteten i Grønland er relativt høj (2,3), men allige
vel har befolkningens størrelse i en række år været no
genlunde konstant omkring 55.000 personer. Den hø
je fertilitet modsvares nemlig af en systematisk net
toudvandring, jf. figur 5. Den tendens forventes if. 
Grønlands Statistiks befolkningsfremskrivning også 
at gøre sig gældende fremadrettet. Imidlertid vil be
folkningens alderssammensætning på lige fod med de 
fleste andre lande ændre sig i retning af en højere æl
dreandel. Mens de 65-1-årige i 2010 udgør cirka 7% af 
befolkningen, vil andelen stige til knap det dobbelte i 
2040. En væsentlig årsag hertil er en fortsat stigende 
middellevetid. Den stigende ældreandel vil påvirke de 
offentlige finanser betydeligt og skabe et finansie
ringsproblem.

figur 5. Ind- og udvandring, personer født i Grønland 1993-2011
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Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken, Vandringer www.stat.gl

Siden begyndelsen af 1970’erne har der med enkelte 
forbigående undtagelser været en nettoudvandring 
fra Grønland. Udvandringen har været særligt stor i 
perioder med økonomiske kriser, nemlig i 1970’erne 
og 1990’erne. I de seneste år har der igen været en stig
ning i nettofraflytningen. Der har været en nettoud
vandring af personer født i Grønland, jf. figur 5, mens 
nettoudvandringen for personer født uden for Grøn
land er meget beskeden. For sidstnævnte gruppe er 
der en klar systematik, hvor den gennemsnitlige ind
vandringsalder er lavere end udvandringsalderen. 
Hovedparten i denne gruppe opholder sig fortrinsvis 
kortvarigt i Grønland, dvs. nogle år, og i denne grup
pe sker der løbende en udskiftning af stort set uæn
dret omfang.

For personer født i Grønland tegner der sig et 
mønster af en systematisk nettoudvandring, både 
over årene og over aldersgrupperne. For det første er 
der store bruttobevægelser for aldersgruppen 16-25 år, 
dvs. en stor udvandring, der matches af en stor ind
vandring i en lidt højere alder. Disse strømme er knyt
tet til skoleophold og uddannelse, fortrinsvis i Dan
mark. For det andet er nettoudvandringen også nega
tiv for alle aldersgrupper over 25 år. Der foreligger ik
ke analyser af denne udvandring, men en del af den 
afspejler formodentlig, at en del unge ikke vender til
bage til Grønland efter endt uddannelse.

I en undersøgelse af grønlændere i Danmark (Den 
Nordatlantiske Gruppe i Folketinget (2007)) fremgår 
det, at der er en del heterogenitet for denne gruppe. 
Der er mange, som har fået en uddannelse, og som er 
i beskæftigelse. Men der er også en del, der er modta
gere af forskellige former for sociale ydelser. Begge 
forhold er en indikation på problemer. Det er et pro
blem, at det grønlandske samfund ikke kan holde på 
uddannede grønlændere. Samtidig undervurderes de 
sociale problemer ved alene at se på forholdene for 
personer i Grønland.

En central problemstilling i forhold til migration 
er spørgsmålet om betydningen for befolkningstallet, 
men migrationen skal også ses i relation til, om der er 
tale om såkaldt »brain drain« eller »brain gain«. Des
værre giver det foreliggende datagrundlag ikke mu
lighed for en tilbundsgående analyse af dette spørgs
mål, men tallene, der er nævnt ovenfor, giver en indi
kation. For Grønland er det forventeligt, at mange un
ge rejser til udlandet for at få en uddannelse. Det er i 
sig selv positivt, da det giver potentiale for en bedre 
uddannet og kvalificeret arbejdsstyrke. Forudsætnin
gen er dog, at en stor del af de unge efter endt uddan
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nelse og eventuelt en kortere arbejdsmarkedskarriere 
vender tilbage til Grønland og gør brug af den erhver
vede viden og erfaring på det grønlandske arbejds
marked. Mange i aldersgruppen 15-19 år udvandrer, 
og hovedgrunden hertil må antages at være uddannel
se. Såfremt denne gruppe vender tilbage til Grønland 
efter endt uddannelse, skulle man forvente en nettotil
vandring af personer i aldersgruppen 25-35 år. Nu er 
der tale om en nettoudvandring også for denne alders
gruppe. Det udelukker ikke, at nogle unge grønlæn
dere vender tilbage efter endt uddannelse, men det 
faktum, at der er tale om en nettoudvandring antyder, 
at det er relativt få. Med andre ord tyder vandrings
mønstrene på, at der er et potentielt problem med 
»brain drain«, dvs. at for få unge grønlændere vender 
tilbage efter endt uddannelse. Selvom det er velkendt, 
at vandringsmønstre er konjunkturafhængige, er der 
indikation på et underliggende problem. Det er et 
problem for den fremtidige erhvervs- og velfærdsud
vikling, hvis udvandringen især sker blandt de unge 
og veluddannede. Det betyder, at Grønland mister en 
del af de uddannede, som gerne skulle være med til at 
skabe grundlag for den fremtidige vækst i samfundet.

7. Uddannelse

Uddannelse er i sig selv en meget vigtig målsætning. 
For den enkelte forbedrer uddannelse grundlaget for 
aktiv deltagelse i samfundslivet, samt mulighederne 
for selvforsørgelse og dermed kontrol over eget liv. 
Uddannelse er samtidig af meget stor samfundsmæs
sig betydning, da den er vigtig for beskæftigelse og 
velstand. En veluddannet og kvalificeret arbejdsstyr
ke er derfor afgørende for at kunne skabe en selvbæ
rende økonomi.

Der bruges relativt mange ressourcer på uddannel
se, nemlig knap 20 % af de samlede offentlige udgifter. 
Ressourceforbruget er også højt set i forhold til andre 
lande. I Grønland udgør det offentliges udgifter til 
uddannelse ca. 11,5% af disponibel BNI, mens det i 
Danmark er ca. 8%. Danmark er et af de OECD-lan- 
de, der bruger flest offentlige midler på uddannelse, 
målt som andel af indkomsten.

Vilkårene for uddannelse er vanskeligere i et land 
med en lille og spredt befolkning, og forstærkes også 
af to-sprogs-problematikken. Det er ikke realistisk, at 
et land med Grønlands størrelse kan være selvforsy
nende med undervisningsmateriale og uddannelser 
på et højt og tidssvarende niveau på alle områder. 
Derfor er man afhængig af både undervisningsmate
riale og adgang til uddannelser i andre lande.

Det er vanskeligt præcist at vurdere uddannelsesni
veauet og uddannelsessystemet, da det statistiske 
grundlag er mangelfuldt og der kun er foretaget få 
grundige analyser af uddannelsessystemet.

Folkeskolen er uddannelsessystemets hovedhjør
nesten. Især i tyndt befolkede områder kan det være 
svært at sikre en folkeskole på samme niveau som i de 
store byer. Mens der tidligere har været stor mangel 
på uddannede lærere, er dette i dag et mindre pro
blem, ligesom man i mindre udstrækning er afhængig 
af at tiltrække lærere udefra. Elevdækningen med ud
dannede lærere på landsplan er således på niveau med 
fx Danmark. Imidlertid er lærerne geografisk fordelt 
mere skævt end eleverne, og derfor er der beman
dingsproblemer især i bygdeskolerne.

En stor andel af en årgang forlader folkeskolen en
ten uden afgangseksamen eller med så dårligt et resul
tat, at de mangler et godt fodfæste for at gå videre i 
uddannelsessystemet. Kun 75% har en afgangsprøve 
med en gennemsnitskarakter på 6 eller derover efter 
13-skalaen (Skatte- og Velfærdskommissionen (2011)). 
Samtidigt skal det noteres, at mange elever har et gan
ske fint resultat målt på gennemsnitskarakteren af af
gangsprøverne, idet 10 % havde en gennemsnitskarak
ter på 9 eller derover. Der er en markant kønsforskel, 
idet der er flere drenge end piger i gruppen med lave 
gennemsnitskarakterer og omvendt for de høje karak
terer. Tallene viser således en ganske betydelig spred
ning og ikke mindst en stor gruppe med et ringe resul
tat fra folkeskolen og dermed med dårlige forudsæt
ninger for efterfølgende uddannelse.

De kompetencegivende uddannelser lider under 
et stort frafald og et stort antal omgængere på alle ud
dannelsesniveauer. Dette tyder på, at andelen af en år
gang, der får en kompetencegivende uddannelse, er 
relativt lavt. En nylig analyse fra Grønlands Økono
miske Råd (2010) har på basis af såkaldte registerdata 
vurderet uddannelsesniveauet i 2006 for årgangene 
født i perioden 1971-76, dvs. at uddannelsesniveauet er 
vurderet, når de pågældende er i aldersgruppen 30-35 
år. Lidt under halvdelen har fået en kompetencegiven
de uddannelse, hvoraf de faglige grunduddannelser 
udgør hovedparten. Nogle personer fra disse årgange 
kan stadig være under uddannelse eller have modta
get en uddannelse, der ikke er registreret, og derfor gi
ver tallene ikke et endeligt billede af det opnåede ud
dannelsesniveau for generationen. Trods dette forbe
hold viser analysen et klart billede af et stort uddan
nelsesmæssigt efterslæb.

Der har de senere år været en klar trendstigning i 
tilgangen til uddannelser. Antallet af påbegyndte ud
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dannelser er i 2009 næsten 200 større end i 2005. 
Imidlertid har der også været en stigning i antallet af 
afbrudte uddannelser, og derfor er antallet af afslutte
de uddannelser kun steget med ca. 100 fra 2005 til 
2009. Der kan ikke umiddelbart sluttes en årgangsef
fekt ud fra disse data, da det er forskellige årgange, 
der er på vej ind i og ud af uddannelsessystemet. Ba
seret på registerdata synes der dog ikke at være tegn 
på et afgørende brud i uddannelsesmønsteret. Sam
menlignes årgangene født 1971-76 med årgangene født 
1981-86, er der flere i sidstnævnte gruppe, der er i gang 
med en studieforberedende uddannelse i 20-25 års al
deren, men der er til gengæld væsentlig færre, der har 
afsluttet en faglig grunduddannelse. Det er selvsagt 
ikke muligt at konkludere om generationernes endeli
ge uddannelsesniveau ud fra situationen i 20-25-årsal- 
deren, men tallene giver ikke grundlag for at konklu
dere, at der er sket en afgørende forbedring i uddan
nelsessituationen.

Som allerede omtalt er der et stort frafald i hele ud
dannelsessystemet. Generelt ligger frafaldsprocenten 
for alle uddannelser mellem 20 og 25% (Skatte- og 
Velfærdskommissionen (2010)). Der er ikke foretaget 
systematiske analyser af frafaldsårsagerne, men flere 
faktorer må antages at spille en rolle, bl.a. manglende 
faglige forudsætninger for at gennemføre uddannel
sen, svigtende motivation og opbakning, herunder 
manglen på kvalificerede støttemuligheder. Kollegie- 
situationen er ligeledes en barriere for uddannelse. 
Adgangen til og kvaliteten af boliger kan være en af
gørende barriere for deltagelse i undervisningen, lige
som den kan påvirke frafald blandt de studerende. 
Uddannelsessøgende er særligt sårbare i overgangsfa
serne mellem forskellige uddannelsestrin. Det gælder 
overgangen fra en uddannelse til den næste, men også 
fra skole- til praktikophold og her selvfølgelig særligt 
de overgange, som også medfører flytning fra fx bygd 
til by. Det store frafald er både en alvorlig individuel 
omkostning og en stor belastning af uddannelsessy
stemet.

For erhvervsuddannelserne er der begrænsninger 
pga. mangel på både praktikpladser og kollegieværel
ser. Disse problemer fremgår tydeligt af, at der er væ
sentligt flere ansøgere end optagne elever på disse ud
dannelser. Mange unge begrænses på denne måde i 
deres muligheder for at få en uddannelse.

Der er en tendens til, at uddannelse både påbegyn
des sent og afsluttes sent. Gennemsnitsalderen for på
begyndelse af en kompetencegivende uddannelse er 
25 år, og for afsluttet uddannelse er den 30 år, jf. Skat
te- og Velfærdskommissionen (2011). På de faglige 

grunduddannelser begynder og afslutter kvinder se
nere end mænd, mens det er omvendt på de korte og 
lange videregående uddannelser. Den høje gennem
snitsalder afspejler både en sen start på uddannelse og 
forsinkelser igennem uddannelsessystemet. Begge de
le er problematiske både ud fra en individuel og en 
samfundsmæssig betragtning. Værdien af uddannelse 
er større, desto mere den bliver brugt.

Der er en klar og systematisk forskel i uddannel
sesmønstret mellem unge opvokset i byer og i bygder. 
I analysen fra Grønlands Økonomiske Råd (2010) ba
seret på registerdata for årgangene født i 1971-97 havde 
39 % af personerne med grundskole i byer en faglig 
grunduddannelse, mens det kun var 27,5% af perso
nerne med grundskole i bygder; opgørelsen stammer 
fra 2006. Blandt personer med grundskolegang i byer 
havde godt 10% en kort videregående uddannelse, 
mens det kun var knap 3,5 % for personer med grund
skolegang i en bygd. Næsten ingen (0,1%) af perso
nerne med grundskolegang i en bygd havde en vide
regående uddannelse. Det er dog også kun få med 
skolegang i byerne, der får en lang videregående ud
dannelse (1,3%), hvilket klart viser et betydeligt ud
dannelsesmæssigt efterslæb i forhold til andre lande.

En forbedring af befolkningens uddannelsesni
veau både kvantitativt og kvalitativt er helt afgørende 
for at skabe en selvbærende økonomi. Givet den 
stramme offentlige økonomi og de nuværende store 
udgifter til uddannelse skal disse mål nås for uændre
de ressourcer.

8. Økonomisk udvikling og 
en selvbærende økonomi

Med Selvstyret er der skabt en ny baggrund for at ud
vikle det grønlandske samfund. Da bloktilskuddet lig
ger fast, vil den fremtidige udvikling afhænge af, at 
der bliver skabt et grundlag for en selvbærende øko
nomi, dvs. en udvikling af produktions- og beskæfti
gelsesmulighederne, der er forudsætningen for at for
bedre levevilkår og -standarder, samt for den fortsatte 
finansiering af velfærdsordningerne.

Erhvervsmulighederne er alle på en eller anden 
måde knyttet til udnyttelsen af naturkapitalen: turis
me, råstofområdet samt energiintensiv industri. Grøn
land har betydelige naturressourcer. Fisk, skaldyr, 
havpattedyr og landpattedyr danner grundlaget for 
landets traditionelle erhverv. Minedrift med udvin
ding af bly, zink, kryolit og kul har tidligere udgjort 
betydende erhverv, og i de seneste år har der i mindre 
skala været udvundet guld og olivin. Der pågår en 
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stor efterforskningsaktivitet, som giver forhåbninger 
om en udvikling af minesektoren.

Landet er også begunstiget af store ressourceop
lande til vandkraft, og det har i de seneste 20 år givet 
anledning til etableringen af vandkraftværker, der for
syner byerne med vedvarende energi. I et erhvervsud
viklingsperspektiv er der desuden potentiale for ud
nyttelse af vandkraft til store industriprojekter som 
aluminiumsprojektet i Maniitsoq, der efterspørger 
langsigtet, sikker og billig energi fra vedvarende ener
gikilder.

Endelig er der indikationer på, at der i undergrun
den måske er store forekomster af olie og gas, men der 
er endnu ikke gjort fund, som kan muliggøre en kom
merciel udnyttelse.

Disse projekter er stadig meget usikre, og de vil 
kun omsætte sig i væsentlige forbedringer, såfremt 
den nationale arbejdskraft har de nødvendige kva
lifikationer og er mobile i forhold til projekterne. Det 
forudsætter en løsning af de problemer, der er på disse 
områder. Til eksempel forventes det, at aluminiums
smelteværket i Maniitsoq vil have et arbejdskraftsbe
hov på mellem 1.000 og 2.000 i anlægsfasen og om
kring i.000 personer i driftsfasen. Det vil være umu
ligt at gennemføre anlægsfasen uden brug af uden
landsk arbejdskraft. En udnyttelse af beskæftigelses
potentialet i driftsfasen stiller meget store krav til en 
geografisk mobil arbejdsstyrke med de relevante kva
lifikationer.

Realiseringen af et eller flere af de store erhvervs
projekter vil være en nødvendighed for at skabe 
grundlaget for en selvbærende økonomi, men der er 
ikke nogen garanti for, at det lykkes. Det forudsætter, 
at projekterne kan omsættes til beskæftigelsesmulig
heder for befolkningen. En udnyttelse af naturres
sourcer vil give en indtægtskilde til samfundet, men 
den udnyttes først optimalt, såfremt den bliver en løf
testang for en forbedring af befolkningens levevilkår 
og levestandard via beskæftigelse og selvforsørgelse. 
En realisering af dette stiller store krav til arbejdsstyr
kens uddannelse og mobilitet.

Tak
Peter Beck, Anders Blaabjerg, Anders Møller Christensen 
samt Søren Bjerregaard takkes for konstruktive kommen
tarer til et udkast til artiklen.
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FIGUR i. Disko er Grønlands største ø. Læg mærke til det ufremkommelige indre (Sermersuaq/Storbræen) og de mange fjordsystemer. 
Landsat-satellitfoto fra 12. juli 2001. Foto: Arktisk Station.
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Diskos dyr til vands og til lands
AF REINHARDT MØBJERG KRISTENSEN

Indledning

Disko er Grønlands største ø og ligger præcis der, 
hvor Højarktis møder Lavarktis. På grønlandsk hed
der øen Qeqertarsuaq, ligesom den eneste by på øen. 
Navnet betyder netop den store ø. På Landsat-satellit- 
fotoet fra 2001 (figur 1) kan man fra det ydre rum se, 
hvor kuperet og »vild« øen er - med sin egen lille ind
landsis, Storbræen. Disko er ikke meget større end 
Sjælland, men øen ville brede sig over et areal større 
end Tyskland, hvis bjergene, de dybe fjorde og dalene 
blev fladet ud. Selv i 2012 er der områder, som ikke er 
blevet udforsket - nu hvor vi har helikoptere til rådig
hed. Dette kommer for de fleste som en stor overras
kelse, når man ved, at Arktisk Station har haft 100-års- 
jubilæum, og at der har været forskere permanent si
den 1906. Alligevel var det lidt af en verdenssensation, 
da der i 1994 under et feltkursus i arktisk biologi blev 
opdaget en hel ny dyregruppe, Micrognathozoa, i en 
kold kilde ved navn Isunngua. Dyret blev beskrevet 
under det videnskabelige navn Limnognathia maerski (Kri
stensen & Funch 2000). Det blev opkaldt efter Mærsk 
Mc-Kinney Møller, der havde sponsoreret Arktisk 
Stations nyeste forskningsskib M/S Porsild. Skibet var 
netop blevet indsat i sommeren 1994.

Disko er omtalt i mange grønlandske sagn pga. de 
mange varme kilder med en fantastisk rig flora og fau
na, mens landjordens fauna er ret fattig på større dyr. 
Havet omkring Disko er derimod uhyre rigt på dyreliv 
- lige fra de kæmpestore hvaler, finhval og grønlands
hval, til de mindste hvirvelløse dyr, som findes i rigt 
mål både i plankton og i de kolde dybvandssedimen
ter på rejefelterne. Qeqertarsuaq/Godhavn blev i ko
lonitiden Nordgrønlands »hovedstad« netop pga. de 
mange hvaler. I hvalfangerperioden var byen centrum 
for hvalfangsten, så det er ikke mærkeligt, at grøn
landshvalen indgik i Qeqertarsuaqs byvåben. Des
værre blev denne imponerende hval næsten udryddet; 
sidste gang, der blev flænset en grønlandshval i Qe
qertarsuaq, var ved byens 200-års-jubilæum i 1973. 
Den var måske ældre end hvalfangerbyen Qeqertar
suaq, da grønlandshvalen kan blive over 200 år gam
mel! Selvom der altid har gået rygter - det gør der jo i 
hvalfangerkredse - om, at der var blevet fundet æld
gamle harpunspidser i nedlagte hvaler, så kom det al
ligevel som et chok for os polarforskere, at nye date

ringer af en nedlagt grønlandshval ved Alaskas kyst 
viste, at dyret var 213 år gammelt. De nye aldersbe
stemmelser bygger ikke bare på ældgamle inuit lanse
spidser, men på moderne aldersbestemmelse af ami- 
nosyrernes halveringstid i hvalens øje.

I det 20. århundrede blev nogle af de største reje
felter opdaget lige uden for Qeqertarsuaq. Der foregik 
et livligt rejefiskeri op igennem 1970’erne og 8o’erne. 
De bedste rejer kom fra Qeqertarsuaq, da man brugte 
vand fra de varme kilder tæt på byen til behandling af 
rejerne. I dag ligger byens hvalfangst og rejefiskeri 
stille. Storhvalerne er tilbage, mens småhvaler som 
narhval og hvidhval nu er stærkt truet. Grønlandssæ
lerne boltrer sig stadig i store mængder uden for ky
sterne, men de trues nu også af den globale opvarm
ning. Ringsælerne vil snart få problemer med at føde 
unger på havisen, da denne svinder ind år for år. Den 
er reduceret med mere end en tredjedel siden 1970’er
ne, og navnlig de sidste ti år er det gået hurtigt (figur 
2). Som noget nyt er isbjørnen nu for alvor vendt til
bage til Disko. Den kommer om vinteren ind med 
Vestisen fra Canada. I vinteren 2003-04 blev der skudt 
ikke færre end ni isbjørne på Disko, og isbjørne har 
flere gange forsøgt at overvintre i hi, endda tæt på by
en. Isbjørnene kan også oversomre i området. I au
gust 1990 blev en lille isbjørn skudt af mandskabet på 
gamle Porsild lige efter et feltkursus i Nipisat, Disko 
Fjord. I nordbotiden hed Disko Bjørnoya. Det var 
her, man tog op og hentede de hvide bjørneskind og 
så enhjørningens tand, som jo kom fra narhvalen.

Grønlandshvalens tilbagekomst og sang

Ved Disko blev der mere stille om vinteren under ha
vets overflade efter 1973. Man kunne stadig høre rem
mesælens og hvidhvalens karakteristiske lyde, men 
grønlandshvalens komplicerede sang kunne ikke hø
res mere. Grønlandshvalen var forsvundet fra det sto
re spisekammer af zooplankton ud for Qeqertarsuaq. 
I vintrene 1976-79 sås kun nogle få eksemplarer ud for 
Uiffaq/Blåfjeld, og som videnskabelig leder af Arktisk 
Station måtte jeg berette hjem til Grønlands Fiske
riundersøgelser, som dengang lå i Danmark, at be
standen af grønlandshval nu var nede på et minimum,
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Forekomsten af havis ud for Arktisk Station, Qeqertarsuaq, Grønland (1991-2011)

Ingen observationer 1-25 % Q 26-50% H 5!-75% I 76-100%

og at man måtte anse grønlandshvalen for at være ud
døende ved Grønland.

I begyndelsen af 1980’erne var grønlandshvalen 
stadig meget sjælden ved Disko, men op igennem 
80’erne blev der dog set nogle få eksemplarer under 
milde vintre ud for Blåfjeld. Derfor var det højst ejen
dommeligt i april 1998 at høre fra fangerne i Qeqertar
suaq, at grønlandshvalen var tilbage. Vi kunne nu for 
først gang i årtier observere dem igen ved Qaqqaliaq/ 
Udkikken tæt på selve byen Qeqertarsuaq. Da vi gik 
ind i det nye årtusinde, var grønlandshvalen blevet al
mindelig ved Disko om vinteren. I dag hører man igen 
grønlandshvalens smukke sang under havisen, der er 
igen mange grønlandshvaler ved Disko. Sidste esti- 
mat siger 1476 individer i Diskobugten om vinteren, 
og det er igen tilladt at harpunere nogle få dyr. Hvor 
hvalerne ved Disko er kommet fra, er stadig en gåde.

Da jeg besøgte Igloolik/Foxe Bassinet i Arktisk 
Canada i sommeren 1989, spurgte jeg inuitterne, om 
de kendte grønlandshvalen. De fortalte, at man kunne 
se den i Igloolik Polyniet (polynia er et russisk ord for 
et åbent havområde omgivet af havis), men at den nu 
var meget sjælden. Der skulle ifølge chefinuitten ved 
Igloolik stationen være flere hvaler oppe nordpå. I 
2011 blev der rapporteret om mange grønlandshvaler 
i polyniet, og parringsritualerne blev filmet af Adam 
Schmedes’ filmhold. Hvalforskeren Mads Peter Heide- 
Jørgensen har for nylig fremsat den teori, at de mange 

hvaler kommer fra den større bestand i Beringshavet 
ved Alaska - grønlandshvalen er måske begyndt at 
vandre til Disko-området gennem Nordvestpassagen. 
Det kan kun lade sig gøre pga. den globale opvarm
ning, der har betydet, at Nordvestpassagen nu er isfri 
i perioder af året. Nordvestpassagen er ellers kendt for 
de frygtelige katastrofer, som skete under og efter 
Franklin-ekspeditionen i midten af 1800-tallet; ekspe
ditionen skulle finde søvejen til Japan og Kina gen
nem Nordvestpassagen. Men grønlandshvalen ser alt
så ud til at være »klogere« end de 129 sømænd, der i 
1845-48 døde i forsøget på at finde en nordlig søvej via 
Nordvestpassagen.

Hvert år i januar måned ankommer grønlandshva
lerne nu igen i store mængder til Disko, og Arktisk 
Station er nok det bedste sted i verden at udforske 
dem. Det er ikke hvalfangere, der nu tager til Qeqer
tarsuaq hvert år, men hvalforskere fra alverdens lande, 
der kommer for at studere hvaler i Diskobugten.

Outi Maria Tervo har ledet Arktisk Stations ind
sats i udforskningen af grønlandshvalens komplicere
de sang de sidste seks sæsoner (2006-2011). Det har 
vist sig, at når hvalerne kommer i januar, har de for
skellige individer en speciel sang, der hele tiden bliver 
sunget hen over de andre hvalers sang. Længere hen 
på foråret bliver grønlandshvalerne mere stille, men 
til gengæld når de til enighed om at synge den samme 
sang, inden de i maj bliver tavse. I juni forlader de

figur 2. Havisens 
forekomst (1991- 
2011) lige uden 
for Arktisk Station, 
Qeqertarsuaq, 
Grønland. Ole 
Stecher, Arktisk 
Station.
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figur 3. Grøn
landshvalen og 
dykkere lige uden 
for Qeqertarsuaq. 
Dykkerne blev 
brugt til at filme 
hvalerne under 
vandet og til at la
ve foto-ID. Foto: 
Camilla Ilmoni.

Diskobugten og tager tilbage til Canada. Året efter 
kommer hvalerne tilbage med et nyt udvalg af sange.

Spørgsmålet er, om det er de samme hvaler, der 
kommer tilbage hvert år. Her er nye teknikker med fo
toidentifikation af grønlandshvalen kommet os til 
hjælp (figur 3). Feltundersøgelser fra 2010 og 2011 vi
ste, at mindst tre grønlandshvaler ud for Qaqqaliaq 
var gengangere de to år, men hvorfor de synger for
skelligt fra år til år, er stadig en gåde. Da undersøgel
serne startede, formodede man, at det var hannerne, 
der sang, selvom der kun var konstateret få hanner 
blandt de cirka 250 grønlandshvaler, som findes tæt 
på Qeqertarsuaq om vinteren. Af de 23 biopsier til 
kønsbestemmelse (DNA-test), der blev taget i 2010, 
var der kun én han! Det var derfor en stor overraskel
se, at de tre syngende hvaler, der blev taget biopsier af 
i 2010, alle var hunner! Vi stod over for et nyt fæno
men - de syngende sirener. De mange voksne hunner 
var slet ikke tavse, tværtimod måtte det være hunner
ne, der med deres sang tiltrak de få hanner til parring, 
som det er blevet konstateret i april ved Disko.

Indtil videre har hydrofonerne afsløret, at grøn
landshvalernes akustiske repertoire er meget større, 
end man tidligere har regnet med. Hvalerne synger en 
ny sang hvert år, og sangen udvikler sig i løbet af for
året. Grønlandshvalen kan endda imitere andre hva
lers lyd, mens de opholder sig ved Disko, bl.a. hvid
hvalens mere simple kald. Desuden kan de synge med 

to stemmer samtidigt. Allerede nu er det planlagt at 
sammenligne optagelser fra Beringshavet nord for 
Alaska med optagelser fra Diskobugten. Helt fanta
stisk vil det være, hvis hvalerne fra Beringshavet viser 
sig at have en anden, men dog genkendelig »dialekt« 
end hvalerne fra Davis Strædet. Det ville kunne afslø
re, om nogle af hvalerne faktisk er sluppet igennem 
Nordvestpassagen til Disko.

Vestisen - et økosystem, der forsvinder

Få forskere har opholdt sig på Vestisen, hvorimod de 
lokale fangere fra udstedet Kangerluk/Disko Fjord ta
ger derud hvert år. I gamle dage på hundeslæde for at 
skyde hvalros og remmesæler, i dag mest i speedbåd. 
Udbredelsen af Vestisen fra Canada varierer meget, 
men næsten hvert år vil man støde på den som en sam
menhængende, etårig havis ud for Akulliit/Mellem- 
fjords munding.

11979 lukkede Vestisen sig tidligt i maj måned bag 
skibet gamle Porsild under et besøg ved de varme kil
der i Akulliit/Mellemfjord, hvorefter vi sad fast i hav
isen i flere dage - mange sømil fra land. Observationer 
i Vestisen er ret sjældne, men nu var chancen der til at 
betragte dette økosystem, som på mange måder ligner 
polynierne i Nordgrønland. Ved Qeqertarsuatsiaq/ 
Hareøen observerede vi i maj 1979 i et sådant polynia 
mængder af fugle, fx mallemuk, ismåge, tejst og lom- 
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vie, men det mest fantastiske var fem sneugler. Mæng
der af ravne spankulerede omkring på havisen - så 
langt fra land. De fleste af havfuglene er kendt fra an
dre polynier i verden, hvor de lever godt af den rige 
produktion af plankton i kanten af polymerne. De un
ge ismåger, som ellers er sjældne ved Disko, blev ob
serveret i hundredvis, nogle af dem »musede« over 
det åbne vand for at tage planktonorganismer. Vesti
sen husede også en lille bestand af fældende hvalros
ser. Tidligere fældede de på øen Saattut i Disko Fjord. 
Nu er bestanden af hvalros ved Disko stærkt reduce
ret, og fældningen sker åbenbart langt til havs. Det 
dominerende havpattedyr i Vestisen var dog remme
sæl, hvoraf der blev skudt seks (figur 4) - først og 
fremmest til hundefoder og hundepiske. Remmesæl 
er ikke velegnet til menneskeføde pga. trikiner i kø
det. Det kom ikke bag på mig, at der var spor af polar
ræv, som førte hen til et ådsel af en sneugle, der var 
frossen fast i isen. Den blå polarræv (blåræv) er kendt 
for at gå langt til havs på isen om vinteren, men spo
rene var nok fra en hvid (hvidræv), som havde fulgt 
med Vestisens udbredelse fra Canada.

Vestisen har altid været lidt sagnomspunden, og i 
1979 observerede vi da også spor af både isbjørn og 
polarulv. Sidstnævnte bragte sindene i oprør hos 
mandskabet på Porsild: Var der tale om en forvildet 
slædehund, eller var der kommet en ægte polarulv 
helt fra Canada til Disko? En polarulv var blevet ned
lagt i Uummannaq i april 1978, så det grønlandske 
mandskab hældede til det sidste. Desuden gik der ryg
ter om, at for bare 70 år siden satte udstedsbeboerne 
slædehundetæverne i Kangerluk/Disko Fjord til fjelds, 
hvor de blev parret med polarulve. Det skulle give 
langt stærkere hvalpe.

Vestisen har i de senere år været ret uforudsigelig. 
Det har betydet, at flere isbjørne fra Canada »stran
der« på Disko og oversomrer. Med den globale op
varmning vil Vestisen i fremtiden slet ikke blive dan
net, og et helt økosystem vil forsvinde. Det vil skabe 
store omvæltninger for de lokale grønlandske fangere 
fra Kangerluk og Qeqertarsuaq, og deres fantastiske 
slædehunde vil blive arbejdsløse, når de brede slæde
veje på havisen forsvinder. Hele fangerkulturen på 
Disko er stærkt truet.

Havfuglekolonier som perler på en snor

Disko har altid været kendt for sine store mallemuk- 
og mågekolonier (hvidvinget måge og gråmåge), og 
flere steder ligger havfuglekolonierne som perler på 
en snor. Dog mangler lomvie- og søkongekolonier

figur 4. Flænsning af remmesæler i Vestisen i 1979. 
Gamle Porsild ligger ved iskanten af vinterpolyniet tæt 
på Qeqertarsuatsiaq/Hareøen. Foto: Reinhardt M. 
Kristensen.

næsten helt på selve øen, men på Assissut/Brændevin- 
skærene findes ynglende tejst, søkonge, alk, lomvie og 
søpapegøje (figur 5). Havternerne er også ved at ven
de tilbage, efter at ægsamling er blevet forbudt på 
skærene.

Disko rummer en af Grønlands største bestande af 
mallemukker. De yngler bl.a. langs hele Uiffaq/Blå- 
fjeld og på sydsiden af Qeqertaq i mundingen af Dis
ko Fjord, men pga. de store strækninger og fordi beg
ge områder også huser talrige hvidvingede måger og 
gråmåger, er det vanskeligt at danne sig et billede af 

figur 5. Søpapegøjer (lunder) på Assissut/Brændevin- 
skærene. Foto: Reinhardt M. Kristensen. 
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antallet af mallemukker. Ifølge Finn Salomonsen 
skulle der i 1967 på Uiffaq yngle ca. 11.000 og på Qe- 
qertaq 75.000 par, men på et feltkursus i 1982 kom stu
denterne kun frem til 13.000 par på Qeqertaq. Måske 
var året 1982 et dårligt år for mallemukken, som ellers 
har ekspanderet stærkt i hele Grønland. Mallemuk- 
kerne ankommer til fuglefjeldene ved Uiffaq og Qe
qertaq i anden uge af april, inden sneen er smeltet 
bort. Der er ingen præcise oplysninger om æglæg
nings- og klækningstidspunkter, men ungerne hopper 
ned fra redehylderne i første halvdel af september. 
Det tyder på et æglægningstidspunkt omkring 1. juni, 
hvor det stadig kan være rigtig koldt. Undersøgelser 
viser, at mallemukken derfor tager ægget op på fød
derne, som har udviklet en kraftig blodforsyning både 
hos hanner og hunner. De nyudfløjne unger fanges i 
nogen udstrækning af lokalbefolkningen i Kanger- 
luk, som tager dem på vandet, hvorfra de ikke eller 
kun med besvær kan lette.

Både ynglende og ikke-ynglende fugle samles un
dertiden i store flokke, fx på jagt efter lodder (ang- 
massat), når disse i juni kommer ind til land for at gy
de ved Siorarsuit/Sorte Sand og Aamaruutissat/ 
Skansen. Her kan mallemukkerne ses styrtdykke efter 
fisk som klodsede terner - en noget usædvanlig ad
færd hos denne art. For kun 30 år siden forlod malle
mukken Disko i november-marts, men de milde vintre 
og havisens mindre udstrækning har betydet, at man 
nu kan se mallemukker i Disko Bugt også om vinte
ren. Ifølge lokale udsagn er mallemukken gået stærkt 
frem ved Disko i de sidste 30 år. Fiskeriaffald fra de 
mange kuttere har fået tillagt stor betydning for frem
gangen. Dertil kommer, at når fuglene ikke er tvunget 
til at trække væk om vinteren, kan den opsparede 
energi anvendes til en forøgelse af antallet.

Samme fænomen ses hos skarven, som også yngler 
på både Uiffaq og Qeqertaq. Kolonierne kan pga. de 
hvide ekskrementer på klipperne ses på lang afstand. 
Skarven trækker ikke mere væk fra Disko Bugt som i 
fordums dage. I april 2005 sås store flokke på træk 
over Arktisk Station, til trods for at man da oplevede 
nogle af de koldeste nætter den vinter. I de sidste 10 år 
har et forskerhold fra Arktisk Station, ledet af fransk
manden David Grémillet, med anvendelse af de mest 
moderne metoder (fx satellitsporing og termistorer til 
at måle temperaturen i fuglenes maver) undersøgt 
skarvens yngleadfærd og fysiologi i kolonierne på Qe
qertaq. Det er paradoksalt, at skarven med sin for
holdsvis primitive fjerdragt, der er gennemtrængelig 
for vand, kan klare sig så langt mod nord. Skarven må 
derfor »tørre vinger« efter hvert dyk.

Mysteriet om rosenmågen

Måske er rosenmågen den mest interessante, nogle vil 
sige den mest mystiske, fugl i hele Arktis. Rosenmå
gen er den mindste måge i Grønland og også den 
sjældneste. I yngledragten er den let kendelig på den 
rosafarvede krop, de mågeblå vinger og den sorte ring 
om halsen. Det kulsorte næb er kort og tyndt, benene 
er koralrøde, og dertil kommer den kileformede hale 
(fig. 6a). Den lille måge kan derfor ikke forveksles 
med andre måger i Grønland, og den opfører sig lige
som terner, når den dypper næbbet graciøst i vandet 
efter føde. Alligevel var den indtil 1979 kun set ca. 25 
gange i Grønland.

Det allerførste kendte eksemplar af rosenmågen 
findes i Das K. K. Naturhistorische Hofmuseum i Wien 
og synes at være nedlagt allerede i 1813 ved Vestgrøn- 
land. Rosenmågen blev tilsyneladende fundet ynglen
de i ekstremt højarktisk Canada så tidligt som i 1853, 
men det første anerkendte ynglepar i Grønland blev 
observeret ved Ikamiut tæt på Qasigiannguit/Chri- 
stianshåb i Diskobugten i 1885. Ægget fra d. 15. juni 
1885 findes stadig i Statens Naturhistoriske Museums 
(SNM) ægsamling. Rosenmågen var dengang anset 
for også at yngle på Franz Josef Land. Endelig blev 
den i 1905 fundet ynglende i et større antal mellem 
floderne Katanga og Kolyma i Nordøstsibirien, og 
måske er der helt op til 55.000 ynglende rosenmåger 
her. Det tyder på en forbløffende økologisk spænd
vidde på ynglepladserne, men det ser dog ud til, at 
den gerne vil yngle i ternekolonier.

I sommeren 1979 havde jeg af Zoologisk Museum 
fået den opgave - min sidste som videnskabelig leder 
af Arktisk Station - sammen med Kaj Kampp at regi
strere vigtige yngleområder for fugle i Diskobugten, 
der senere kunne blive udlagt som Ramsar-områder, 
dvs. vådområder af væsentlig betydning for fugle, 
omfattet af særlig beskyttelse. Den 13. juni 1979 blev vi 
sat i land ved lagunen på Angissat i Kitsissunnguit/ 
Grønne Ejland øgruppen i Diskobugten. Midt i en 
ternekoloni observerede vi to rosenmåger, som lavede 
yngleadfærd. Dagen efter fandt vi rosenmågereden 
med et æg i. Rosenmågen var altså tilbage som grøn
landsk ynglefugl efter over 100 år. Samme år blev 
rosenmågen fundet ynglende i Peary Land. Senere 
hen er rosenmågen fundet ynglende på Grønne Ej
land i både 1996, 2004 og 2006. Når man gennemgår 
SNM’s mange fugleskind, er det nok de to små dun
unger af rosenmåge fra Angissat (2006), der gør mest 
indtryk (figur 6b). De er indsamlet af Carsten Ege
vang efter, at de var døde i reden. Hans fantastiske fo
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to af rosenmågeparret og dunungerne gik verden 
rundt.

Hvor rosenmågen opholder sig om vinteren, er 
stadig et mysterium, men det ser ud til, at den modsat 
alle andre havfugle trækker nordover om vinteren. 
Under Polar Sea NEW-92 ekspeditionen til Nordøst- 
vandet (NEW-polyniet) i august 1992 observerede vi 
flere gange udfarvede rosenmåger, dvs. fugle med 
fuldt udviklet farveskala i fjerdragten, i pakisen uden 
for polyniet. På andre isbryderekspeditioner i sen
sommeren er rosenmågen også set i pakisen nord for 
Svalbard. Det formodes derfor, at dens vinterkvarter 
er selve polbassinet, hvor den kan finde føde i revner i 
havisen. Den eneste beretning herfra, der muligvis er 
sand, stammer fra den fatale Andrée-ekspedition i 
1897 med ballonen Örnen. Her omtales lyserøde må
ger om vinteren nord for Svalbard. Desuden er det 
Okhotske Hav også blevet foreslået som overvin
tringskvarter.

Ramsar-områderne på Disko

Det kommer nok bag på de fleste, at ikke mindre end 
tre af Grønlands 11 Ramsar-områder ligger på Disko, 
og et fjerde, Kitsissunnguit/Grønne Ejland, ligger i 
Diskobugten. Ramsar-områderne har navn efter byen 
Ramsar i Iran, hvor den internationale konvention om 
beskyttelse af vådområder blev underskrevet i 1971. 
Konventionens formål var at beskytte vådområder 
med truede vandfugle, men i dag er formålet udvidet 
til andre zoologiske, botaniske og ferskvandsbiologi
ske interesser, så konventionen nu dækker generelle 
økologiske interesseområder. Her skal det fantastiske 
dyreliv i Diskos tre Ramsar-områder kort omtales, og 
det skal opridses, hvad der er sket, siden Grønland un
derskrev Ramsar-konventionen og udpegede de 11 
Ramsar-områder i 1988.

i. Aqajarua/Mudderbugten ogSullorsuaq/Kvandalen.
Ud over selve Mudderbugten dækker Ramsar-områ- 
det også de unikke klitter og strandområder på Qaa- 
massoq/Flakkerhuk. Selve Mudderbugten er vel bedst 
kendt for, at her i gamle dage lå op til 80 % af verdens 
bestand af kongeedderfugl og fældede. I dag er der 
næsten ikke nogen fældende kongeedderfugle tilba
ge. De blev bl.a. stærkt forstyrret, da man trawlede ef
ter kammuslinger. Kammuslingebankerne ved Aqaja
rua blev allerede opdaget i 1973, men udnyttelsen tog 
først fart i 1993. Kammuslingefiskeriet kollapsede 
pga. overfiskeri ca. 10 år senere, så nu er det spænden
de at se, om kongeedderfuglen kommer tilbage.

I Aqajarua er der stadig en stor bestand af grøn
landsk blisgås, både ynglende og fældende, men be
standen er nu truet af den aggressive canadagås, som 
slet ikke fandtes her i 1979. Dengang talte vi over 700 
blisgæs.

Området erkendt forynglefund af en række sjæld
ne grønlandske fugle som amerikansk krikand og 
amerikansk spidsand (i søerne i Sullorsuaq). Strand
hjejle og lille kjove er også blevet fundet ynglende på 
Qaamassoq. At der er fundet lille kjove, er ret mærke
ligt, da den ellers i Grønland lever af lemminger. Der 
findes ikke lemminger på Disko, så lille kjove har slået 
sig på små spurvefugle eller kleptoparasitisme af an
dre mågefugle.

Aqajarua indeholder også typelokaliteten for lille 
kæbedyr (Limnognathia maerski), som først blev beskre
vet i 2000 (se senere), og Sullorsuaq er kendt for sine 
spændende søer med mosesneglen Lymnaea vahli (syd
lig art) og så de over 35 ensvarme kilder, hvor der vok
ser en enestående flora, bl.a. meterhøje kvan (deraf 
navnet Kvandalen).

2. Kuannersuit Kuussat/Inderste del af Disko Fjord.
Dette Ramsar-område har forandret sig helt enormt 
siden 1979. Dengang blev der observeret mange fæl
dende blisgæs i søerne inde ved Sorte Hak. Der var 
også ynglende almindelig edderfugl i indlandets mo
rænesøer og ved selve elven. Ved udmundingen af el
ven fra Kuannersuit var der et stort delta, hvor rød- 
strubet lom ynglede, og lidt længere ude lå der store 
flokke af fældende kongeedderfugl. Der er blevet regi
streret mange ensvarme kilder omgivet af kvan og 
med et rigt fugleliv, bl.a. gråsisken ynglende i de tætte 
pilekrat. I to af de ensvarme kilder blev der i 1978 også 
fundet den lille røde vandmide Lebertia groenlandica, 
som kun er kendt fra de ensvarme kilder på Disko.

Alt har ændret sig siden. I 1995 begyndte en lille 
dalgletsjer at skyde sig ned gennem dalen. Denne ga
lopperende gletsjer blev først opdaget i 1999. Da hav
de den allerede tromlet alle de spændende søer og ens
varme kilder ned og var nået frem til 12 km fra selve 
dalmundingen af Kuannersuit. Gletsjerfronten rejste 
sig over 50 meter høj over dalbunden, og en 40 meter 
morænevold var blevet presset op foran. I dag har den 
galopperende gletsjer trukket sig meget tilbage og har 
efterladt et nøgent morænelandskab. Det bliver spæn
dende at se i fremtiden, hvor hurtigt plante- og dyreli
vet kommer tilbage.

5. Qinnquata Marraa/NordfjordogKuussuaq/Stordal.
Navnlig Kuussuaq er ret svært tilgængelig om som-
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figur 6a. Rosen- 
mågepar på Kitsis- 
sunnguit/Grønne 
Ejland i 2006. Fo
to: Carsten Ege- 
vang.

figur 6b. Rosen- 
mågereden på Kit- 
sissunnguit/Grøn- 
ne Ejland i 2006 
indeholdt tre dun
unger, hvoraf de to 
desværre blev fun
det døde. Foto: 
Carsten Egevang.
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meren pga. smeltevand i elvene. Stordalen er berømt 
for sine mange dyndvulkaner foruden Ametystskræn
ten, hvor de lokale grønlændere stadig henter de 
smukkeste ametyster. I en af dyndvulkanerne blev der 
den 19. august 1978 fundet en hel ny type bjørnedyr, 
Eohypsibiusnadjae. I dag henføres dette bjørnedyr til sin 
egen familie Eohypsibiidae.

11979 blev den første canadagås fundet ynglende i 
Kuussuaq. I dag er der en stor ynglebestand af cana- 
dagæs, som lader til at udkonkurrere den lokale grøn
landske blisgås, der dog stadig ses talrig under fæld
ningen. Som noget helt specielt ser det ud til, at den 
rødstrubede lom yngler i kolonier i søerne og i elvud
mundingen med tidevand ved Qinnguata Marraa. 
Øjensynlig er flere og flere fældende kongeedderfugle 
kommet til den øde Nordfjord. Måske er de kommet 
fra Aqajaura/Mudderbugten efter forstyrrelserne 
med kammuslingefiskeriet. Der kan nu tælles over 
30.000 fældende kongeedderfugle i slutningen af au
gust. Dette Ramsar-område har måske en af de største 
ynglebestande af grønlandsk jagtfalk. Både den hvide 
form og den mørke form (labradorfalken) kan ses 
ynglende på stejle klipper i området. 11979 sås en ung 
labradorfalk nedlægge en blisgås, som vejer langt me
re end falken. Nordfjordens dyreliv er blevet udfor
sket i næsten 100 år, da Arktisk Station har haft en lille 
fjeldhytte her, som desværre nu er stærkt forfalden.

De gæstende amerikanske fugle

Diskos fugleliv må betegnes som særdeles vel udfor
sket. To af de videnskabelige ledere af Arktisk Station, 
Torben Andersen (1964-1967) og Ole Frimer (1990- 
1993),var ansat til at udføre ornitologiske undersøgel
ser. Desuden har den berømte zoolog Finn Salomon- 
sen udforsket øens fugleliv i de mindste detaljer. Alli
gevel bliver der også i nyere tid set såkaldte »sjældne 
fugle«, som normalt ikke optræder på stedet.

Det sker fra tid til anden, at Disko bliver invaderet 
af amerikanske eller europæiske trækfugle. Mest 
spændende er nok de amerikanske gæster, som er ta
get til i det sidste århundrede. Det drejer sig om ame
rikanske vade- og andefugle fra Aqajaura/Mudder
bugten, fx amerikanske underarter af stenvender, 
fløjlsand, spidsand og krikand. Ved Qeqertarsuaq dre
jer det sig om yngleforekomster af hedepiber (førhen 
kaldet amerikansk skærpiber), men også observatio
ner af amerikanske sangere ved den nedlagte radiona
vigeringsstation (LORAN-station) Nipisat.

Forklaringen på disse »fremmede« fugles tilstede
værelse kunne være Diskos beliggenhed lige i grænse-

FIGUR 7. Amerikansk blishøne ved Lagunen foran Ark
tisk Station den 22. oktober 2010. Foto: Outi M. Tervo.

området mellem Vestisen om foråret og Vestgrøn
lands åbentvandsområde. Området virker som en 
»fælde« på trækkende fugle fra Amerika, der er kom
met ud af kurs om foråret. Allerede Finn Salomonsen 
fremsatte denne teori i 1967. Den giver dog ikke nogen 
forklaring på den eksplosive vækst i forekomsten af 
canadagæs på Disko fra det første redefund i 1979 til 
de mange tusinder af canadagæs, der nu findes - arten 
er også under ekspansion uden for Disko. Desuden 
har Outi Maria Tervo registreret nye fund af ameri
kanske arter, mens hun var videnskabelig leder på 
Arktisk Station. Det drejer sig om den amerikanske 
sørgedue (Zenaidura macroura) og den amerikanske blis
høne (Fulica americana) (figur 7). Heller ikke deres fore
komster kan forklares ud fra »fældeteorien« om træk
kende fugle fra Amerika.

De sidste landpattedyr på Disko

Landpattedyr er ikke fremherskende på Disko, men 
som andre steder i Grønland er der både polarræv og 
polarhare. Begge arter har været genstand for forsk
ning på Arktisk Station, men vi ved stadig meget lidt 
om, hvor stor polarharebestanden er, ud over at den 
har været yderst moderat i de senere år.

Polarræven (Alopex lagopus) har Sussie Pagh (Ark
tisk Station 1990-92) studeret yderst intenst. Hun har 
undersøgt 17 gravkomplekser og foretaget utallige 
maveundersøgelser af nedlagte polarræve på Disko. I 
Grønland optræder polarræven i to former, blåræv og 
hvidræv, og begge findes på Disko. De har forskellig 
pelsfarve, blåræv er blågrå hele året, mens hvidræv er 

118 REINHARDT MØBJERG KRISTENSEN



hvid om vinteren, men brunlig og lysbroget om som
meren. De to former har forskellig økologi, idet blå
ræv primært er en kystræv, der mest lever af fisk og op
skyl på strandene, mens hvidræv er en indlandsræv - 
næsten enerådende i de fastlandsprægede dele af lan
det. I Nordøstgrønland lever den hovedsageligt af 
lemminger, mens den i det sydlige Grønland, hvor der 
ikke er lemminger, æder fugle og fugleæg samt kada
vere af rensdyr og moskusokse. Ikke desto mindre er 
de to former ikke adskilt - hverken biologisk eller geo
grafisk. De kan fx sagtens få afkom indbyrdes (figur 
8), og undertiden kommer der indvandringer af hvid
ræve til kystegnene.

Ved Disko ser det ud til, at hvidræven er mere al
mindelig i kuldeperioder med stor udbredelse af Vest
isen. Hele dette mærkelige spil mellem de to slags ræ
ve har altid undret og optaget videnskaben, og flere 
afhandlinger har drejet sig om deres indbyrdes for
hold. Sussie Pagh har opklaret flere sider af blårævens 
levevis, først og fremmest mht. fødebiologien, fx hvor 
vigtigt det er for den at oprette maddepoter i gode ti
der om sommeren. Maveundersøgelser af blåræve, 
der var nedlagt om vinteren, viste rester af både æg og 
fisk, som kun kunne stamme fra sommerens madde
poter. Hun opdagede også, at blåræven er en eminent 

fisker, som ved lavvande i stor stil snapper levende fisk 
op af tidevandspytter - at de også kunne fange store 
fisk som stenbider, var forbløffende. Hun har for nylig 
påvist, at de hvide ræve på Disko måske kommer fra 
Canada, og at de er emigrerede ræve. Nye genetiske 
undersøgelser af hvidræve fra både Canada og Disko 
vil endeligt kunne stadfæste disse resultater.

Allerede da Morten P. Porsild som den første leder 
af Arktisk Station indledte undersøgelserne af Diskos 
biologi (1902), var de sidste vilde rensdyr udryddet på 
øen, selvom der gik rygter om en lille bestand i Rens
dyrdalen i det indre af øen. Der kan stadig ses rensdyr
stier i bunden af Sullorsuaq/Kvandalen. I 1968 blev 
der udsat 10 tamrener fra Itivnera i Kangersoaq/Nord- 
fjord. Så sent som i 1980 blev der observeret 138 rens
dyr i Nordfjord. Bestanden spredte sig hurtigt til 
Akulliit/Mellemfjord og Kangerluk/Disko Fjord. I 
perioden 1976-79 kunne man se op til 62 dyr i Kuannit 
Kuussuaq, som ligger i udmundingen af Disko Fjord. 
Bestanden fik et knæk i foråret 1978, hvor der faldt 
store mængder sne med efterfølgende overisning. 
Den følgende sommer blev der fundet 15 rensdyrkada
vere mellem Disko Fjord og Mellemfjord (figur 9). 
Bestanden kom sig aldrig igen, og man formoder, at 
den helt brød sammen i slutningen af 1980’erne. Årsa-

FIGUR 8. Hvalp af polarræv fra Oqaq/Kronprinsens Ejland. Faderen var en hvidræv og moderen en blåræv. Foto: 
Sussie Pagh.
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figur g. Adam Wille og Jan Andersen (Arktisk 
Stations stationsforvalter) med et rensdyrkadaver fra 
Kuannit Kuussuat i Disko Fjord i foråret 1978. Foto: 
Reinhardt M. Kristensen.

gen er diskuteret livligt, lige fra fremmede kutteres 
ulovlige jagt til angreb af den europæiske hudbremse, 
men forklaringen ligger nok mere i de ustabile vintre 
med regn og isslag, da det ser ud til, at en lille bestand 
overlever i det indre af Nordfjord. Her så stationsfor
valter Kjeld Akaaraq Mølgaard spor af rener så sent 
som i 2004. Det var også ham, der i 2007 gjorde Ark
tisk Station opmærksom på, at rester af ældgamle 
rensdyr var blevet blotlagt fra permafrosten og isen på 
toppen af Skarvefjeld. Gevirer og andre rester af rens
dyr findes overalt på Disko, men de fleste er bare nog
le få hundrede år gamle. Derfor var det lidt af en over
raskelse, at C14-dateringer viste, at Skarvefjeldsrensdy
rene var mindst 3500 år gamle. Også på Lyngmarks
fjeldet kan man se, at bræen smelter hurtigt væk, og 
små mini-nunatakker (bjergtoppe, der rager op gen
nem Indlandsisen) med få tusind år gamle fossiler af 
mosser og laver dukker op midt inde på bræen. Måske 
vil man her kunne finde endnu ældre rester af rensdyr 
på Disko.

Insekternes tilpasninger til Arktis

De fleste forbinder insekter og Disko med myriader af 
stikmyg om sommeren. Det er lidt ærgerligt, da insek
ternes tilpasning til Arktis er yderst fascinerende. De 
store arktiske humlebier hører med til en Godhavn- 
sommer. Det er fantastisk, at en humlebi i det hele ta
get kan overleve i Arktis, og hvis ikke dronningen 
kunne udruge sit første kuld arbejdere ved at bruge 
vingemuskulaturens varme, ville der slet ikke være 
humlebier på Disko.

Insekterne på Disko er velundersøgt, bl.a. af Jens 
Böcher, som var videnskabelig leder på Arktisk Sta
tion fra 1967 til 1970, hvor han bl.a. studerede de grøn
landske tægers biologi. Det er dog først og fremmest 
disputatsen om de grønlandske biller, han er blevet 
internationalt anerkendt for. Faktisk er der yderst få 
billearter i Grønland, og der er fremsat den teori, at 
flere af billearterne blev indført med nordboerne.

Det er ikke meget bedre med sommerfuglene på 
Disko, hvor der af dagsommerfugle kun findes to ar
ter, arktisk høsommerfugl og arktisk perlemorfugl. 
Som et eksempel på de ekstreme tilpasninger til det 
arktiske miljø, sommerfuglene kan præstere, skal 
fjeldspinderen (Gynaephora groenlandica) omtales her. 
Overalt på Disko kan man møde denne mærkelige 
sommerfugl, som er blevet studeret intensivt, særlig i 
Canada. Ved Arktisk Station har Per Mølgaard og Ka
ren Christensen igennem flere år undersøgt artens fø- 
debiologi.

I arktisk Canada har fjeldspinderens livscyklus en 
varighed af mindst syv år (de lærde er uenige om det 
præcise tal). De seks år tilbringes som larve (med syv 
larvestadier), mens forpupning, voksenliv og ægsta
dium er overstået på få uger. På Disko ser det ud til, at 
livscyklus for bare 30 år siden var næsten dobbelt så 
lang, dvs. 14 år.

Alle overvintringer finder sted i larvestadier, der er 
ekstremt modstandsdygtige over for kulde, og som 
også tåler frostgrader om sommeren. Larven forbere
der sig på vinteren ved at producere store mængder af 
sukkeragtige molekyler, forskellige alkoholer og gly
cerol som frostvæske. Udrustet med disse lavmoleky
lære stoffer i blodet er den i stand til at tåle, at krops
væsken fryser, og den overlever i hvert fald tempera
turer ned til -7O°C. Larven overvintrer på barske, 
vindudsatte steder med sparsom vegetation, ofte næ
sten uden snedækning, og den kan findes overvintren
de i højfjeldet som Lyngmarksfjeldet i 600 meters høj
de (figur 10).

Da larven tåler gentagne nedfrysninger og optø
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ninger, kan den være i aktivitet, så snart temperaturen 
på jordoverfladen tillader det. Men allerede i begyn
delsen af juli er aktivitetsperioden slut. Larven slår sig 
ned på et tørt, beskyttet sted, omgiver sig med et 
spind og går i vinterdvale. Det er formodentlig tilpas
ning til at undgå snyltehvepse og snyltefluer, hvis ak
tivitet først begynder på dette tidspunkt. Den vigtig
ste foderplante, arktisk pil, har også størst nærings
værdi først på sommeren. Som de fleste andre arktiske 
insekter er fjeldspinderen afhængig af direkte solstrå
ling for at kunne være i optimal aktivitet. I solskins
vejr solbader larven over 60 % af tiden og bevæger sig 
kun for at finde føde. Den ekstremt langhårede, tætte 
og mørke pels fanger solvarmen og holder på den ved 
at nedsætte vindafkølingen.

I begyndelsen af den syvende sæson i Canada og 
den fjortende sæson på Disko sker forpupningen. Det 
ser ud til, at fjeldspinderen nu har masseforekomst på 
Disko efter »bare« 12 år. Her er det igen nok den glo
bale opvarmning, der er slået igennem og har forkor
tet livscyklussen med to år. Voksenlivet er meget kort
varigt, ca. 24 timer. Den tykke, stillesiddende hun har 
reducerede vinger og flyvemuskler. Straks efter klæk- 
ningen fra puppen udsender hunnen duftstoffer (så
kaldte feromoner), der lokker hanner til. Hannerne 
kommer langvejsfra, da de kan »smage« bare få mole
kyler af duftstoffet med deres fjerformede følehorn.

figur 10. Den kraftigt behårede larve af fjeldspinder 
(Gynaeplwragroenlandicd). Foto: Per Mølgaard og Karen 
Christensen.

Parringen sker normalt på hunnens kokon eller tæt på 
foderplanten (figur 11). Få timer efter parringen læg
ger hun ca. 100 æg. Ingen af de voksne indtager føde. 
Hannen dør straks efter parringen, hunnen straks ef
ter æglægningen.

figur ii. Kokonen og parringen af fjeldspinder (Gynaephoragroenlandica). Foto: Per Mølgaard og Karen Christensen.
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Jordbundens rige dyreliv

Som de fleste steder på Jorden er der også på Disko et 
rigt dyreliv i jordbunden, både med hensyn til indivi
der og artstal: protozoer, rundorme, børsteorme, bjør
nedyr, pansermider og springhaler. Børsteormene er i 
Arktis først og fremmest repræsenteret af de små, 
hvidlige enchytræer, mens de egentlige regnorme er 
ret sjældne og særligt findes på frodige steder i Syd- 
grønland. En enkelt regnorm, mosorm (Dendrobaena 
octaedra), har dog nordgrænse på det sydlige Disko, 
nemlig ved de varme radioaktive kilder i Uunartu- 
arsuk/Engelskmandens Havn. Her har den muligvis 
overlevet sidste istid.

Springhaler (Collembola) og pansermider (Oriba- 
tidae) udgør en uhyre stor del af jordbundens mikro- 
leddyr. Også i Grønland kan de være til stede i enor
me tal - over 100.000 individer pr. ma! Disse smådyr 
spiller selvsagt en meget stor rolle for omsætningen af 
organisk stof i jordbunden. Ved nogle lejligheder er 
springhalerne pga. deres fantastiske mængde og farve 
meget synlige, særligt på overfladen af søer og ved sø
bredder. En sådan masseoptræden om sommeren af 
kuglespringhalen Sminthurides malmgreni ved Røens Sø 
nær Arktisk Station er blevet studeret af Klaus Vester- 
gaard og Reinhardt M. Kristensen i 1973. Denne 
springhale er kraftigt violetfarvet og har en udpræget 
døgnvandring på søen. Derudover er denne kugle
springhale yderst charmerende ved, at hunnen bærer 
rundt på den meget mindre han på sine følehorn. Hun 
sætter ham først ned, når hun vil have sine æg befrug
tet.

Meget iøjnefaldende er edderkopperne (Araneae), 
der ligesom miderne tilhører den gruppe af leddyr, 
der kaldes Arachnida. Overalt på Disko ses jagtedder
kopper, særligt polarjæger (Pardosaglacialis) og kystjæ
ger (Pardosa groenlandica) på jagt efter deres bytte, fx sol
badende fluer. Der kan være masseforekomst af begge 
arter ved de varme kilder i Uunartuarsuk/Engelsk- 
mandens Havn. Deres temperaturtærskel for aktivitet 
er meget lav, så de kan endda ses i aktivitet på sne
overflader. Det er påfaldende, at de fleste grønlandske 
edderkopper ikke kan tåle at fryse - de er fryseundvi- 
gende. Alligevel kan de tåle meget lave temperaturer 
om vinteren, fordi de indeholder lavmolekylære stof
fer og proteiner i kropsvæsken.

Bjørnedyrenes ekstreme tilpasning til Arktis

Bjørnedyr er nok ukendte for de fleste lægmænd. De 
har intet med bjørne at gøre, selvom de ligner dem lidt

figur 12. Isbjørnedyret Halobiotus crispae set forfra.
A. Vinterform. B. Forårsform. C. Aktivt stadium om 
sommeren. D. Mellemform om efteråret. Alle former er 
fundet ved Nipisat Bugt, Disko Fjord. Reinhardt M. 
Kristensen.

forfra (figur 12). Bjørnedyr er meget små, med en 
længde på kun 0,08-1,25 mm for de voksne bjørnedyr, 
og de hører til de mindste flercellede dyr her på Jor
den. De er i dag placeret i deres egen dyrerække, Tar
digrada, der betyder langsomt gående. Det er en æld
gammel gruppe, som muligvis har udspaltet sig fra 
forfædrene til leddyr allerede i Prækambrium. Marine 
bjørnedyr fra Kambrium (535 mio. år) ligner allerede 
på mange punkter de moderne former.

Deres anatomi er meget kompliceret, selvom de 
mangler blodkarsystem og åndedrætsorganer. Krop
pen er altid dækket af en kutikula med kitin, et udven
digt skelet, der ligger uden for huden og skiftes regel
mæssigt ligesom hos leddyr. De fleste arter har både 
hanner og hunner, men hannerne kan være dværge, 
der ser helt anderledes ud end hunnerne (figur 13). 
Hos mange landlevende bjørnedyr på Disko er der 
kun fundet hunner, som forplanter sig, dvs. lægger 
æg ved jomfrufødsel (partenogenese).

Bjørnedyr er udbredt over hele Jorden, fra Mount 
Everest i Himalaya og varme kilder i Japan til de dy
beste dybhavsgrave, og i modsætning til andre dyr 
bliver der ikke færre arter, når man bevæger sig fra 
tempererede egne til polarområderne. Faktisk er om
kring halvdelen af de ca. 1000 beskrevne arter kendt 
fra Arktis og Antarktis. Der kendes således 112 arter 
bare fra Disko, mens der i Danmark kun er fundet 43. 
Ligeledes ser det ud til, at individantallet på mange
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figur 13. Det marine spøgelsesbjørnedyr, Styraconyxqivitoq, er blevet beskrevet fra Disko Bugt. Dyret blev første 
gang fundet på mosdyr. Den store er en hun, den lille en dværghan. Dyret vist fra siden er en ung hun. C. Gast og 
Reinhardt M. Kristensen, Smithsonian Institution.

arktiske biotoper (rurer, temporære damme, lav- og 
mossamfund) langt overstiger, hvad man kan finde i 
Danmark. Dog mangler der bjørnedyr på de smukke 
sandstrande ved Qaamassoq/Flakkerhuk langs Dis
kos østkyst - til forskel fra de danske badestrande, der 
har en rig bjørnedyrsfauna.

Jo mere ekstremt miljøet er, desto bedre klarer 
bjørnedyrene sig i konkurrencen med andre mikro

skopiske dyr. Således findes der hjuldyr og rundorme 
i udkanten af gletsjere, men fx på Lyngmarksgletsje
ren, i ca. 900 meters højde, er der kun bjørnedyr tilba
ge i de små huller i gletsjerisen, de såkaldte kryo- 
konithuller, som er dannet bl.a. af stjernestøv og op
blæst terrestrisk støv. Undersøgelser af disse små 
»akvarier« har vist, at der er ikke færre end seks arter 
af bjørnedyr på Lyngmarksgletsjeren. Den domine-
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figur 14. Transekt af Disko og Disko Bugt med indtegnede bjørnedyrslægter. Bjørnedyr findes overalt på Disko fra 
Sermersuaq/Storbræen til de radioaktive kilder i Uunartuarsuk/Engelskmandens Havn, derimod er de ret sjældne 
ude i havet. Claus Rye og Reinhardt M. Kristensen.

rende art er Diphascon recameri, som optræder i uhyre 
mængder i kryokonitslam. I et transekt fra denne 
gletsjer til rejefelterne i havet vil en række bjørnedyr- 
arter med højst forskellig levevis afløse hinanden 
(figur 14).

Mange bjørnedyrs utrolige overlevelsesevne hæn
ger sammen med, at de kan tåle frysning og udtørring 
i alle stadier af deres livscyklus. Bjørnedyræg er fun
det som »luftpollen« i 10.000 meters højde. Ligeledes 
blev en hun af arten Pseudechiscus suillus taget i regnmå
leren på ionosfærestationen i Blæsedalen i 1977 efter 
en kraftig føhnstorm. Dyret var formodentlig blæst 
op i atmosfæren sammen med støv, og derfra er det se
nere »regnet« ned. Det første, den gjorde i laboratori
et, var at lægge fire æg, der alle klækkede!

I de sidste 200 år har det været kendt, at bjørnedyr 
i det udtørrede stadium, kryptobiose (det latente liv), 
er modstandsdygtige over for meget skrappe påvirk
ninger. Nyere laboratorieforsøg har vist, at de kan 
overleve ekstremer som radioaktiv bestråling, va

kuum og organiske opløsningsmidler som absolut al
kohol og æter. Og de kan overleve tæt på det absolut
te nulpunkt på -273,15^ uden at tage skade! Et for
skerhold (Hans Ramløv og Peter Westh) fra Køben
havns Universitet påviste i 1990’erne, dels at bjørne
dyr danner sukkerstoffet trehalose under udtørring, 
dels at to arter aktive bjørnedyr fra Disko, Bertolanius 
nebulosus og Richtersius coronifer, kan tåle at blive smidt 
direkte ned i flydende kvælstof (-196°C) og stadigvæk 
have en høj overlevelsesrate efter optøning. Formo
dentlig har dyrene intet stofskifte, hverken når de er 
udtørrede eller i frossen tilstand; for uden frit vand i 
cellerne kan der ikke foregå biologiske processer. I 
dette stadium kan dyrene overleve i mange år og end
da sendes ud i rummet og eksponeres for kosmisk strå
ling. Forsøg under Biopan 6-rumprojektet i 2007 viste, 
at navnlig det store gule kæmpebjørnedyr (R. coronifer) 
havde en meget høj overlevelsesrate efter rumrejsen.

I de sidste år er der faldet så meget sne på Lyng
marksgletsjeren, at kryokonithullerne ikke har været 
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synlige om sommeren, og sandsynligvis tør Indlands
isens kryokonithuller heller ikke op hver sommer. For
modentlig kan bjørnedyr ligge frosne i hullerne i man
ge år og derefter vækkes til live, når de bliver snefri. 
Der har foregået en meget intens udforskning af bjør- 
nedyrfaunaen på Disko under arktiske feltkurser og 
workshops, og der er beskrevet mange nye arter, men 
det er nok kun begyndelsen. I 2000 var der en interna
tional workshop om arktiske tardigrader på Arktisk 
Station. En af konklusionerne var, at ud af de 112 arter, 
som er blevet fundet på Disko, er en tredjedel ube
skrevne.

De ferske vande

I modsætning til fastlandet omkring Diskobugten har 
selve øen Disko kun få større søer, men til gengæld 
rummer øen tusinder af ensvarme kilder med et ene
stående plante- og dyreliv. Øen er også kendt for sine 
elve, der ligesom søerne kan huse store bestande af 
fjeldørred. Denne kan både være stationær - den op
holder sig i ferskvand hele året - eller anadrom - de 
voksne fisk foretager en årlig vandring ud i havet. Her 
opholder de sig i to til tre sommermåneder, før de igen 
søger op i elvene for at gyde. Fjeldørredens opgang 
følges nøje af lokalbefolkningen, der fanger fisken 
med net til lokalt konsum. Gydningen foregår nor
malt som i resten af Grønland om efteråret. Den ene
ste forårsgydende fjeldørredbestand i hele Grønland 
findes i den store ensvarme kilde ved Allaagissat i 
Avangnarput/den nordlige arm af Disko Fjord. Den
ne bestand har udstedet Kangerluks beboere brugt 
som nødproviant, når fangsten slog fejl (figur 15).

Fjeldørredens biologi er blevet intenst studeret af 
Kirsten Christoffersen og hendes studenter på felt
kurser, bl.a. i 2004. I det internationale, anerkendte 
tidsskrift BMC Ecology publicerede David Møbjerg 
Kristensen sammen med medstuderende og vejledere 
i 2006 nogle enestående resultater over ørestenene 
(otolither) fra fjeldørred, som var blevet indsamlet på 
to feltkurser for biologer i 1990 og 2004. De store kli
maforandringer i Grønland kunne aflæses i otolither- 
nes vækstringe.

Med undtagelse af hjuldyr og bjørnedyr er fersk
vandsfaunaen fattig på arter i sammenligning med 
forholdene længere sydpå, eksempelvis i Sydskandi- 
navien. Således findes der bare to arter vandkalve, én 
art musling, samt to arter snegle i ferskvand på Disko, 
og af dem er den store mosesnegl kun fundet i Lym- 
naea-søen i Kvandalen. Når man alligevel forbinder 
Diskos ferske vande med et rigt dyreliv, skyldes det

figur 15. Adam Wille fra Kangerluk har lige kroget en 
fjeldørred i kilden Allaagissat, Disko Fjord. Foto: Rein
hardt M. Kristensen.

nogle få arter småkrebs, fx Daphnia pulex, og så - natur
ligvis - myriader af myggelarver. Larver af dansemyg 
(Chironomidae) findes i alle typer ferskvand med et 
stort antal slægter og arter - og de stikker ikke. Der
imod kender alle til stikmyggene (særligt Aedes nigripes) 
og kvægmyggen Simulium vittatum. Indlandsområder 
som Kvandalen kan være en barsk oplevelse for selv 
en erfaren arktisk biolog - om morgenen trommer 
stikmyggene på teltet, så det lyder som regn. Området 
er derfor et eldorado for vadefugle som netop lever af 
myggelarver.

Ud over de ret få arter af krebsdyr i de ferske van
des plankton, vandlopper og dafnier findes der også 
to større arter krebsdyr, nemlig arktisk damrokke 
(Lepidurus arcticus) og ferejen Branchinecta paludosa, der 
begge hører til Branchiopoda (gællefødder). De fore
kommer ofte sammen både i søer og temporære dam
me, hvor der kun er vand om foråret. Damrokken le
ver mest nede i mudderet, men kan også svømme frit 
i vandet, hvor ungdomsstadierne opholder sig. De 
voksne dyr er rovdyr eller ådselædere, mens larverne 
spiser planktonorganismer. Ferejen svømmer i de frie 
vandmasser, på ryggen, ved at kropslemmerne konti
nuerligt bevæger sig som en bølge forfra og bagud, 
mens føden, som mest består af planteplankton, føres
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FIGUR i6. Den temporære pyt ved Arktisk Station tørrer ud om sommeren, og alle damrokkerne dør, men deres æg 
går i kryptobiose og kan derefter overleve udtørrede i måske hundrede år. Læg mærke til den grønne spyflue i mid
ten, som spiser af den døde damrokke. Foto: Reinhardt M. Kristensen.

den modsatte vej til munden. Hverken damrokke eller 
fereje kan tåle udtørring, så det er underligt, at de kan 
klare sig i temporære damme og smeltevandspytter. 
Når de tørrer ud, ser man ofte de voksne dyr døde el
ler døende i mudderet (figur 16), men inden da har de 
lagt æg i tusindvis. Når fostrene inde i æggene er nået 
til et bestemt stadium, danner de store mængder af 
sukkerstoffet trehalose, hvorefter de kan tåle at tørre 
ud eller fryse. Trehalose menes at beskytte cellernes 
membransystemer under udtørringen. I dette stadi
um kan æggene med fostre overleve i mange år. Fæno
menet kaldes kryptobiose og er bedst kendt hos rund
orme, hjuldyr og bjørnedyr.

De ferske vandes dyreliv på Disko er blevet under
søgt af Ulrik Røen i 1954-58, mens han var videnska
belig leder på Arktisk Station. Han var ekspert i små- 
krebsdyr - vandlopper (Copepoda) og dafnier (Cla- 
docera) - og han arbejdede navnlig med søers og 
dammes økologi. Som leder af stationen og senere 
som lærer på arktiske feltkurser (1973 og 1982) inspire
rede han mange forskere og studenter til at arbejde 
med ferskvandsdyr på stationen. Således beskrev Ulf 
Lettevall (i 1962) den mærkelige røde vandmide Leber- 
tiagroenlandica fra kilderne lige bag Arktisk Station. Ar

ten er senere også fundet i varme kilder i Disko Fjord 
og er muligvis endemisk for Disko (figur 17). Røen har 
også beskrevet flere arter dafnier, fx den lille Chydorus 
arcticus, der er fundet i hele Grønland og derfor menes 
at have overlevet sidste istid i landet. Efter arternes 
udbredelse og mulige indvandringsvej inddelte Røen 
den grønlandske ferskvandsfauna i fire »elementer«. 
Et af dem er brakvandsfauna-elementet, som omfatter 
nogle få arter, der egentlig hører hjemme i brakvand 
eller saltvand.

Eksempler på sidstnævnte element er godt kendt 
på Disko. I øens tre »salte kilder« har man fundet det 
marine bjørnedyr Styraconyx hallasi, saltvandsmiden 
Halacarellus subcrispus og den marine fladorm Coelogyno- 
porabiarmata. Helt speciel er forekomsten af den mari
ne tangloppe Gammarus setosus i Siniffiksøen, som me
nes at være afsnøret fra havet for ca. 4000 år siden.

I forbindelse med den nylige opdagelse af dyre
rækken Micrognathozoa (Kæbedyr) i den kolde 
Isunngua-kilde har Martin Vinther Sørensen under
søgt hjuldyrfaunaen på Disko, både i ferskvand og på 
de marine strande. Han har beskrevet to nye arter, En- 
centrum porsildi og Notholca angakkoq, og derudover har 
han fundet 57 arter af hjuldyr (Rotifera) på Disko. Det
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FIGUR 17. Vandmiden Lebertiagroenlandica fra Østerliens kolde, ensvarme kilder. Farvelagt skanning/elektron- 
mikroskopi: Claus Rye og Reinhardt M. Kristensen.

gør disse dyr til en af de artsrigeste grupper, dog efter 
bjørnedyrene, der kommer ind på en sikker første
plads med 112 arter.

Naturens egne drivhuse

Interessen for de varme kilder på Disko har altid væ
ret stor, og de mange varme kilder omkring byen Qe- 
qertarsuaq var måske årsagen til, at Morten P. Porsild 
i 1906 anlagde Arktisk Station netop her. Det er da og
så kilderne på Disko, som er bedst udforsket i Grøn
land. Interessen for de varme kilders økologiske be
tydning som »naturens egne drivhuse« er igen vokset 
efter, at teorien om den globale opvarmning er blevet 
fremsat. Den globale opvarmning skyldes bl.a. en 
stigning i atmosfærens CO2-indhold, som menes at 
være forårsaget af den industrielle forurening. CO2 er 
en såkaldt »drivhusgas«, som tillader solens energi at 
komme igennem atmosfæren, men forhindrer den 
langbølgede stråling i at slippe ud igen. Dette skulle 
medføre en generel temperaturstigning (den globale 
drivhuseffekt) på hele Jorden.

Definitionen på en »varm kilde« i Grønland er lidt 
misvisende, da de fleste kilder er ret kolde, men de er 

ensvarme eller homoterme året rundt, i modsætning 
til de almindelige kilder, hvis temperatur varierer med 
årstiden; de kaldes derfor heteroterme kilder. Det 
grønlandske ord »Uunartoq« er faktisk langt bedre 
end »varm kilde«, da det kan betegne kolde kilder på 
o-4°C, men altid bruges om kilder, som løber om vin
teren, og hvis vandtemperatur konstant er højere end 
omgivelsernes årlige gennemsnitstemperatur. Kun de 
østgrønlandske kilder er rigtigt varme, imellem i5°C 
(Kap Hope) og 02°C (Kap Tobin ), mens de tusinder 
af kilder på Disko er forholdsvis kolde, fra i°C (Uu- 
nartoq/Vaigat) til i8,5°C (Puilassoq, Akulliit/Mellem- 
fjord).

Blandt de varme kilder er nogle radioaktive og sal
te, og de har alle et højt indhold af luftarten helium. 
Denne type er bedst kendt fra de to kilder på Qeqer- 
tarsuaq, nemlig Uunartuarsuk/Engelskmandens Havn 
og Tarjuunngitsoq, men muligvis også det berømte 
kildefelt på øen Uunartoq i Qaqortoq Kommune, 
som består af tre separate kilder. I alle kilder er der 
fundet sydlige marine dyr. Kilderne er ret salte, men 
saltene stammer fra opløste mineraler i undergrunden 
og ikke fra havvand. Der findes store mængder af fluo
ridsalte og luftarten helium og muligvis radon i kilde-
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vandet. Radioaktiviteten i de to kilder på Disko kan 
kun måles i felten. Det har vist sig, at det hovedsagelig 
er gammastråling, som kan være 50-60 gange højere 
end baggrundsstrålingen. Radioaktiviteten forsvin
der næsten omgående fra vandet efter indsamlingen, 
og det kunne tyde på, at det er luftarten radon, der gi
ver den forhøjede radioaktivitet.

Nogle af de varme kilder på Qeqertarsuaq kan mu
ligvis bruges som model for den globale drivhusef
fekt. Det er de kilder, som har en temperatur på 6- 
i2°C. Om vinteren smelter hver enkelt kilde et hulrum 
under sneen og omdanner sneen til en iskuppel, som 
endda kan være gennemsigtig. Hele vinteren holder 
kilden en konstant forhøjet temperatur i hulrummet, 
og når foråret kommer, kan den kortbølgede solstrå
ling trænge ind til vegetationen omkring den varme 
kilde, mens den langbølgede jordstråling ikke kan 
slippe ud af iskuplen. Derved stiger temperaturen 
kraftigt i hulrummet under sneen, og nogle gange kan 
der tidligt på foråret dannes små skorstene i iskuplen 
eller i sneen over kilden.

Hvis kilderne er meget varmere end i2°C, vil is
kuplen kollapse, varmen vil smelte hul i sneen, og 
drivhuset vil blive ødelagt. Hvis kilderne er meget kol
dere end 6°C, kan der om vinteren dannes kildeis lige
som omkring de heteroterme kilder. Kildeisen kan bli
ve liggende langt ud på sommeren og få en negativ ef
fekt på vegetationen.

I nogle kilder findes der større mængder CO2 end 
i det omgivende miljø. De mest berømte kilder, Uu- 
nartuarsuk/Engelskmandens Havn og Tarajuunngit- 
soq/Disko Fjord, er desuden svagt salte. Når foråret 
kommer til Qeqertarsuaq, er der således både lys, var
me og forøget CO2 til planternes fotosyntese, og da 
der samtidigt er rigeligt med næringssalte i kildevan
det, får planterne en tidlig start på vækstsæsonen. Der 
er da også konstateret en række »sydlige« planter om
kring de to kilder. Fire af Grønlands orkidéarter er 
fundet her. Specielt grønlandsk gøgelilje vokser end
da i rad og række langs det øvre løb af Tarajuunngit- 
soq-kilden. Undersøgelser om vinteren viser, at det 
muligvis er dryppende kondensvand fra »drivhusets« 
sider, der giver denne plante de særlige betingelser, 
som netop den sætter pris på.

Drivhuseffekten omkring kilderne er så stærk, at 
man kan lokalisere de homoterme kilder fra SPOT-sa- 
tellitterne. Selv ret kolde kilder giver en frodig vegeta
tion, og ved hjælp af speciel databehandling kan man 
få kilderne til at fremstå med en stærk rød farve i for
hold til omgivelserne. Ved hjælp af denne teknik har 
man sporet mange nye, så vel som velkendte homoter

me kilder på Qeqertarsuaq (figur 18). Nye kildefelter 
opdages hele tiden, fx blev der i 1994 opdaget ikke 
mindre end 35 kilder i Kvandalen. Uden varme kilder 
ville der nok ikke vokse kvan på Qeqertarsuaq - og 
slet ikke i 800 meters højde, hvor allerede Porsild i 
1898 fandt den i Kvandalen. Han var dog ikke klar 
over, at det skyldtes de varme kilder i området.

Dyrelivet i kilderne er også højst interessant. De 
varme kilder giver husly til mange mikroskopiske dyr, 
som ellers lever langt sydligere. Desuden er der fundet 
marine dyr i de svagt salte radioaktive kilder. Det dre
jer sig om marine fladorme, saltvandsmider og et bjør
nedyr. Ud over disse saltvandsrelikter er der blevet 
fundet hvirvelløse dyr, som er endemiske for homoter
me kilder. Det drejer sig om slægten Eohypsibius af bjør
nedyr, der for nylig også er fundet i varme kilder på 
Færøerne, i Italien og i Japan. Ligeledes er den lille rø
de vandmide Lebertia groenlandica kun fundet i homo
terme kilder på Qeqertarsuaq. Adskillige jordbunds
dyr har deres nordgrænse ved de varme kilder. Det 
drejer sig om regnorme, snegle og visse insekter, bl.a. 
nogle billearter.

Et grønlandsk Shangri-La
- Kvandalen på Disko

I den temmelig sentimentale roman Tabte horisonter af 
James Hil ton kommer man ind i den smukke dal 
Shangri-La i Himalaya, hvor tiden er gået i stå, men 
folk bliver ældgamle. Når man læser Porsilds beret
ning fra 1902 om, hvordan han med møje og besvær 
kommer ned i Kvandalen over en gletsjer fra det nu 
nedlagte udsted Uj arasugssuk og dér finder udsteds- 
beboernes kvansted i ca. 800 meters højde, føler man 
sig hensat til fantasiens verden - et grønlandsk Shan- 
gri-La. Hvordan kunne kvanen vokse i så stor højde - 
og så endda på det nordligste voksested i verden? Si
den er stien fra Uj arasugssuk gået i glemmebogen, og 
i vor tid kommer man ind i Kvandalen via Mudder
bugten enten med helikopter eller på gåben. I dag ved 
vi, at Porsilds kvanlokalitet virkelig eksisterer, og at 
kvanen vokser omkring en kold homoterm kilde.

Artiklens forfatter har besøgt Kvandalen masser af 
gange, men tre af turene blev næsten lige så spænden
de som Porsilds beretning fra 1902. I det tidlige forår 
1978 startede vi med tre hundeslæder fra Qeqertar- 
suaq/Godhavn og nåede Kvandalen efter to dage. Tu
ren var en total fiasko. Vi faldt igennem havisen ved 
Flakkerhuk, kun ét slædehold nåede ind i Kvandalen, 
og vi var stærkt forkomne. Vi fik dog konstateret, at 
kilderne på sydsiden af dalen også løb om vinteren. I

128 REINHARDT MØBJERG KRISTENSEN



Kuannit

Østerlien

Arktisk Station

Qeqertarsuaq/Godhavn
Engelskmandens Havn

figur 18. SPOT-satellitfoto af Qeqertarsuaq/Godhavn-området, hvor de varme kilder er fremhævet med rødt, og 
navnene for de mest kendte kilder er indsat. Foto: Arktisk Station og Reinhardt M. Kristensen.

sommeren 1979 fik Kaj Kampp og jeg den idé at kryd
se over Disko fra Kvandalen til Nordfjord. Det lykke
des slet ikke, men vi nåede næsten bunden af Kvanda
len. De ornitologiske observationer, som vi gjorde på 
denne tur, var så overraskende, at både Mudderbug
ten og Kvandalen senere blev udlagt som Ramsar-om- 
råder. Der blev også fundet to nye arter af bjørnedyr i 
de homoterme kilder ved Lymnaea-søen. For øvrigt 
var det første gang, man fandt mosesneglen Lymnaea 
vahlii på Disko. Senere hen er sneglen fundet så langt 
nordpå som Svartenhuk.

Det lille kæbedyr - en verdenssensation

I sommeren 1994 blev en del af feltkurset i arktisk bio
logi henlagt til Mudderbugten og Kvandalen. Denne 
del af kurset blev ledet af Peter Funch og artiklens for

fatter. Der blev opdaget mere end 30 nye homoterme 
kilder, men den største opdagelse blev gjort i vores 
drikkevandsforsyning, Isunnguaq kilden ved vores 
basislejr. Her blev der som nævnt i indledningen fun
det en helt ny dyregruppe, Micrognathozoa. Dyret i 
kilden blev kaldt for Limnognathia maerski (Kristensen & 
Funch 2000). På dansk kom den nye dyregruppe til at 
hedde kæbedyr. Hendes Majestæt Dronning Margre
the og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen kom på 
besøg på Arktisk Station i august 2004 i forbindelse 
med 25-års-jubilæet for hjemmestyrets indførelse. Her 
fik stationen den ære at vise levende kæbedyr og bjør
nedyr fra kilden Isunnguaq i mikroskopet. Højde
punktet var dog, da Dronningen fik overrakt en laser
konstruktion af kæbedyret i optisk glas (figur 19). Se
nere hen er kæbedyret også kommet på et grønlandsk 
frimærke.
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figur ig. Hendes Majestæt Dronning Margrethe får overrakt en ßD-lasermodel i optisk glas af det lille kæbedyr 
Limnognathiamaerski på Arktisk Station i august 2004. Foto: Arktisk Station.

I de moderne undersøgelser af arternes oprindelse 
og udvikling er ordet »missing link« selvfølgelig 
bandlyst, men for en gang skyld passer Darwins gam
le ord godt til den nye dyregruppe. Dyret (figur 20) er 
en mellemting mellem hjuldyr og de marine kæbe
munde (Gnathostomulida). Det nye dyr og dets mi
kroskopiske struktur er blevet beskrevet i en mono
grafi i det internationale, anerkendte tidsskrift Journal 
of Morphology, og næsten med det samme blev dyret om
talt i tidsskrifterne Science og Nature. I 2010 fik vi den 
ære at invitere verdens førende molekylærbiologer til 
Arktisk Station bare for at studere »det lille kæbe
dyr«. Gonzalo Giribet fra Harvard University havde 
nemlig udråbt Micrognathozoa til en ny dyrerække. 
Det er tredje gang, at Zoologisk Museum har været 
med til at beskrive en ny dyrerække, men nok første 
gang, det har vakt så stor opmærksomhed i den inter
nationale presse. De to andre dyregrupper, Loricifera 
og Cycliophora, som blev beskrevet i henholdsvis 
1983 og 1995, er ligeledes mikroskopiske, og man må 
forvente, at dette kun er begyndelsen. Specielt i dyb
havet kan man se frem til, at mange nye dyregrupper 
vil blive opdaget. Det lille kæbedyr er senere hen ble
vet fundet både i Subantarktis og i en kold kilde om 
vinteren - i Wales.

Det gamle inuit sagn

De berømte kilder i Sydgrønland på Uunartoq-øen i 
Qaqortoq Kommune ligger langt uden for de områ
der, som blev berørt af de tertiære vulkanske aktivite
ter. Disse kilder, som har temperaturer fra 35°C til 
42°C, er i dag et populært feriemål. I midten af det 14. 
århundrede blev de beskrevet som helsebringende af 
biskop Ivar Bardarson - kun kort tid, før nordboerne 
forsvandt fra Grønland.

For nylig er der også fundet homoterme kilder i Ik- 
ka Fjorden, som ligger ret tæt på Uunartoq-øen. Man
ge af disse kilder springer ude i fjorden og giver ophav 
til ikait-søjlerne, men også langs begge sider af fjord
bredden springer der kolde kilder (3-4°C) på landjor
den. Den frodige vegetation omkring disse kilder lig
ner til forveksling kildevegetationen på Disko med 
kvan, bregner og orkideer, og måske har det givet op
hav til det gamle inuit sagn om, at Disko engang har 
ligget mellem Qaqortoq og Arsuk i Sydgrønland, men 
blev flyttet af to åndemanere ved hjælp af magi. Bebo
erne i Qeqertarsuaq viser stadig stolt den klippefor
mation, »Elefanten«, hvor åndemaneren fra Arsuk 
harpunerede øen og flyttede den til Diskobugten.
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FIGUR 20. Det lille kæbedyr Limnognathiamaerski, som først blev fundet på øen Disko, men senere er dukket op i 
kolde kilder i Wales og i Subantarktis. Foto: Reinhardt M. Kristensen.
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Glimt af Grønlandsforskningen
- på opdagelse i Videnskabernes Selskabs skrifter
AF MARITA AKHØJ NIELSEN

I 1742, da Videnskabernes Selskab blev grundlagt, lå 
Hans Egedes bosættelse i Grønland kun en snes år til
bage, og kort tid inden havde han udgivet sine to vig
tige beskrivelser af landet, Omstændelig og udførlig Rela
tion, Angaaende den Grønlandske Missions Begyndelse og Fort
sættelse (1738) og Det gamle Grønlands nye Perlustration eller 
Naturel-Historie (1741). Set fra København var Grøn
land en fjern, fremmedartet del af den danske konges 
magtområde, ikke ganske uantastet af fremmede, især 
hollandske interesser. Landet var stort set uudforsket 
og altså et oplagt emne for alskens undersøgelser, men 
svært tilgængeligt for de »Lærdoms og Videnskabers 
Elskere«, der mødtes i det lille private selskab; beteg
nelsen anvendte de om sig selv på titelbladet af Selska
bets første publikation. Deres interesser var vidtspæn
dende, både teoretiske og praktiske, og det var deres 
erklærede mål at delagtiggøre det danske publikum i 
deres viden - til fædrelandets nytte.

Derfor publicerede de fra 1745 deres videnskabe
lige meddelelser ved møderne i en skriftrække, der si
den opdeltes i flere og under skiftende navne er vide
reført til i dag. Den snævre forbindelse mellem møder
ne og skrifterne løsnedes efterhånden, især fra 1815, da 
oversigten over Selskabets virke i den forgangne sæ
son begyndte at udkomme med referater af medlem
mernes meddelser ved møderne. De afhandlinger, der 
siden er blevet optaget i skriftserierne, har ikke nød
vendigvis nogen forbindelse med mødeaktiviteterne.

Grønland optræder fra første færd i Selskabets 
skrifter og har siden - med svingende intensitet - væ
ret genstand for meget forskelligartede afhandlinger i 
skriftserierne. I det følgende skal der gives et indtryk 
af forskernes interessefelter, deres materiale og meto
der, deres personlige kendskab til Grønland og, hvor 
det er muligt, deres opfattelse af landet og dets befolk
ning.

Den første generation (1745-1770)

Selskabets skrifter skulle ifølge fortalen til det første 
bind præsentere »vort Fædernelands Sager, tillige 
med andre smaae Curiositæter« (Gram 1745 bl. ßv). 
Til disse kuriositeter hørte nordlyset, som er emnet for 

en afhandling af matematikeren J. E Ramus1 (1685/ 
1686-1769). Det er en omfattende »Historisk og Phy- 
rzsk Beskrivelse over Nordlysets forunderlige Skikkel
se, Natur og Oprindelse« (Ramus 1745). Den bygger 
på en længere række nye og ældre beskrivelser af 
nordlyset, og her spiller Grønland en vigtig rolle. I det 
gamle norske Kongespejl, en middelalderlig håndbog 
for regenter, findes en udførlig skildring af nordlyset, 
sådan som det blev iagttaget af nordboerne i Grøn
land. Efter at have citeret denne skildring konkluderer 
Ramus:

i. Navneformerne følger Dansk biografisk Leksikon

Overalt seer vi heraf, at i de ældgamle Tider ha
ver vores Forfædre her i Norden i de længst bort
liggende kolde Lande fornuftig betragtet og be
skrevet dette meteoron, som mange af de andre Na
tioners kloge og af Lærdom vidt berømte Mænd i 
Europa imidlertid saa forskrekkeligen have afma
let, og udi deres Krøniker og Historier som prodi
gia [dvs. overnaturlige varsler] antegnet (Ramus 
r745 s- 375) ■

Den rationelle naturbeskrivelse er altså et karakteri
stisk træk for det gamle Norden i modsætning til re
sten af Europa, hvor selv den intellektuelle elite var 
hildet i overtro.

Ramus’ afhandling bringer flere smukke afbild
ninger af nordlys med præcise oplysninger om, hvor 
og hvornår de er iagttaget. Desværre er der ingen gen
givelser af grønlandske observationer. Ganske vist ci
terer Ramus Hans Egedes Det gamle Grønlands nye Perlu- 
stration eller Naturel-Historie, men Egedes beskrivelse af 
nordlyset er så summarisk, at den ikke har kunnet 
danne udgangspunkt for en illustration.

Allerede året efter udkom Skrifternes første humani
stiske bidrag om Grønland. Det er en afhandling af 
den lærde teolog og filolog Marcus Wøldike (1699- 
1750) om »det Grønlandske Sprogs Oprindelse og 
Uliighed med andre Sprog« (Wøldike 1746). Anled
ningen er udgivelsen af evangelierne på grønlandsk: 
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Da nu saaledes dette Sprog er blevet et af dem, i 
hvilke vor HErres IEsu navn ... paakaldes og be- 
kiendes, og et af dem, i hvilke Hans Kongelige 
Majestæts naadige Regiering og Omhyggelighed 
for sine Undersaatters Velfærd prises, saa mener 
jeg at det er ogsaa værd at anstille en almindelig 
Betragtning over dets Natur, og den Forskiæl, der 
er imellem dette Sprog og andre, om hvilke jeg 
har kundet faae nogen Kundskab (Wøldike 1746 
s. 130).

For at kunne foretage disse sammenlignende studier 
har Wøldike lånt Poul Egedes dengang utrykte grøn
landske grammatik og ordbog. Den selvfølgelige for
udsætning for sprogsammenligningen er den bibelske 
urhistorie og dens slutpunkt, den babelske forvirring 
ved opsplitningen af det oprindelige enhedssprog i al
verdens tungemål (s. 131). Disse har siden udviklet sig 
i hver deres retning, men det grønlandske sprog er 
særlig interessant, fordi det tales af en befolkning, der 
i lange tider har levet isoleret; grønlænderne har 
»hverken kundet foretage sig noget Tog udaf dette 
Land til andre Lande, ey heller ved Giftermaal med 
andre Nationer eller Handel forandre deres Sprog« 
(s. 134).

Efter Wøldikes opfattelse må sammenlignende 
sprogstudier inddrage både grammatikken og ordfor
rådet. Derfor gennemgår han systematisk en række 
ortografiske, morfologiske og syntaktiske forhold i 
grønlandsk i stadig jævnførelse med en imponerende 
række sprog. Behandlingen af ordforrådet munder ud 
i en liste med de ganske få gloser, der efter Wøldikes 

Aiffaa, hof. Iral. affai.
Al’a, on duften Gr. «ÅXof, Lat. alius, Cambr.all.
Al’iegau, g-cvfttt fi$. Gr. cryaXXiaa.
Ananak, iOiOftfV. Brafil.nenque, Ture. ana.
Angekou, flor. Hung. Nagy. Cambr. ang.
Aperforpok, Dan. fpørgOt.
Areit. fee 1 Chald. nn.
Arkfeir, £)flanb / Gr. Xdg. Slav.Ruka.
Aflavok, (fiffet. Ture. Sewmek. Algonkin. Sakia.
Aratak, gabet. Ture. ata. Cambr. Tad.Hibern. atair. 
Atorpok bruger. Lat. utor.
Aviok, benter. Hebr.s^n.
Auma, ®lob. cognatæ fignific. Dan. SS'nWItt.

figur i. Udsnit af listen over grønlandske ord, der har modsvarigheder i 
andre sprog. I dette lille afsnit inddrages ud over grønlandsk 13 sprog, nemlig 
i nævnte rækkefølge italiensk, græsk, latin, cambrisk (dvs. walisisk), brasili
ansk, tyrkisk, ungarsk, dansk, chaldæisk (dvs. aramæisk), slavisk, algonkin 
(indiansk sprog), hibernisk (dvs. irsk) og hebraisk (Wøldike 1746 s. 153).

vurdering er beslægtet med andre sprog; kriteriet er 
ortografisk og semantisk lighed i forening (jf. figur 1). 
Konklusionen på undersøgelsen bliver, at grønlandsk 
afviger meget fra alle andre sprog, så vidt de er Wøldi
ke bekendt. Dertil føjer han den vurdering, at

det Grønlandske Sprog, i hvorvel det er fremmed 
og bruges af en upoleret Nation, som ikke veed af 
Grammatica at sige, dog har sin egen Grammaticam 
og sine Regler: Saa at ikke allene det Øjemeed 
kand dermed naaes, som alle Sprog have tilfælles, 
nemlig at et Menneske kand give det andet sine 
Tanker tilkiende, men og dette, som GUD under 
alle Nationer, men ikke alle Nationer bruge og 
benytte sig af, nemlig at i det kand forkyndes 
Omvendelse og Syndernes Forladelse i vor HEr
res IESU Navn (s. 156).

Trods den noget nedladende omtale af grønlænderne, 
som naturligvis var tidstypisk, vidner denne vurde
ring om en ganske fordomsfri forståelse af det grøn
landske sprogs særegne struktur. Det generelle sprog
syn afspejler klart nok, at Wøldike ikke kun var filo
log, men også teolog og præst.

Nordlyset beskæftigede fortsat Selskabets medlem
mer, fremgår det af historikeren Gerhard Schønings 
(1722-80) afhandling om nordlysets ælde (Schøning 
1760). Her drøftes den hypotese, at nordlyset skyldes 
refleks fra det grønlandske isdække i kombination 
med ispartikler i luften. Dermed bliver det relevant at 
overveje isens udstrækning både til lands og til vands. 
Man drøftede dengang, om isen var i færd med at bre
de sig, og med støtte i ældre kilder argumenterer 
Schøning for, at der kun er tale om tilfældige variatio
ner i isdækket og ikke en generel udvikling - diskus
sionen om klimaforandringer er ikke et nyt fænomen.

De første meteorologiske observationer fra Grøn
land fremkom et tiår senere, »Bragte i Orden og be- 
kiendtgiorte« af den vidtspændende fysiker, medici
ner m.m. C.G. Kratzenstein (1723-95). Forbilledet for 
meddelelsen (Kratzenstein 1770) er Réaumurs vejr
observationer. Det er Kratzensteins håb, at »det ikke 
skal blive uangenemt, at jeg her giør nogle Observa
tioner over Væiret og Barometerets saavelsom Ther- 
mometerets Stand i Grønland bekiendt.« Observatio
nerne skyldes ikke ham selv, men »Chirurgo Brasen«, 
dvs. Christoph Brasen, som arbejdede for den herrn- 
hutiske mission ved Godthåb/Nuuk. Kratzenstein har 
tilskyndet Brasen til de systematiske vejrobservatio
ner og har yderligere hjulpet til ved at stille instru
menter til rådighed (Kratzenstein 1770 s. 373).
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Samtidig med Brasens observationer udkom den før
ste beskrivelse af floraen i Grønland, sammenstillet 
med islandske planter (Rottbøll 1770). Forfatteren, 
medicineren og botanikeren Christen Friis Rottbøll 
(1727-97), var elev af Linné, og i sin afhandling skildrer 
han den store svenskers betydning for botanikken:

Een hos vore Naboer opgaaet og endnu skinnen
de Soel begyndte med sit klare og igiennemtræn- 
gende Skin at opklare alle de mørke og dunkle 
Vraaer [dvs. kroge] i denne Videnskab, og tillige 
saaledes at opvarme og antænde de Lærdes Hier- 
ter over hele Europa af Kierlighed til Planterne, 
at vi have seet og endnu see Skrifter allesteds fra 

figur 2. Tavle V i Rottbølls afhandling om grønlandske og islandske planter 
med to arter, som afhandlingens forfatter i overensstemmelse med Linnés 
værker placerede i slægten rosmarinlyng (Andromeda): øverst Andromeda 
cærulea (nu Phyllodoce coerulea (L.) Bab., blålyng), nederst Andromeda tetra- 
qvetra (nu Cassiope tetragona (L.) D. Don). Blomsterne er tegnet i dissekeret til
stand, og bogstaverne angiver de dele, som nøje er beskrevet i afhandlingen 
(Rottbøll 1770 s. 441-44).

at udkomme, som udvide Flora Grændser og Her
redømme, og opdage alt fleere og fleere af dens 
Undersaattere (Rottbøll 1770 s. 418)

Til disse undersåtter hører de grønlandske planter. 
Rottbøll havde ikke selv været i Grønland, men arbej
dede med Poul Egedes herbarium, som endnu findes 
på Statens Naturhistoriske Museum. Det blev supple
ret med planter, som Rottbøll fik sendt fra danske mis
sionærer i Grønland og fra »Studiosus Chirurgia Hr. Bra
sen, en af mine flittige Tilhørere« (s. 424). Den syste
matiske beskrivelse af de enkelte planter følger nøje 
Linné og er affattet på latin, men de er tillige beskre
vet på dansk af hensyn til det hjemlige publikum. Ma
terialet fremlægges desuden på otte kobberstukne 
tavler, hvoraf den femte aftrykkes her (figur 2). Den 
afbilder to arter af slægten Andromeda eller rosmarin
lyng, aftegnet efter eksemplarer, som Rottbøll havde 
fra Grønland.

Forskningsresultater fra 90 år (1788-1878)

Skrifterne fra 1788 indeholder hele tre afhandlinger af 
Otto Fabricius (1744-1822). I modsætning til den æl
dre generation kendte han Grønland af selvsyn. Hans 
far havde været ven med Hans Egede, og han havde 
selv siden drengeårene haft lyst til at blive missionær i 
Grønland. Desuden var han levende interesseret i 
zoologi, og da han som helt nyuddannet teolog kom 
til Grønland, var han lige så aktiv i naturobservatio
nerne som i dåbsundervisningen. I løbet af de kun 
seks år, han opholdt sig i Grønland, lykkedes det ham 
at indsamle en imponerende mængde data, som skulle 
udnyttes i den omfattende beskrivelse af landet, han 
planlagde. I sin helhed blev værket aldrig fuldført, 
men i 1780 publicerede han - uden for Selskabets regi 
- sin store Fauna Grønlandica, en systematisk beskrivel
se efter Linnés model. Flere af hans afhandlinger i Sel
skabets skrifter uddyber, supplerer eller korrigerer 
dette hovedværk, mens andre bevæger sig ud over 
faunaen.

Det gælder den første af de tre artikler fra 1788, 
som behandler Grønlands isdække (Fabricius 1788a). 
Systematisk beskriver han her isbjergene og deres op
ståen fra »lisbræen«, som han kalder Indlandsisen, 
dernæst isskosserne og endelig storisen. Skildringen 
er malende, man er aldrig i tvivl om, at den bygger på 
erfaringer, der har sat sig dybt i den tilbagevendte 
missionærs sind. Om isbræen fortæller han: »Naar 
man bestiger et af de høieste Fielde paa det blotte 
[dvs. nøgne] Land ved Søekanten, og som tillige er
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figur 3. Den store grønlandske krabbe. Krabbens lange ben fordrer, som Fabricius påpeger, »et stort Rum«, og 
det fint udførte kobberstik måler 32 x 20 cm. Derfor har det været nødvendigt at false tavlen to steder. Alle de 
markerede detaljer gennemgås udførligt i artiklen, særligt halen (Fig. 2), munddelene (Fig. 3-6) og hovedet (Fig. 7) 
(Fabricius 1788b).

Land-lisen nærmest, da aabnes en rædsom Udsigt for 
Øiet, hvilken man dog vil blive lysten efter at skaffe 
sig nærmere Kundskab om« (Fabricius 1788a s. 69). 
Efter hans iagttagelser breder isen sig: »Saa hastig er 
dens Tilvæxt, at endnu levende Grønlændere vide at 
tale om Steder, hvor deres Forældre have blant nøgne 
Fielde jaget efter Rhensdyr, men nu ere lutter lis« (s. 
70). Isen er dog ikke kun rædsom, for grønlænderne 
forstår at udnytte de muligheder, som særligt havisen 
byder fangeren (s. 74, 76 og 84).

Fabricius’ to øvrige artikler fra 1788 behandler 
hver især en enkelt dyreart, som han kender fra Grøn
land. Beskrivelsen af den store grønlandske krabbe 
(Fabricius 1788b) indledes med en kort begrundelse 
for at tage emnet op i Selskabet:

Ikke troer jeg at skulle behøve lang Undskyld
ning, fordi jeg vover at fremlægge Beskrivelsen 
over en Krabbe, da Selskabet let tilstaaer mig, at 

Krabbe-Slægten afgiver ligesaa besynderlige Sær
syner, og fortiener ligesaavel vor Betragtning, 
som nogen anden. Da ogsaa denne Grønlandske 
Krabbe-Art er af de Naturalier, der vanskelig lade 
sig overføre, uden at beskadiges, fordi dens lange 
Been fordre et stort Rum og let brydes, og den til
lige opholder sig i saa langt fraliggende Egne, at 
den levende vil kun komme for faa Naturkyndi
ges Øine, saa har jeg deshellere ved en fuldstæn
dig Beskrivelse villet redde den fra Forglemmelse 
(Fabricius 1788b s. 181).

Krabbens lange ben fremtræder fornemt med al deres 
skrøbelighed på det kobberstik, der ledsager artiklen 
(figur 3). Efter den omhyggelige beskrivelse af arten 
fortæller Fabricius om dens levesteder og gennemgår 
de grønlandske betegnelser for krabben og dens nær
meste slægtninge. Dens levevis skildres medrivende:
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I Parretiden anstiller den et artigt Optog med sin 
Mage, da begge knibe deres Saxe sammen, og 
Hannen fører sin Hun ved Siden og noget for 
[dvs. foran] sig, ligesaa høitidelig, som en Cavali
er sin Dame. Saaledes sees de spadsere i Soelskin 
langs Strandbredden (s. 189).

Det gode krabbeliv er dog ikke frit for farer; krabben 
er nemlig velsmagende, og grønlænderne har udviklet 
en art »Fiskestikkere eller Lystre« (s. 190), som de 
bruger i fangsten.

I sin sidste artikel fra 1788 tager Fabricius »Field- 
Ræven« eller polarræven op til grundigere behand
ling end i Fauna Grønlandica. Det er påkrævet, fordi ar
ten ofte sammenblandes med andre ræve, og i mod
sætning til mange naturkyndige har han »havt Ledig
hed at betragte visse Dyr levende og bemærke deres 
Oekonomie« (Fabricius 1788c s. 423). Den udførlige 
beskrivelse af polarræven og dens levevis bygger da 
også eksplicit på hans egne iagttagelser. Han har fx 
set, hvordan den fanger kuller ved at pjaske med po
ten i vandet, så fisken stiger op mod de glinsende be
vægelser i overfladen (s. 44of). Betydningen af artens 
grønlandske betegnelse drøftes med den anerkenden
de begrundelse, at »Grønlænderne i Almindelighed 
have god Grund til de Benævnelser, de pleie at give 
Naturalier« (s. 427). »Terienniak« [terianniaq], som 
‘polarræv’ hedder, betyder efter Fabricius’ opfattelse 
sandsynligvis »Muus-Efterstræber« (s. 428). Den et
nografiske interesse, der viser sig i hans sproglige iagt
tagelser, kommer også til udtryk i hans redegørelse for 
grønlændernes fangstmetoder (s. 444-46, jf. figur 4). 
At indbyggernes velfærd ligger ham på sinde, fremgår 
af redegørelsen for polarrævens nytteværdi; skindene 
kan sælges i Europa for høje priser, og hvis man fik or
ganiseret fangsten, »da vilde Handelen vinde, og 
Grønlændernes Kaar maaskee forbedres« (s. 446).

Ud over Fabricius’ artikler indeholder Skrifterne fra 
1788 yderligere tre afhandlinger med grønlandsk em
ne, hvoraf de to blev publiceret af astronomen og 
landmåleren Thomas Bugge (1740-1815). De videre
bringer begge observationer af missionæren Andreas 
Ginge, som boede i Godthåb/Nuuk. Den første (Bug
ge 1788a) indeholder tabeller med astronomiske og 
meteorologiske observationer. Inden tabellerne fast
lægges Godthåbs position, men allerførst gør Bugge 
rede for de anvendte instrumenter - og for Ginges 
praktiske problemer: »Een iblant de vigtigste var, at 
han til sig og Familie ikkun kunde erholde eet eneste 
Værelse, i hvilket hans Instrumenter umueligen kun

de opstilles« (Bugge 1788a s. 176). Derved gik han glip 
af et helt års arbejde. Den anden afhandling offentlig
gør Ginges iagttagelser af nordlyset og specielt dets 
indflydelse på magnetnålens misvisning (Bugge 
1788b). Slutningsordene er den videnskabeligt inter
esserede missionærs egne: »Giver Gud Evne og Lei- 
lighed, skal jeg i Fremtiden fortfare med disse Iagtta
gelser« (s. 549).

Den sidste artikel om Grønland fra 1788 er læsefrugter 
- i bedste forstand. Den er forfattet af den lærde kar
tograf og søofficer Poul Løvenørn (1751-1826). Han 
var i 1786 udset til at lede en ekspedition, der skulle 
undersøge den østgrønlandske kyst, hvor man endnu 
mente at kunne finde de gamle nordboers Østerbygd. 
Som forberedelse til ekspeditionen studerede han sø
kort og rejseberetninger fra området. Han undrede 
sig over, at Frobishers stræde på de fleste kort var pla
ceret i Grønland (Løvenørn 1788 s. 221). Derfor nær
læste han beretningerne fra Martin Frobishers rejser 
efter Nordvestpassagen i 1570’erne og sammenholdt 
dem med andre kilder. Derved kunne Løvenørn påvi
se, at Frobisher strædet (det nuværende Frobisher 
Bay) ligger i Amerika, og at det, Frobisher kaldte Vest- 
frisland, faktisk er det sydlige Grønland.

Omkring 1800 var det stadig uhyre få, der selv fik mu
lighed for at rejse til Grønland. Derfor var de køben
havnske lærde i vidt omfang afhængige af, hvad der 
blev sendt til dem fra det fjerne Nord. Blandt de man
ge opsigtsvækkende genstande, der fandt vej til Kø
benhavn, var naturligvis også sten. En af dem blev be
skrevet af veterinæren P.C. Abildgaard (1740-1801), 
hvis faglige interesser var meget brede. 11795 så han i 
Naturhistorie-selskabet »en hvid, storbladig, halv- 
giennemskinlig og temmelig tung Steenart fra Grön
land« (Abildgaard 1801 s. 311). Stenen blev få år efter 
navngivet af mineralogen I.B. d’Andrada e Silva: 
»Han har kaldt denne grønlandske Steen Kryolith eller 
Iissteen formedelst dens Udseende, og fordi den smel
ter saa meget let for Blæsroret« (s. 312). På Andradas 
opfordring har Abildgaard undersøgt stenen endnu 
en gang, men den fortjener »en nöjagtigere og fuld
stændigere Undersøgelse, som dog vanskelig vil er
holdes, da denne Steenart er saa sielden og saa lidet 
deraf er kommen til Europa, og maaskee endnu i man
ge Aar ikke mere bliver bragt til os fra Grönland« (s. 
316). Abildgaard havde ingen oplysninger om stenens 
præcise fundsted; det blev Karl Ludvig Giesecke, der 
i 1809 kunne fastslå, at Ivittuut er kryolittens hjem
sted.
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FIGUR 4. Fjeldræven eller polarræven. Øverst til højre (betegnet som Fig. I) ses en hvid han, under den en sortblå hun i spring 
(Fig. II). Øverst til venstre afbildes en grønlandsk stenfælde (Fig. III), derunder en træfælde, som »Colonisterne«, dvs. dansker
ne, bruger (Fig. IV). I nederste venstre hjørne vises en pote, hvis lighed med en harefod har givet arten dens linnæiske navn, canis 
lagopus (nu Vulpes lagopus). Kobberstikket har Fabricius’ tegninger fra Grønland som forlæg (Fabricius 1788c).
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Selv om Otto Fabricius ikke genså Grønland efter sin 
hjemvenden, beskæftigede landet ham stadig. Han 
fortsatte sine studier af faunaen i flere artikler, som ik
ke skal behandles her, og uden for Selskabets skrifter 
udgav han en grønlandsk grammatik og ordbog. Ved 
to møder i Selskabet forelagde han beskrivelser af 
grønlændernes fangstredskaber, og de blev siden 
trykt (Fabricius 1810 og 1818). Egentlig fandt han em
net mindre vigtigt,

men jo længere jeg har taget det i Betænkning, 
desmere er det kommet mig for, som det dog 
kunde have sin Nytte at vorde bekjendt med 
Natur-Menneskets store Sindrighed i at udfinde 
de gjenneste [dvs. hurtigste] Midler til deres 
Nödtörftigheders Afhjelpning, hvorpaa Grønlæn
dernes Fange-Redskabers ret mechaniske Indret
ning unægtelig afgive et stort Beviis (Fabricius 
1810 s. 128).

Den første afhandling angår sælfangsten, som er den 
vigtigste næringsvej:

Herpaa digtes og tragtes fra Barnsbeen, og hvo 
som ej kommer til nogen Færdighed heri, kan ej 

kaldes en ægte Grønlænder, ej findes skikket til at 
vorde det almindelige [dvs. almenheden, sam
fundet] nyttig, men snarere maae falde andre til 
Byrde, og kan ej vente at blive meget agtet af sine 
Landsmænd; den derimod, som naaer nogen 
Færdighed heri, har tillige faaet Ret til den Titel: 
En god Forhverver (Piniarte v. Angursorsoak); 
mærkværdigt er det og, at i Landets Sprog en 
Mands-Person heder: Angut, der egentlig betyder: 
et Middel til atfange Sælhunde, ret som han egentlig 
var skabt dertil, hvilket tilkjendegiver, at man fra 
Begyndelsen har anseet dette at være det vigtigste 
at kunne, og hvortil horde ret mandig Skarpsin
dighed og mandig Styrke (s. 129).

Fabricius deltog selv i sælfangsten efter at have lært 
sig kajaksejladsens ædle kunst, og endnu mange år ef
ter har han erfaret, at grønlænderne stadig agter ham 
for hans indsats i fangsten (s. 130).

Efter de indledende oplysninger om fangstens 
økonomiske og sociale betydning følger omhyggelige 
beskrivelser af fangstredskaberne og deres virkemåde 
(jf. figur 5). Fabricius’ respekt for grønlændernes be
hændighed og højt raffinerede fangstmetoder lyser 
gennem de tørre, detaljerede udredninger.

rrr

figur 5. Red
skaberne til sæl
fangst: harpuner, 
pile, remme og 
blærer. Funktio
nen af hver enkelt 
del udredes detal
jeret i artiklen 
(Fabricius 1810).
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figur 6. Barrows and (AnasBarrowiiRichards).
Reinhardt har valgt at vise netop denne art, fordi den 
er vanskelig at identificere og kun sparsomt afbildet i 
de samtidige ornitologiske værker (Reinhardt 1837, 
tavle III).

Fangsten af landdyr, fugle og fisk er emnet for den 
anden afhandling (Fabricius 1818). Jagten til lands 
har tidligere været af større betydning for grønlæn
derne end nu, »da Landdyrene ere bievne saa faa og 
fordrevne, siden Skydegevæhrerne bleve indförte ved 
de Danskes Ankomst til Landet« (Fabricius 1818 s. 
233). Til de vigtigste fangstdyr på land hører ræven, 
og Fabricius henviser til sin fremstilling af rævefang
sten i afhandlingen om fjeldræven (jf. figur 4). Syste
matisk skildrer han redskaberne til de øvrige former 
for fangst, afbildet i en detaljerig planche.

Fabricius’ Fauna Grønlandica opnåede fortjent berøm
melse, men blev naturligvis forældet, og i Selskabets 
skrifter leverede zoologen Johannes Reinhardt (1776- 
1845) nogle påkrævede tillæg og ændringer til det 
gamle værk (Reinhardt 1837). Materialet kendte han 
fra Det kongelige naturhistoriske Museum, hvis arkti
ske samlinger løbende forøgedes under hans ledelse. 
Hans interesse i den grønlandske fauna skyldtes ikke 

mindst landets beliggenhed, det danner »saa at sige, 
en Overgang imellem Europa og Amerika. Det frem- 
byder derfor et fortrinligt Sammenligningspunkt i 
Undersøgelserne om Forskjellen af Formernes Forde
ling efter den geographiske Længde i den nordlige 
polare Zone« (Reinhardt 1837 s. 86). Inventeringen af 
de nyfundne arter viser »Overvægten af eiendomme- 
lige [dvs. specifikt grønlandske] eller amerikanske 
Hvirveldyr over de udelukkende europæiske« (s. 90). 
Til de amerikanske henregner Reinhardt andefuglen 
Platypus Barrowii eller Anas Barrowii Richards (s. 103 b jf. 
figur 6).

Afhandlingens hovedafsnit er en systematisk for
tegnelse over Grønlands fisk, og den suppleres i et 
kort tillæg, der er motiveret af fremkomsten af to nye 
arter, dels fra den naturhistoriske forenings samling,2 3 
dels i en sending fra Fiskenæsset/Qeqertarsuatsiaat 
(s-03 0-

2. Dvs. den i 1833 oprettede Dansk Naturhistorisk Forening i
Kjøbenhavn, nu Dansk Naturhistorisk Forening

Endnu mere levende fornemmer man den datidige 
forsknings afhængighed af leveringerne nordfra i et 
selvstændigt tillæg til afhandlingen:

Efter at den hele Afhandling... var færdigt fra 
Trykkeriet, erholdt jeg i de sidste Sendinger fra 
Grönland dette Efteraar (1837) nogle Exemplarer 
af Lycodes, og deriblandt et Individuum fra Ome- 
nak ved Pastor Funch, hvilket forekommer mig at 
udgiöre en egen nær til Lycodes reticulatus staaende 
Art, hvis Særkjender ville i det folgende blive no
get udforligere meddeelte (Reinhardt 1838 s. 223).

Samtidig med Reinhardts studier i fiskearterne publi
ceredes en afhandling om nogle mindre iøjnefaldende 
havdyr: de grønlandske tanglopper (Krøyer 1838). 
Forfatteren er den vidtberejste zoolog Henrik Krøyer 
(1799-1870), som ikke selv kom til Grønland, men hav
de adgang til udmærkede samlinger i København, 
dels på Det kongelige naturhistoriske Museum, dels i 
den naturhistoriske forening. Foruden tanglopperne 
eller amfipoderne, der er en orden inden for krebsdy
renes klasse, beskriver Krøyer andre grønlandske 
krebsdyr og runder af med en oversigt over hele klas
sen, for så vidt som den var kendt fra Grønland. I sin 
indledning gør han opmærksom på, at tanglopperne 
længe har været noget oversete i forskningen:

Grunden hertil maa ikke alene söges i den Om
stændighed, at Amfipoderne almindeligen ere 
smaa, og kun vise ringe Afvexling i Farve; men 
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ogsaa i deres Bygning, som gjör det vanskeligt at 
opnaae nogen sikker Kundskab om dem, uden at 
adskille dem næsten Led for Led; endeligen i 
deres Opholdssteder, som ofte hindre alle Iagt
tagelser over dem (Krøyer 1838 s. 231).

Afhandlingen blev belønnet med Selskabets sølvme
dalje og har været et godt argument for hans indvalg 
to år senere. Desværre var han for længst død, da hans 
plejesøn P. S. Krøyer malede sit berømte billede »Et 
Møde i Videnskabernes Selskab« (1895-97), °S derfor 
figurerer han ikke på det store billede (jf. Lomholt 
1954)-

De grønlandske smådyr afgav også stof til zoolo
gen og botanikeren A.S. Ørsteds (1816-72) beskrivelse 
af ledorme (Ørsted 1843). Indledningsvis påpeger for
fatteren, at emnet ikke har været belyst siden Fabri
cius’ Fauna Grønlandica, selv om der er fremkommet nyt 
materiale. Ørsted havde ikke været i Grønland og var 
henvist til at arbejde med de københavnske samlinger. 
Han gør udtrykkeligt opmærksom på den fejlkilde, 
der ligger i, at »baade Beskrivelserne og Afbildninger
ne ere udförte efter Spiritusexemplarer« (Ørsted 1843 
s. 156). Nu var han kendt som en fremragende illustra
tor, og hans tavler i afhandlingen forekommer da også 
ualmindelig smukke (jf. figur 7).

Figur 7. Ledorme af 
slægterne Lepidonote 
(1-2) og Pholoe (3-4). 
Tavlen viser gæller 
(5-8), hoveder (10-11), 
finner [nu kaldet bør
stefødder] (9,12-14) 
og børster (15-18) 
(Ørsted 1843 Tavle 1).
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I modsætning til biologerne havde geologen C. Pin
gel (1793-1852) opholdt sig i Grønland, hvor han i Ju- 
lianehåb/Qaqortoq distrikt i sommeren 1828 gjorde 
observationer, som siden blev publiceret. I Selskabets 
skrifter kom hans beskrivelse af sandstensformatio
nerne i Sydgrønland (Pingel 1843), sidenhen benævnt 
Igaliko-sandstenen.

På selvsyn byggede naturligvis også den store 
Grønlandsforsker H. Rinks (1819-93) publikationer. I 
1852-53 udgav han to sammenhængende afhandlinger, 
hvoraf den første (Rink 1852) hovedsagelig er geo
grafisk. Den indbefatter hans berømte kort over, hvad 
man dengang kaldte Nordgrønland, i dag det nordli
ge Vestgrønland (figur 8, jf. Larsen & Sørensen 2010 s. 
107O.

Rink var egentlig udsendt for at foretage mineralo
giske undersøgelser, specielt af grafitforekomsterne i 
Upernavik distrikt (jf. s. i3f i dette festskrift), men sav
nede et kort over landområderne. Derfor foretog han 
systematiske iagttagelser af distriktets geografi under 
hele sit tidligste Grønlandsophold 1848-51. Den første 
vinter tilbragte han i Godhavn/Qeqertarsuaq på Dis- 
ko/Uiffaq, og da solen kom over horisonten d. 12. ja
nuar 1849, påbegyndte han sine opmålinger af områ
det. Hans næste vinterkvarter blev Uummannaq, hvis 
omgivelser han ligeledes kortlagde:

Da Dagene bleve noget længere, begyndte jeg 
paa en Række af Slædereiser, hvis Hensigt det var 
at gjöre mig bekjendt med alle Fjordens inderste, 
östlige Forgreninger, de indre lisfjorde, og som 
ledede mig til Overbeviisningen om Indlandets 
fuldkomne Bedækning med lis og lisfjeldenes 
Oprindelse fra samme (Rink 1852 s. 42)

Han iagttog bræerne kælve og søgte at anslå omfan
get af den is, der i form af isbjerge årligt blev presset i 
havet. Al usikkerhed til trods stod det ham klart, at 
Indlandsisens udstrækning måtte være enorm.

Foruden Indlandsisen, som han navngav i sin af
handling fra 1852, beskrev han »Yderlandet«, de be
boelige kystegne, både geologisk, meteorologisk og 
botanisk. Året efter uddybede han sin geologiske be
skrivelse af det nordlige Vestgrønland (Rink 1853), il
lustreret med et par fine tegninger af landskabet (jf. 
figur 9).

Rink sluttede sin geologiske afhandling med om
talen af »et Stykke gedigent Jern, som jeg forefandt 
henliggende hos Grønlænderne ved Niakornak i Ja- 
kobshavns [Ilulissat] Distrikt, og som de fortalte mig 
at have fundet ikke langt fra Stedet, paa Rullesteens- 
sletten foran Annorritok-Elven« (Rink 1853 s. 97). Ef-

FiGUR 8. Udsnit af Rinks kort over de danske handelsdistrikter i »Nordgrøn
land«, i dag det nordlige Vestgrønland. Her bliver Indlandsisen navngivet og 
aftegnet som en sammenhængende masse med gletschere, der udskyder isbjer
gene (Rink 1852).

ter en foreløbig undersøgelse fandt Rink det rimeligt, 
at stykket måtte være en »Aérolith«, altså meteorsten 
- hvad man siden har afkræftet.

Rinks manuskript til afhandlingen findes stadig i 
Selskabets arkiv, som også rummer et håndskrift med 
titlen »Om den geognostiske Beskaffenhed af Uper- 
niviks Distrikt i Nordgrønland, af H. Rink, Godhavn 
[Qeqertarsuaq] paa Disko [Uiffaq] i Vinteren 1848- 
49« (Lomholt 1973 s. 90 og 93). Til dette manuskript 
hører en kortskitse, øjensynlig et forarbejde til det sto
re kort, der blev publiceret i 1852; skitsen er aftrykt 
Lomholt 1973 s. 91.

I modsætning til det brede interessefelt i Rinks to 
afhandlinger fokuserede en lidt yngre monografi ude
lukkende på Grønlands meteorologi. Det er fjerde 
bind i værket Collectanea meteorologica (Østergaard m.fl.
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Trap- og Kuldannelse paa Sydsiden af Innerit-Fjorden.
A—B Trap.
B — C Sandsteen med Kullag.
I). Höilandsiis og Skred-Jökel.

figur 9. Rinks tegning af basalt- og kuldannelse på sydsiden af Innerit-fjorden. Øverst, fra A til B, findes et lag basalt (»Trap«), derunder 
fra B til C sandsten med kullag. D betegner dels højlandsisen, dels en gletscher (Rink 1853 s. 83).

1856), som blev udgivet af Selskabet uden for skrift
serierne - og på latin, som stadig i midten af 1800-tal- 
let var gangbart i internationale videnskabelige sam
menhænge. De omfattende observationer dækker pe
rioden 1832-54 og er foretaget i Upernavik, Jakobs- 
havn/ Ilulissat og Godthåb/Nuuk.

Grønlands marine fauna var fortsat et forskningsom
råde, som gav anledning til afhandlinger i Skrifterne. 
Til de største hører »Nordhvalen« eller grønlands
hvalen, som blev beskrevet i en afhandling af D. F. 
Eschricht (1798-1863) og Reinhardt (Eschricht & Rein
hardt 1861). De havde begge tidligere arbejdet med 
emnet, især dog Eschricht, hvis afhandlinger om hval
dyrene i almindelighed udkom i Selskabets skrifter 
1845-51. Dengang håbede han at modtage materiale 
fra Carl Peter Holbøll, inspektør for kolonierne og 
hvalfangsten: »Hans trofaste Ven Capitain Holbøll af- 
reiste til Grønland d. 25de Marts 1856 med de bedste 
Tilsagn, men hverken fra ham eller fra Skibet... er der 
indtil denne Dag kommet noget Budskab« (Eschricht 
& Reinhardt 1861 s. 435). Efter denne tragedie har de 
to zoologer hovedsagelig arbejdet med »en i Saltlage 
opbevaret, nyfødt Unge af denne Hval, som Hr. Ma
jor Fasting... havde medbragt fra Godhavn med bety
delige personlige Opoffrelser og skjænket til det Kon
gelige naturhistoriske Museum« (s. 436).

Inden beskrivelsen af grønlandshvalens anatomi 
diskuterer de to forfattere artens udbredelse før og nu. 
I datiden var der fremsat formodninger om, at hval
fangsten havde presset grønlandshvalen nordpå. 
Over for den hypotese stiller forfatterne en række ob
servationer af hvalernes vandringer, bl.a. optegnelser 
fra hvalfangerloger, dvs. handelspladser langs den 
grønlandske vestkyst (s. 437-44). Fra disse anlæg holdt 
man udkig efter hvalerne og noterede omhyggeligt 
ikke bare udbyttet af fangsten, men også harpunerede 
dyr, som man måtte opgive at bjerge, og forbipasse
rende hvaler, der slap for fangst pga. vejr og is (s. 
439 f). Konklusionen bliver, at grønlandshvalens van
dringer ikke skyldes fangst, men klimatiske forhold:

Alle Erfaringer vise os nemlig Grønlandshvalen 
som et Dyr, der er nøie og uadskillelig bundet til 
Isen; ikke blot søger den, medens den opholder 
sig ved Kysten, med Forkj ærlighed det med 
lisflager og lisstyker overfyldte Hav, eller streifer 
langs Randen af det faste fra Landet udgaaende 
lisdække eller flokkes inde i Huller og Aabninger 
i dette; men dens Ankomst til Kysten falder tillige 
paa en mærkelig Maade sammen med Ankomsten 
af de mægtige Driviismasser, som komme fra 
Baffinsbugtens nordligste og nordvestligste Deel 
og i Grønland bære Navn af Vestisen (s. 447).

142 MARITA AKHØJ NIELSEN



Selvom hvalfangsten altså ikke forklarer hvalens van
dringer eller udbredelse, har den naturligvis haft be
tydning for bestanden. Lang tids rovdrift formindske
de hvalernes antal, indtil de blev så få, at hvalfangsten 
ikke længere kunne betale sig (s. 450).

Bedre skjult for menneskelig indblanding og iagt
tagelse er dybhavsfiskene selvsagt. Kendskabet til 
dem var længe sporadisk, og de få eksemplarer, der 
nåede til København, var i slet forfatning. I sin af
handling om de grønlandske fisk fra 1837 måtte Rein
hardt derfor afstå fra en præcis bestemmelse af et me
get interessant fund. Først 40 år senere kunne C.F. 
Lütken (1827-1901) kaste afgørende nyt lys over lev
ningerne af den tidligere fundne dybhavsfisk (Lütken 
1878). Da havde han nemlig modtaget et fuldstændigt 
og ganske velbevaret eksemplar: »Det var fundet af en 
Grønlænder i December 1876, omtrent halvanden Mil 
Vest for Sukkertoppen [Maniitsoq], dødt og drivende 
ovenpaa Vandet, og ankom hertil allerede i Maj Maa- 
ned 1877, opbevaret i Spiritus« (Lütken 1878 s. 310). 
Eksemplaret blev aftegnet og litograferet med en for
bløffende stoflighed i gengivelsen (figur 10).

Nogle år senere kunne Lütken supplere sin beskri
velse, da han havde modtaget endnu et eksemplar, 
denne gang fra Island (Lütken 1887).

Perioden efter 1879:
Meddelelser om Grønland

I 1879 begyndte udgivelsen af Meddelelserom Grønland, 
som siden har været det centrale medium for Grøn
landsforskningen. Det har selvsagt haft afgørende be
tydning for Selskabets skrifter, hvor publikationer 
specifikt om Grønland blev ret sjældne efter 1879. En 
række afhandlinger inddrager Grønlands naturfor
hold som led i en samlet arktisk region, og de forbigås 
i den følgende kortfattede præsentation.

Grønlands flora og dens oprindelse diskuteres i en af
handling af C.H. Ostenfeld (Ostenfeld 1926). Vær
kets beskedne omfang (72 sider i oktavformat) står i 
bemærkelsesværdig kontrast til det omfattende emne. 
Med sin indsigt i hele det arktiske områdes planteliv 
kan forfatteren påvise, at flere grønlandske arter op

FiGUR 10. HimantolophusReinhardt} Ltk. i ca.I/^ naturlig størrelse (Lütken 1878 tavle I).
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rindelig stammer fra det amerikanske kontinent. Det 
svarer ganske til Reinhardts omtalte undersøgelse af 
faunaen, hvor han påviste, at de oprindeligt ameri
kanske arter dominerer (Reinhardt 1837).

Selskabets seneste afhandling om Grønlands flora 
(Jørgensen, Sørensen & Westergaard 1958) betegner 
et metodisk nybrud. Her praktiseres studiet af kromo
somtal for første gang på det grønlandske materiale. 
Forfatterne bygger naturligvis på tidligere tiders mor
fologisk baserede systematik, men anvender også de 
dengang nyeste landvindinger inden for kromosom
forskningen i deres konklusioner om forholdet mel
lem arter og racer hos en lang række grønlandske 
planter.

Zoologen Ad. S. Jensens indgående kendskab til Grøn
lands fisk og fiskeri er blevet udmøntet i tre afhandlin
ger i Selskabets skrifter. På baggrund af sine iagttagel
ser under flere ekspeditioner til de vestgrønlandske 
farvande gav han i 1935 en udførlig beskrivelse af den 
grønlandske hellefisk (Jensen 1935). Arten er kommer
cielt interessant, fordi den smager så godt røget, men 
også i biologisk henseende påkalder den sig opmærk
somhed: Den gyder sine æg på store dybder i Davis- 
strædet, og den gennemløber en række meget forskel
lige udviklingsstadier.

Sammenhængen mellem klimaforandringer og fi
skebestanden behandlede han i en monografi, der ud
kom lige inden krigen (Jensen 1939). Afhandlingen 
samler iagttagelser fra en lang periode og fra adskilli
ge kilder, og det påvises eftertrykkeligt, at fiskearter
nes udbredelse især er afhængig af havtemperaturer
ne.

Et par år senere udnyttede han sin viden om sam
tidens havdyr og deres udbredelse ved en identifika
tion af nogle aflejringer af skaller fra kvartærtiden, 
som var blevet fundet i Nordre og Søndre Strømfjord/ 
Nassuttooq og Kangerlussuaq (Jensen 1942).

Skrifternes bidrag til human- og socialvidenskabernes 
udforskning af Grønland har altid været fåtallige, 
men der er dog udkommet to bemærkelsesværdige 
bind siden 1879.

190 år efter Marcus Wøldikes afhandling om det 
grønlandske sprog udgav L. L. Hammerich sin vigtige 
monografi om det eskimoiske verbalsystem (Hamme
rich 1936). Det teoretiske udgangspunkt er selvsagt et 
ganske andet end Wøldikes, det var inspirationen fra 
Louis Hjelmslev og hans sprogteori, der bragte Ham
merich til at interessere sig for syntaksen i germanske 

sprog. For at kunne begribe dens karakter tilbundsgå
ende ønskede han at tilegne sig et sprog med en fuld
stændig afvigende struktur. Valget faldt på eskimoisk, 
og han foretog adskillige rejser til Grønland og Alas
ka, som resulterede i en række afhandlinger, dog uden 
for Selskabets regi; til gengæld kan Selskabet bryste 
sig af at have publiceret hans eskimologiske hoved
værk.

Fabricius’ konstatering af de forringede vilkår for 
grønlændernes jagt i afhandlingen fra 1818 blegner i 
forhold til de problemer, klimaændringerne nu stiller 
de arktiske samfund overfor. De er et af fokusområ- 
derne i forskningsprojektet Waterworlds. Natural environ
mental disaster and social resilience in anthropological perspec
tive. Projektet har bl.a. resulteret i en antologi, udgivet 
af Selskabet, og her behandler to bidrag Grønland. 
Kirsten Hastrup analyserer Thule-eskimoernes pro
blematiske situation (Hastrup 2009). Tidligere har 
befolkningens reaktion på ændrede naturforhold væ
ret nomadens mobilitet, men den mulighed er nu 
stærkt indskrænket, ikke bare af den smeltende is og 
de ustabile vejr- og strømforhold, men også af Hjem
mestyrets3 bestræbelser for urbanisering og af de in
ternationalt fastsatte fangstkvoters ufleksible grænser 
for fangernes levemuligheder. Frank Sejersen sam
menholder i sin artikel (Sejersen 2009) de politiske og 
juridiske strukturer i Grønland med forholdene i det 
canadiske Nunavut. De samfundsmæssige rammer, 
der fastlægger eskimoernes handlemuligheder i de to 
områder, er ret forskellige, ligesom befolkningernes 
strategier for tilpasning til klimaændringerne: Hvor 
ønsket om at fastholde den traditionelle fangeridenti
tet er fremherskende i Canada, har Hjemmestyret be
vidst satset på urbanisering og industrialisering som 
vejen frem.

3. Siden 2011 afløst af Selvstyret

Festskrifternes Grønland

Det er velkendt, at den danske kongefamilie er varmt 
interesseret i Grønland (se dette festskrift s. 84-99), °g 
det afspejles i de festskrifter, Selskabet har udgivet 
for at fejre mærkedage i Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe II’s regeringstid.

Ved regeringsjubilæet i 1997 beskrev Henning Sø
rensen smykkestenen tugtupit (Sørensen 1997). Det 
røde mineral er yderst sjældent og blev først fundet i 
nærheden af Narsaq i Sydgrønland. Dets dannelse 
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skyldes en kombination af helt specielle omstændig
heder: Magma, der er størknet i et lukket system, hvor 
der samtidig fandtes adskillige sjældne metaller og 
grundstoffer. Mineralets særegne skønhed gør det op
lagt som smykkesten, og man har forsøgt at organise
re en produktion, der kunne gavne hele lokalsamfun
det. Men trods bestræbelser for at sløre den præcise 
beliggenhed af tugtupit-forekomsten blev den fundet 
og til dels ødelagt af mineraljægere. Siden har enkelt
personer fremstillet smykker med tugtupit, men no
gen samlet indsats har der ikke været basis for.

I festskriftet ved Dronningens tresårsfødselsdag 
spillede Grønland en vigtig rolle i Flemming Lund- 
green-Nielsens artikel om digteren og historikeren 
Claus Christoffersen Lyschander (Lundgreen-Nielsen 
2000). Lyschanders litterære hovedværk er en Grøn
landskrønike på vers fra 1608. Den blev trykt i anled
ning af Christian IV’s tredje Grønlandsekspedition og 
giver en levende skildring af Grønlands historie, natur 
og befolkning:

De kvinder de ser så sælsom ud,
De bær ej på hovedet hat eller klud, 
Det hår hænger alt udi lase.
Ved begge øren er bundet en tjavs, 
Det andet er lagt, og skikked til lavs 
Ad ryggen hen ned til hase 
(citeret efter Lundgreen-Nielsen 2000 s. 108).

Lyschanders opfattelse af de grønlandske kvinder er 
et for længst tilbagelagt stadium - lykkeligvis. I Sel
skabets seneste festskrift til Dronningen fra 2010 frem
lægger Kirsten Hastrup de forskellige faser i dansker
nes syn på den grønlandske befolkning (Hastrup 
2010). Fra ulækre vilde i det fjerne Nord skiftede grøn
lænderne status til vildfarne hedninger, der skulle frel
ses ved mission. Siden så man dem som uoplyste med
mennesker, der skulle hjælpes til uddannelse og frem
gang. For 100 år siden stod især polareskimoerne som 
idealer, repræsentanter for urmenneskets ubændige 
livskraft. Siden har grønlænderne snarest været med
borgere, der lever under ganske særlige omstændig
heder.

Formentlig er geologien den videnskab, der har 
draget allerstørst nytte af Danmarks rigsfællesskab 
med Grønland, og i festskriftet fra 2010 fortæller en 
artikel af Lotte Melchior Larsen og Henning Søren
sen, hvordan dansk videnskab takket være forbindel

sen til Grønland fik en helt central placering i den in
ternationale udforskning af Jordens historie (Larsen 
& Sørensen 2010). Grønland har været og er stadig en 
vigtig forudsætning for det geologiske verdensbille
des nye erkendelser.

Overblik

I alt er det 37 afhandlinger, der her er blevet præsente
ret mere eller mindre kursorisk. De kunne have været 
suppleret med flere, men ikke mange, og de er repræ
sentative for Selskabets publikationer om grønland
ske emner.

Der er en iøjnefaldende skæv fordeling på fag: Bio
logerne, især zoologerne, tegner sig for den klart stør
ste andel, og fra de øvrige naturvidenskaber er der af
handlinger inden for meteorologi i bred forstand, 
geologi og geografi. En håndfuld etnografiske artikler 
udgør det samfundsvidenskabelige indslag, mens hu
maniora er repæsenteret af to sprogvidenskabelige og 
et litteraturhistorisk bidrag.

Den tidsmæssige spredning er stor, for så vidt som 
Selskabet lige siden 1745 har udgivet afhandlinger fra 
Grønlandsforskningens vide felt. De er dog ujævnt 
fordelt over perioden med 1879 som det markante ven
depunkt: Meddelelserom Grønland gjorde en publikation 
i Selskabets skrifter mindre interessant.

Helt fra begyndelsen har Selskabet haft viljen - og 
midlerne - til at lade sine publikationer illustrere. Der 
er løbende blevet fremstillet og trykt et betydeligt an
tal kobberstik, siden litografier og fotografier, for
uden alverdens former for diagrammer. Deres primæ
re formål har naturligvis altid været at støtte den vi
denskabelige fremstilling, men derudover har mange 
af dem indlysende æstetiske kvaliteter.

Det er ikke muligt at skrive en Grønlandsforsknin
gens videnskabshistorie alene på basis af Selskabets 
skrifter, men næppe heller at gøre det uden dem. Set 
under ét udgør de en righoldig samling, der indbyder 
både til studium og til lystlæsning.

Tak
To medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab, botanikeren Ib Friis og geologen Lotte Melchior 
Larsen, har gjort mig den store tjeneste at gennemlæse ma
nuskriptet til denne artikel. Jeg skylder dem tak for deres 
konstruktive kritik.
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FIGUR i. Ilulissat Isfjord, storblomstret gederams (C/iamerion latifolium, Grønlands nationalblomst) og stenpikker (Oenantheoenanthe). 
Foto: U.A.Treier.
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Grønlands biodiversitet
- klimaets betydning i fortid, nutid og fremtid

AF SIGNE NORMAND, MADS C. FORCHHAMMER, TOKE T. HØYE, ERIK JEPPESEN 
OG JENS-CHRISTIAN SVENNING

i. Mødet med Grønlands biodiversitet

Sejler man langs Grønlands kyster, bliver man betaget 
af en umådelig skønhed og landskabets skiften fra 
grønne fjeldheder til golde klippefremspring og kæl- 
vende isbræer. Går man i land, fanger storblomstret 
gederams’ farvepragt (se omslagets Flora Danica-]Aim- 
che) eller lyden af en stenpikker måske opmærksom
heden (figur i). At betragte én af Grønlands arter ge
nererer mange spørgsmål: Hvorfor lever den lige her? 
Hvor forekommer den ellers? Hvor kommer den fra? 
Hvor længe har den været i Grønland? Og vil den sta
dig være her, når klimaet ændrer sig i fremtiden?

Biologiske forskelle og ligheder mellem arter og 
steder har fascineret mange grønlandsfarere og natur
geografer gennem tiden [18]1 og skabt interessen for at 
forstå fordelingen af den levende natur på Jordens 
største ø. Kernen til en sådan forståelse er dels at kom
binere viden over rum og tid, dels at studere, hvordan 
arter er fordelt lokalt i landskabet såvel som på tværs 
af kontinenter, samt deres bestands- og udbredelses
dynamikker både over korte og lange tidsrum. Når vi 
studerer bestandsdynamikker på lille skala og deres 
afhængighed af vekselvirkninger mellem arter og år- 
til-år-variationen i klima, får vi indblik i de økologiske 
mekanismer, der bestemmer arters udbredelser og op
bygningen af biologiske samfund. Studier på stor 
geografisk skala eller over lange tidsperioder giver 
indblik i disse mekanismers generelle betydning, samt 
deres samspil med udviklingshistoriske og andre stor
skalaprocesser, fx tidligere tiders klimaændringer. En 
sådan forståelse er central for vores evne til at forudsi
ge konsekvenserne af de igangværende klimaændrin
ger for den biologiske mangfoldighed.

i. Tal mellem [ ] henviser til numre i litteraturlisten.

Vi vil her først kort beskrive den geografiske forde
ling af Grønlands biologiske mangfoldighed (biodi
versitet). Dernæst ser vi på, hvordan klimaændringer 
har påvirket Grønlands biodiversitet i fortiden, og på 
hvordan det nutidige miljø i samspil med fortidige kli
maændringer former nutidige geografiske mønstre i 

Grønlands biodiversitet. Efterfølgende zoomer vi ind 
på klimaets betydning i nutidige grønlandske økosy
stemer og specifikt de markante økologiske reaktio
ner, der er observeret som følge af de seneste årtiers 
klimaændringer. Til sidst tager vi et kig på, hvordan 
Grønlands biodiversitet vil blive påvirket af klimaæn
dringer i fremtiden.

2. Grønlands biodiversitet i tal og mønstre

Siden det i8. århundrede er viden om Grønlands bio
diversitet blevet samlet på utallige ekspeditioner, gen
nem Siriuspatruljens registreringer, fangststatistikker 
og detaljerede feltstudier ved bl.a. forskningssta
tionerne Zackenberg og Arktisk Station [16.18.32]. Me
re end 9000 arter er kendt fra Grønland [45]. Leddyr 
(31%), planteplankton (25%), svampe (17%), laver 
(10%) og mosser (7%) udgør størstedelen, mens de 
grupper, den typiske grønlandsrejsende beskæftiger 
sig med, kun udgør en mindre del: Pattedyr (0.3%), 
fugle (alle 2.5 %, ynglende 0.6 %) og karplanter (5.5 %) 
[451-

Fra subarktisk birkeskov i syd, over store stræknin
ger med arktisk tundra til polarørken i nord falder an
tallet af karplanter (figur 2). I Grønland genfinder vi i 
større eller mindre grad dette fald i biodiversitet - ty
pisk fra sydvest til nordøst - hos leddyr, svampe, fug
le, mosser, laver og marine pattedyr, men ikke hos 
bl.a. landlevende pattedyr, hvor artsrigdommen i nord 
er lidt højere end i syd (figur 3) [36.45.60].

Zoomer vi ud, gentager mønsteret sig fra ækvator 
mod polerne, og biodiversiteten i Grønland - og i ark
tiske egne som helhed - er lavere end i områder under 
sydligere himmelstrøg. Sammenlignet med nærtlig
gende kontinentale områder skiller Grønlands biodi
versitet sig dog ud med en tendens til færre fugle, 
pattedyr og karplanter (figur 2 og 3). Karakteristiske 
mønstre i Grønlands biodiversitet gentager sig såle
des for mange grupper. Vi tager nu en tur mange mil
lioner tilbage i tiden for at få indblik i, hvilken rolle 
Grønlands forhistorie spiller for de nutidige mønstre.
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figur 2. Antallet af karplanter i bioklimatiske zoner og floristiske regioner.
A) Bioklimatiske zoner: Arktiske egne er kendetegnet ved den lave sommertemperatur, som forhindrer trævækst. 
Bortset fra et område med subarktisk birkeskov i Sydgrønland tilhører hele Grønland den arktiske zone. De arktiske 
egne inddeles i fem bioklimatiske zoner, bl.a. baseret på den gennemsnitlige julitemperatur som indikeret på kortet 
[ig]. Antallet af grønlandske karplanter i hver af disse zoner falder mod nord; data fra [45].
B) Floristiske regioner: Floraen rundt om det arktiske ocean varierer fra sted til sted og danner grundlag for 21 så
kaldte floristiske regioner [19]. Antallet af karplanter i Grønland er lavt (blåt) i forhold til en række andre regioner; 
data fra [30]. Bemærk, at antallet af arter angivet i Grønland ikke er det samme på de to kort, idet de er beregnet for 
forskellige områder, bl.a. inkluderer den vestgrønlandske floristiske region både arter fra lavarktiske og subarktiske 
egne, og den nordgrønlandske floristiske region inkluderer også arter fra Ellesmere Island. Bemærk desuden, at 
nogle forskelle kan skyldes, at floraen ikke er lige godt kendt i alle regioner.

3. Grønlands fortid

Biodiversiteten på Grønland udgøres i dag primært af 
kuldetolerante arktiske, arktisk-alpine og boreale ar
ter [18.75]. I størstedelen af Grønlands historie har 
flora og fauna dog været langt mere varmekrævende 
og endda af subtropisk eller tempereret karakter (fi
gur^ [83].

Arktisk tundravegetation i større stil har vi kun 
kendt de sidste 3 millioner år [39.83]. Det er derfor et 
godt spørgsmål, hvor og hvornår de arktiske arter er 
opstået. Både palæoøkologiske (afsnit 3.1) og geneti
ske data peger på, at den nutidige arktiske flora og in
sektfauna er gradvist udviklet over de sidste ca. 10 mil
lioner år [2.28.39]. Mange arktiske arter er således ud
viklet før etableringen af tundravegetation over store 
områder, formodentlig tilpassede lignende habitater 
inden for den nåleskovsvegetation, der dominerede 

datidens Arktis, samt kolde habitater i bjerg- og step
peegne [28.39].

De nutidige arktiske hvirveldyr, fx torsk (Gadus 
morhua'), polarhare (Lepusarcticus), hvalros (Odobenusros- 
marus) og ringsæl (Pusa hispida), er derimod primært 
udviklet inden for de sidste 2-3 millioner år [37.77]. Is
bjørnen (Ursus maritimus) er formodentlig først opstået 
fra den brune bjørn (Ursusarctos) betydeligt senere, for 
mere end 100.000 år siden [25].

3.1 Fra varmt-tempereret skov til træløs tundra

Den nutidige flora og fauna i Grønland har rødder i 
området langt tilbage i tiden. Grønland har ligget nær 
Nordpolen siden engang i Jura tiden for godt 170 mil
lioner år siden [57]. Igennem størstedelen af den mel-
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Grønlandske marine pattedyr

figur 3. Antallet af terrestriske pattedyr, 
grønlandske marine pattedyr og ynglefugle. 
Artsrigdommen er beregnet ved at opsum
mere udbredelseskort for alle arter; data fra 
[43.66]. Bemærk, at artsrigdomsmønstrene 
for terrestriske pattedyr og ynglefugle er be
regnet med baggrund i alle arter, mens der 
for marine pattedyr kun angives, hvor man
ge af Grønlands marine pattedyr der findes 
i et område. Fx viser kortet, at der findes få 
grønlandske marine pattedyr omkring Dan
mark. Det totale antal af marine pattedyr i 
danske farvande er selvsagt større.

Ynglefugle

lemliggende periode har Jordens klima været betyde
ligt varmere end nu, og den fremherskende vegetation 
i Grønland har været skov indtil de store istiders be
gyndelse for godt 3 millioner år siden (figur 4) [83].

Frem til omkring midten af Tertiærperioden for 
ca. 30 millioner år siden har varmt-tempereret skov 
domineret i Grønland og naboområder [13.14.44.83]. I 
denne varmt-temperede polare skov forekom eksoti
ske planter som vandgran (Metasequoia), tempel træ 

(Ginkgo) og endog coryphoide viftepalmer (figur 4) 
[13.49]. Viftepalmerne var vidt udbredt på den nord
lige halvkugle i Kridt og tidlig Tertiær, men er nu 
trængt sydpå, hvor de i Den Nye Verden stadig er i 
gang med at invadere Sydamerika nordfra [12].

Faunaen var tilsvarende eksotisk - fx har en tidlig 
tapir levet på Ellesmere Island for ca. 50 millioner år 
siden [24]. Forskellene fra det Grønland, vi kender i 
dag, er store, men alligevel kan vi i Grønlands nærom-
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Udvalgte slægter som er kendt fra Grønland 
eller Grønlands nærområde:
Vandgran (Metasequoia) o
Blommetaks (Cephalotaxus) o
Tempeltræ (Ginkgo) O
Coryphoide vifte-palmer o
Birk (Betula) »o
El (Alnus) •
Pil (Salix) »O
Gran (Picea) O
Lærk (Larix) o

• Slægt eller art der findes i Grønland i dag 
O Repræsenteret med foto af samme art eller art i 
samme slægt

V ______________ J

Kulde-tilpasset boreal skov til 
træløs tundra

Udvalgte slægter eller arter som er kendt fra 
Grønland:
Grønlandsk lærk (Larix groenlandii) o 
Alm. thuja (Thuja occidentalis) O 
Sort-gran (Picea mariana) O 
Kongebregne (Osmunda) O 
En nordamerikansk kogleaks 
(Scirpus microcarpus) o 
Birk (Betula sect. Albae) • 
El (Alnus cf. crispa) •
Pil (Salix) *O
Mose-post (Ledum palustre) •
Pors (Myrica arctogale)
Dværg-birk (Betula nana) *O
Fjeldsimmer (Dryas octopetala) *o 
Purpur-stenbræk (Saxifraga oppositifolia) *O 

\______________ _ ______________________V

figur 4. Grønlands forhistoriske flora i relation til klimaændringer gennem de sidste 65 millioner år. 
Gennem Tertiærtiden skiftede vegetationen fra varmt-tempereret skov med eksotiske arter til køligt-tem
pereret nåle-løvblandskov med repræsentanter for slægter, der i dag findes i Grønland. Med nedisninger
nes begyndelse i sen Tertiær blev kuldetilpasset boreal skov med forekomst af nutidige arktiske arter vidt 
udbredt. Træløs arktisk tundra dominerede i Kvartærtiden, om end skovtundra med en rig træflora fore
kom i nogle mellemistider fx ved Kap København. Under sidste istids maksimum overlevede blot få arter 
sandsynligvis i isfri områder langs kysten, markeret med trekanter, efter [15]. Fremstillingen af det forhi-
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Coryphoid vifte-palme (Thrinax radiata) 
Blommetaks (Cephalotaxus sinensis) 
Vandgran (Metasequoia)
Tempeltræ (Ginkgo biloba)
Alm. thuja (Thuja occidentalis)

Europæisk lærk (Larix decidua) 
Kongebregne (Osmunda regalis) 
Sort-gran (Picea mariana) 
En nordamerikansk kogleaks 
(Scirpus microcarpus)

Dværg-Pil (Salix herbacea)
Fjeldsimmer (Dryas octopetala) 
Dværg-birk (Betula nana) 
Purpur-stenbræk (Saxifraga oppositifolia) 
Mose-post (Ledum palustre)

storiske klima er baseret på graf fra Robert A. Rohde/Global Warming Art, www.globalwarmingart. 
com/wiki/File:65_Myr_Climate_Change_Rev _png, udbredelsen af vegetationstyper gennem tiden 
på [34.83]. Foto: Coryphoid vifte-palme, H. Balslev & D. Pedersen; blommetaks, vandgran, dværg-pil, 
dværg-birk, J.-C. Svenning; tempeltræ, J.L. Staub; europæisk lærk, N. Zurbriggen; alm. thuja, United 
States Department of Agriculture: anonym; kongebregne, V.K. Rhian; sort-gran, C. Lott; en nordame
rikansk kogleaks, U.S. Fish and Wildlife Service: G. Leppig og A. J. Pickart; kirtel-fjeldsimmer, purpur
stenbræk, mose-post, U. A. Treier.
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råde spore forbindelser til den nutidige flora så langt 
som 50-40 millioner år tilbage. Vi finder repræsentan
ter for slægter, der i dag stadig findes i Grønland, bl.a. 
birk {Betula), el (Alnus) og pil (Salix), eller i de tilstø
dende boreale egne, fx gran (Picea), lærk (Larix) og fyr 
(Pinus) samt tilhørende dyreliv, fx barkbiller [44.51.54. 
55]-

Den efterfølgende globale afkøling ledte til en mere 
og mere kuldetilpasset fauna og flora (figur 4), der i 
højere grad minder om den nutidige [65.83]. Der vok
sede således køligt-tempereret nåle-løvblandskov lige 
vest for Grønland for cirka 22 millioner år siden: Birk 
og el voksede her sammen med forskellige nåletræer. 
Desuden var arter af lyngfamilien fremtrædende, som 
dejo stadig er i området. Dyrelivet indbefattede bl.a. 
arter af næsehorn, svane, kanin og ørred [81].

For 10 til 3 millioner år siden var Grønland udsat for 
nedisninger, selvom der også var mere eller mindre is
frie perioder [52]. Samtidig blev kuldetilpasset boreal 
skov (taiga) vidt udbredt i regionen såvel som i Grøn
land (figur 4) [58.83]. Boreal skov med indslag af nuti
dige plantearter fra det arktiske område, fx purpur
stenbræk (Saxifraga oppositifolia) og fjeldsimmer (Dryas), 
dominerede i slutningen af Tertiærtiden i det nord
amerikanske arktiske øhav [58]. På Ellesmere Island 
voksede for ca. 4-5 mililioner år siden åben lærkedo
mineret skov med en righoldig og tilsvarende boreal 
pattedyrsfauna med arter af bæver, kanin, ræv, bjørn, 
hest og grævling (figur 4) [74].

I de sidste 3 millioner år har Grønland langt overve
jende været mere eller mindre dækket af is ligesom i 
dag, dog afbrudt af kortere varme perioder med min
dre isdække [76]. I samklang hermed har træløs ark
tisk tundra været dominerende, dog afbrudt af perio
der med mere udbredt forekomst af træer.

De 2 millioner år gamle lag ved Kap København i det 
nordligste Grønland giver et indblik i Grønlands na
tur under en tidlig mellemistid [7-9.33.34]- Vegetatio
nen havde form af skovtundra med forkrøblede træer, 
da den var på sit højeste, mens floraen og faunaen ud
gør en blanding af boreale arter og tundraarter, for en 
stor dels vedkommende nulevende.

Trods de marginale forhold for træer er træfloraen 
ganske righoldig og består af den nu uddøde lærk (La
rix groenlandii), nordamerikanerne alm. thuja (Thujaocci
dentalis) og sort-gran (Picea mariana), taks (Taxus) samt 

træ-birk (Betula sect. Albae), hvoraf kun sidstnævnte 
stadig vokser i Grønland (figur 4). Denne »overrig
dom« er typisk for sentertiære og tidligt kvartære bo
reale fund og afspejler formodentlig, at de senere isti
der har forårsaget betydelig uddøen og ledt til en for
armet nutidig nordlig flora [68.69].

Buske som el (Alnuscf. crispa), pil (Salix), mose-post 
(Ledumpalustre) og pors (Myrica arctogale) forekom også, 
igen med en tydelig relation til Nordamerika. Urter 
og dværgbuske domineres af en lang række arter, som 
stadig findes i Grønland, bla. dværg-birk (Betula nana), 
mosebølle (Vaccinium uliginosum), revling (Empetrum ni
grum s.l.), kirtel-fjeldsimmer (Dryas octopetala) og mul- 
tebær (Rubus chamaemorus). Fundene fra Kap Køben
havn afspejler således trægrænse-vegetation. Et lidt 
yngre fund en smule sydligere i Nordøstgrønland vi
ser også forekomst af subarktisk skovtundra med lærk 
og træ-birk (figur 4) [9].

I adskillige senere mellemistider var der også bedre 
udviklet vegetation, end det ses i vores nuværende 
varmetid; pollen fra marine sedimenter ved Sydvest- 
grønland viser udbredt nåleskov domineret af gran 
(Picea) i en mellemistid for 400.000 år siden [76]. DNA 
fra den nederste del af en iskerne fra det sydlige Grøn
land viser ligeledes forekomst af boreal skov på et tids
punkt for mellem 800.000-450.000 år siden [82].

Fra sidste mellemistid for godt 130.000-115.000 år 
siden viser pollen fra marine sedimenter ved Sydvest- 
grønland, at el (Alnus) og den tempererede kongebreg
ne (Osmunda) var særdeles hyppige [76]. Længere mod 
nord (74°N) i Østgrønland kendes fra samme periode 
veludviklet dværgbuskhede med forekomst af bl.a. 
dun-birk (Betulapubescens) og el (Alnus cf. crispa) betyde
ligt nord for deres nuværende udbredelse [8]. Der er 
også ganske rige insektfund fra sidste mellemistid 
med mange subarktisk-boreale arter. Trods evidensen 
for noget varmere forhold under sidste mellemistid 
stammer de sparsomme fund af hvirveldyr udelukken
de fra arktiske arter som rensdyr (Rangifer tarandus), 
lemming (Dicrostonyx), ringsæl og grønlandshval (Ba
laena mysticetus) [6].

3.2 Istiderne og tiden derefter

Under den sidste istids maksimum for ca. 21.000 år si
den dækkede en iskappe store dele af Grønland. Dog 
var der isfri områder ved kysten samt isfri bjergtoppe, 
der ragede op over isen [15]. Det har længe været de
batteret, om arter har kunnet overleve i disse isfri om
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råder under istiderne, eller om de uddøde lokalt i 
Grønland og har måttet genindvandre efter sidste 
istids afslutning [15.18.79]. Genetiske studier af dværg
arve (Arenaria humifusa) viser fx, at denne art med stor 
sandsynlighed har overlevet istiden i Østgrønland 
[79]. Formodentlig var sidste istid dog for kold til, at 
de fleste dyr og planter har kunnet overleve i Grøn
land, og lokal overlevelse ser ud til at være undtagel
sen. En lang række palæoøkologiske og genetiske stu
dier peger således samstemmende på, at arktiske arter 
har koloniseret Grønland fra andre områder efter sid
ste istid [3.15]. Eksempelvis indvandrede dværg-pil 
(Salix herbacea) til Vest- og Østgrønland fra områder 
syd for iskappen i henholdsvis Nordamerika og Euro
pa [3]. Generelt er nulevende grønlandske arter ind
vandret fra istidsrefugier i det centraleuropæiske lav
land (fx arter af stenbræk), syd forden nordamerikan
ske iskappe og i Beringia, det isfri område i og om
kring det på den tid tørlagte Beringstræde (fx kant
lyng, Cassiope tetragona, ogmultebær) [3.15.26.17.80].

Som beskrevet ovenfor er der ingen tvivl om, at 
forhistoriske klimaændringer har haft stor betydning 
for, hvordan Grønlands biodiversitet har udviklet sig 
gennem tiderne. Et noget overset spørgsmål er, i hvil
ken grad disse klimaændringer påvirker Grønlands 
nutidige biodiversitetsmønstre: Er fortidens omskifte
lige klima årsag til, at Grønland har færre arter, end 
det nutidige klima tillader? Er arterne inden for Grøn
land udbredt i overenstemmelse med det nutidige kli
ma og andre habitatfaktorer, eller er udbredelserne 
begrænset af deres indvandringshistorie?

4. Grønland nu

En række faktorer har indflydelse på et områdes bio
diversitet. I det 17. og 18. århundrede opdagede natur
geografer, at der var en stor grad af forudsigelighed i 
artsrigdommens fordeling op ad bjerge og mod poler
ne [57]- I dag ved vi, at denne forudsigelighed i hvert 
fald delvist skyldes klimagradienter [n.22.48.59]. De 
tidlige naturgeografer, heriblandt Charles Darwin, 
observerede dog også, at områder med ens klima ikke 
nødvendigvis har de samme arter [23]. Spredningsbe
grænsning på grund af geografiske barrierer (oceaner 
og bjergkæder) og isolation (fx øer), samt efter forhi
storiske klimaændringer har vist sig også at spille en 
stor rolle for, hvor de forskellige arter findes, og er så
ledes med til at bestemme et områdes biodiversitet 
[31.61.66. 70.71.72.73]. Dertil kommer, at andre miljøfak
torer (fx jordbundsforhold) og samspil mellem arter 
også spiller en rolle [62].

4. i Med de store briller: 
bestemmendefaktorer  på stor skala

Tager vi de helt store briller på og betragter kloden 
som helhed, er biodiversiteten i Grønland som i resten 
af Arktis lav (figur 2 og 3). En vigtig årsag til dette 
mønster er, at de lave sommer- og vintertemperaturer 
og korte somre i Arktis filtrerer mange arter fra. Også 
inden for Arktis og Grønland er sommertemperatu
rerne en vigtig faktor for artsrigdommen (jf. figur 2), 
men snedækket, der reduceres fra syd til nord, og 
jordbundsforhold spiller også en rolle for mange or
ganismegrupper [45.64.78].

Som nævnt falder biodiversiteten typisk mod nord 
i Grønland. Der er dog undtagelser: Landlevende pat
tedyr har udbredelser og rigdomsmønstre, som for en 
stor del synes bestemt af spredningsbegrænsning (fi
gur 3). Man kan undre sig over, hvorfor der ikke fin
des flere pattedyr i Grønland. Forklaringen er enkel. 
Under sidste istid uddøde alle arter af terrestriske pat
tedyr fra Grønland. Da terrestriske pattedyr generelt 
er dårlige til at sprede sig over havstrækninger og over 
områder med store snemængder, har den bedste mu
lighed for geninvandring været fra Nordamerika gen
nem det canadiske Arktiske Øhav over Ellesmere Is
land og nord om Grønland. Dette kræver tilpasning 
til de høj arktiske forhold. Grønlands pattedyrsfauna 
udgøres derfor i dag kun af arktiske arter, selvom bo
reale arter sandsynligvis kunne finde passende klima
forhold sydpå i Grønland.

Selv inden for Grønland synes pattedyrenes ud
bredelse at afspejle spredningsbegrænsning. Eksem
pelvis har halsbåndslemming (Dicrostonyx groenlandicus) 
ikke formået at sprede sig sydover langs Grønlands 
vestkyst. Og da lækatten (Mustela ermined) primært er
nærer sig af lemminger, er denne art også begrænset 
til Nordøstgrønland. Moskusokse (Ovibosmoschatus) er 
et særlig interessant eksempel. Arten stortrives i dag i 
Vest- og Sydgrønland, hvor den gennem 1960’erne og 
1980’erne blev indført af mennesket i flere omgange. 
Ved egen spredning nåede moskusoksen kun frem 
over Nordgrønland og ned til det centrale Østgrøn
land.

Indvandringshistoriens betydning for artsrigdoms
mønstre kender vi også fra andre regioner, bl.a. for 
pattedyr i Europa [31]. En tilsvarende spredningsbe- 
grænsing i indvandring efter sidste istid er påvist for 
en stor del af den europæiske flora med lavere plante- 
diversitet i nordlige arktisk-alpine plantesamfund til 
følge [56-61].

Samtidig med, at klimaet spiller en stor rolle for 

GRØNLANDS BIODIVERSITET 155



artsrigdommen i Grønland, leder det faktum, at 
Grønland er en ø, også til nogle konkrete forudsigel
ser. Artsrigdommen på en ø afhænger af balancen 
mellem uddøen, indvandring og artsdannelse, og den
ne balance bestemmes bl.a. af øens alder, størrelse og 
afstand til fastlandet. Store øer, der er gamle, klima
tisk stabile og isolerede, kan have en høj rigdom af ar
ter, som kun findes der (såkaldte endemiske arter) på 
grund af gode muligheder for artsdannelse og en lav 
rate af uddøen [57].

Disse forhold gør sig ikke gældende i Grønland og 
de fleste andre arktiske øer, hvor en ringe forekomst af 
endemiske arter formentlig afspejler de klimatisk 
ustabile forhold med jævnlige nedisninger [38.39.75]. I 
overensstemmelse med Grønlands relativt isolerede 
position er der en tendens til, at der er færre arter af 
planter, fugle og landlevende pattedyr i Grønland end 
i de kontinentale arktiske regioner (figur 2 og 3); des
uden er der en tendens til flere arter i Vest- end i Øst- 
grønland, dvs. der er flest arter tættest på det nær- 
mestliggende kontinent, Nordamerika [17.45].

Det er derudover bemærkelsesværdigt, at artsrig
dommen i Nordgrønlands arktiske tundra og polarør
ken er meget lavere end på den lille 0 Wrangel i Be- 
ringsstrædet, der ellers huser de samme bioklimatiske 
zoner. Dette er i modstrid med den klassiske opfattel
se af øers økologi [57], men er i overenstemmelse med 
øernes forskellige historie. Under sidste istid var 
Wrangel mere eller mindre isfri og på grund af det 
sænkede havniveau forbundet med fastlandet [2]. I 
modsætning til Grønland har Wrangel altså været kli
matisk stabil, hvilket i højere grad har tilladt overle
velse insitu og lokal artsdannelse, mens dens jævnlige 
forbindelse til fastlandet har givet bedre mulighed for 
indvandring.

Klimatisk set kunne der således rimeligvis have 
været flere arter i Grønland, men spredningsbegræns
ning samt tidligere tiders klimaændringer formind
sker sandsynligvis artsrigdommen.

4.2 Under luppen: klimaeffekter  på arter og deres miljø

For bedre at kunne forstå, hvordan klimaændringer 
påvirker Grønlands biodiversitet, er det nødvendigt 
at kigge nærmere på, hvordan klimaet påvirker de en
kelte arters overlevelse og formering, såvel som de ar
ter, de interagerer med.

Overordnet set påvirker klimaet arter på to måder 
- direkte og indirekte. Direkte klimaeffekter er de 
mest åbenbare. Kropstemperaturen hos insekter og 
edderkopper svinger i takt med omgivelserne, og der

med er deres aktivitet og vækst i høj grad direkte af
hængig af klimaet. Nylige studier fra Zackenberg i 
Nordøstgrønland har vist, at insekternes aktivitet og 
jagtedderkoppernes kropsstørrelse er forøget i de se
nere års varme [40.41].

Indirekte klimaeffekter er mere subtile. De invol
verer ofte flere arter og flere niveauer i fødekæden, og 
de kan være forskudt i tid. Eksempelvis kan en klima
betinget stigning i polarulvens (Canislupus arctos) jagt
succes påvirke overlevelsen af dens byttedyr, moskus
oksen, og det kan igen - med forsinkelse - påvirke 
mængden af de planter, som moskusoksen æder. Et 
andet eksempel er klimabetinget indvandring af fisk 
til fisketomme søer, som på grund af øget nedbør får 
kontakt til vandløb eller søer med fisk. En sådan ind
vandring vil betyde tilbagegang eller lokal uddøen af 
større arter af hvirvelløse dyr [10.46.47].

Direkte og indirekte effekter kan således via en en
kelt art kanaliseres til en række andre arter i samme 
økosystem. Et typisk arktisk system er centreret om
kring halsbåndslemmingen, der i Grønland jages af 
lækat, polarræv (Vulpeslagopus), lille kjove (Stercorarius 
longicaudus) og nogle steder sneugle (Bubo scandiacus). 
Lemmingen selv æder en række forskellige plantear
ter (figur 5). Ser vi nærmere på dette simple system, 
opdager vi, at mindst fem arter (figur 5, blå pile) kan 
påvirkes direkte af ændringer i klimaet. Endvidere in
deholder systemet mindst 12 biologiske vekselvirknin
ger (grønne pile), der alle potentielt kan kanalisere in
direkte klimaeffekter rundt i systemet til flere arter.

Betydningen af indirekte klimaeffekter er observe
ret i forbindelse med det seneste årtis fravær af lem- 
mingeår, dvs. år, hvor lemmingebestanden er langt 
større end det normale. Selvom lemmingers bestands
dynamik ikke er fuldt forstået, peger meget på, at fra
været af lemmingeår kan skyldes tøvejrsperioder om 
vinteren, der fylder lemmingernes gange under sneen 
med smeltevand og dermed forhindrer opbygningen 
af store bestande. Som følge heraf har lille kjove og 
lækat, der er specialiserede i at fange lemminger, haft 
meget ringe ynglesucces og er blevet mindre talrige. 
Der er nu en stigende bekymring over, hvor længe de 
voksne kjover kan opretholde en ynglebestand i stu
dieområdet ved Zackenberg. Disse fugle er meget tro 
mod deres yngleområde og vender tilbage til det sam
me område år efter år. Man kan derfor forestille sig, at 
kjoverne langsomt forsvinder fra de dårligste områder 
i takt med, at fuglene fra de nuværende bestande bli
ver ældre og dør [35].

Rigtig mange arktiske arter har udvist en impone
rende evne til at justere deres biologi i forhold til æn-
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FIGUR 5. Økosystemet omkring lemmingen og klimaets påvirkning på de for
skellige arter (lækat, polarræv, lille kjove, lemming og flere plantearter); den 
direkte påvirkning markeres med blå pile, den indirekte med grønne. I hvor 
høj grad en eller flere arter påvirkes af indirekte klimaeffekter, afhænger af, 
hvor tæt koblet deres vekselvirkninger er. Jo tættere koblingen er, jo større 
effekt vil der blive overført mellem arterne. Eksempelvis er lækatten et specia
liseret rovdyr, hvis bestandsdynamik er tæt koblet til dens hovedføde, lemmin
gen, mens polarræven er generalist og således mindre afhængig af ændringer i 
lemmingbestanden. Foto: Lækat, J. Rebane; lille kjove, U.S. Fish and Wildlife 
Service, T. Bowman; polarræv, U.S. Fish and Wildlife Service, Brian Ander
son; lemming, T.B.G. Berg, Aurora Photo; pil, U. A. Treier.

dringer i klimaet. For eksempel har Grønlands plan
ter, insekter, edderkopper og fugle ændret deres sæ
sonrytme som følge af de seneste årtiers klimaændrin
ger. Ved Zackenberg i Nordøstgrønland er planternes 
blomstringstid, smådyrenes fremkomsttidspunkt og 
fuglenes yngletid rykket frem, så alle disse forårstegn 
i gennemsnit viser sig to uger tidligere, set over en ti
årig periode [42]. Planterne blomstrer tidligere på sæ
sonen i de år, hvor sneen smelter tidligere. I nogle til
fælde kan de samme planter blomstre en hel måned 
tidligere i år med tidlig snesmeltning end i år med sen 
snesmeltning. Tilsvarende er myg og fluer også på vin
gerne tidligere på sæsonen, når snesmeltningen star
ter tidligere, og umiddelbart ser det ud, som om fug

lene og pattedyrene og dermed hele fødekæden følger 
med [42]. De fleste arter har altså en iboende elastik i 
deres såkaldte fænologiske reaktion på ændringer i 
klimaet. Den evne er højst sandsynligt opstået gen
nem tilpasning til tidligere tiders ændringer i klimaet. 
Men ikke alle arter reagerer ens.

Hvis arter, der er koblet sammen i fødekæden, fx 
planteædere og planter, reagerer forskelligt på ændrin
ger i klimaet, kan det få markante følgevirkninger. Et 
eksempel er rensdyrene i Vestgrønland, der får deres 
kalve på stort set samme tidspunkt år efter år trods 
det, at kalvedødeligheden afhænger af plantevæksten. 
Rensdyrsimlerne (hunnerne) har et meget stort føde
behov, når de skal producere mælk til de nyfødte kal
ve, og hvis ikke de har adgang til store mængder helt 
friske skud, falder næringsindholdet i deres diæt og 
dermed energiindholdet i mælken. Hvornår plante
væksten starter i de forskellige år, hænger nøje sam
men med temperaturen og sneforholdene om foråret. 
Uoverensstemmelse mellem planternes fremspiring 
og kalvningstidspunkt er sandsynligvis baggrunden 
for, at der er observeret en forøget kalvedødelighed i 
området i de senere år [63].

5. Grønlands fremtid

Opvarmningen af de arktiske egne går stærkt, faktisk 
omkring dobbelt så stærkt som på resten afjorden. I 
løbet af de sidste 40 år er den gennemsitlige lufttem
peratur i de arktiske egne steget med ca. 0,4° C hvert 
årti [5]. Globalt set vil det arktiske klima også i fremti
den ændre sig mere end klimaet andre steder på Jor
den. Frem til år 2080 forudsiger klimamodeller en 
stigning i vintertemperaturen på 7-8° C i Arktis og hele 
120 C i Nordøstgrønland. De højere temperaturer be
tyder, at vækstsæsonen og perioden med tøvejr for
længes markant, samt at havisen reduceres betydeligt. 
Nedbøren vil sandsynligvis også stige kraftigt i Grøn
land [67]. Mere af nedbøren vil falde som regn, hvilket 
vil føre til større afstrømning af vand fra land til de fer
ske vande og dermed større næringsstoftilførsel. Vi vil 
her se nærmere på, hvordan Grønlands biodiversitet 
vil blive påvirket af fremtidens klima.

5.1 Klimaændringer i vente

Når klimaet ændrer sig, har arter to muligheder for at 
overleve: De må enten følge det ændrede klima eller 
tilpasse sig lokalt. I hvor høj grad arter vil være i stand 
til at tilpasse sig kommende klimaændringer, er usik
kert - som beskrevet ovenfor har nogle arter, fx rens
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dyr, ikke ændret deres sæsonrytme i takt med de sene
ste års klimaændringer, mens andre har [32]. Tidligere 
klimaændringer vidner om, at arter i høj grad har æn
dret deres udbredelser, når klimaet har ændret sig. 
Nogle har fulgt klimaændringerne og hurtigt spredt 
sig til steder, hvor klimaet er passende. Især synes 
nogle arktiske arter at have en meget høj sprednings
evne [4]. Som tidligere nævnt gælder det dog bestemt 
ikke for alle arter, og derfor er det uvist, i hvilken grad 
de enkelte grønlandske arter vil kunne sprede sig 
nordover i takt med klimaet.

De øgede temperaturer vil betyde, at store dele af 
tundraen bliver forvandlet til buskvegetation [29.32]. 
Dette kan få store konsekvenser, fordi det vil fortræn
ge tundraens lavt voksende plantearter og dermed og
så den tilknyttede fauna. Der vil sandsynligvis være en 
lang række andre direkte og indirekte effekter af et 
ændret klima. Perioder med tøvejr vil have negative 
effekter på nogle dyrearter, fx lemmingen og de dyr, 
som afhænger af den (jf. figur 5 og afsnit 4.2). Mange 
fuglearter opholder sig kun i Grønland for at yngle i 
løbet af den arktiske sommer. Derved kan klimaæn
dringer, der påvirker fuglenes overlevelse under deres 
sydlige vinterophold, få vidtrækkende konsekvenser 
for arter og økosystemer i Arktis.

Økosystemernes næringsstofniveau vil også æn
dres med klimaet. Eksempelvis vil de grønlandske sø
er, som det allerede er konstateret i de seneste år, ofte 
blive mere næringsrige med større algevækst til følge 
[21.53]. I takt med den klimabetingede landbrugsud
vikling i Sydgrønland vil søer og terrestriske økosyste
mer desuden blive mere udsat for andre menneske
skabte påvirkninger såsom spildevandstilførsel og ned
fald af kvælstof.

Et varmere Grønland vil byde på nye levesteder for 
mere varmetilpassede arter - som der jo er rigtig man
ge af både i Nordamerika og Eurasien. De markant 
anderledes økosystemer, der kendes fra bare lidt var
mere forhold i fortiden, vidner om, at indvandring af 
sydlige arter vil kunne lede til store ændringer i den 
grønlandske flora og fauna. Eksempelvis vil forskelli
ge laksefisk og amerikansk aborre (Percaflavescens) med 
tiden kunne finde gode livsvilkår i det sydlige Grøn
land. Med dem følger også parasitter, som vil kunne 
forårsage højere dødelighed og langsommere vækst 
hos den arktiske fjeldørred (Salvelinusalpinus) [1.50].

En del af de nye arter vil komme af sig selv, men 
mange vil blive introduceret af menneskelige aktivite
ter, måske delvist med overlæg, men også ganske 
uundgåeligt som en utilsigtet konsekvens af handel 
og andre globaliserede aktiviteter [20]. Overordnet er 
det forventeligt, at den samlede artsrigdom i Grøn
land vil stige under et varmere klima, samtidig med at 
især den mest kuldetilpassede del af den nutidige flora 
og fauna vil komme under pres.

Letter vi ankeret og sætter sejl mod sydligere himmel
strøg, forlader vi et Grønland i forandring. Et Grøn
land, der altid har forandret sig, og hvis nutidige bio- 
diversitet er betinget af landets forhistorie såvel som 
de nutidige barske arktiske forhold. Med næsen mod 
syd sejler vi mod egne, hvor repræsentanter for Grøn
lands forhistoriske flora og fauna findes i dag. Bliver 
det Grønlands fremtidige flora og fauna? Det afhæn
ger af mange faktorer, bl.a. om arterne kan sprede sig 
til Grønland, og i hvilket omfang vi flytter dem dertil. 
Det er svært at gisne om, hvordan Grønland ser ud 
om 100 år - forhåbentlig vil storblomstret gederams 
og stenpikker stadigvæk fange opmærksomheden.
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FIGUR i. Bygden 
Saqqaq i Disko
bugten sommeren 
2009. Såvel slæder 
som snescootere 
holder fri, og det 
gør hundene også. 
Foto: Ebbe Mor
tensen.

figur 2. Base
camp for jernefter
forskningen i Isu- 
kasia i Godthåbs- 
fjorden 2012. Der 
er planer om et 
stort jernudvin
dingsprojekt i om
rådet, ca. 100 km 
fra Nuuk tæt ved 
Indlandsisen. 
Foto: Ebbe Mor
tensen.

Miljøretlige udfordringer i Grønland
AF ELLEN MARGRETHE BASSE

i. Hvad er karakteristisk for Grønland?

Det grønlandske samfund, dets erhvervsstruktur og 
dets miljøudfordringer er karakteriseret ved: et arktisk 
miljø med migrerende og internationalt beskyttede 
dyrearter, klimaændringer, et meget ungt grønlandsk 
selvstyre inden for Kongeriget Danmark, et spredt bo
sætningsmønster, logistiske problemer med at binde 
landet sammen og en økonomi, der i høj grad er base
ret på fiskeri-, fangst- og jagtproduktion samt bloktil
skud fra Rigsfællesskabet. Transportvejene er stort set 
alene at finde på havet og i fjordene - og først og frem
mest i Vestgrønland.

1.1 Et ungt selvstyre under udvikling

Inatsisartut (den grønlandske lovgiver) og Naalak- 
kersuisut (den grønlandske regering) har efter lov nr. 
473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, der tråd
te i kraft den 21. juni 2009, kompetence til selvstæn
digt at regulere stort set alle anliggender. Det gælder 
bl.a. miljø-, natur-, ressource- og klimaspørgsmål. 
Kompetencerne modsvares af et ansvar for Selvstyret 
til at tage hånd om de miljømæssige udfordringer. 
Selvstyreloven tillægger også Selvstyret retten til de 
indtægter, der kan opnås fra råstofaktiviteter - mod at 
indtægterne modregnes i det bloktilskud, der betales 
til rigsdelen Grønland.

Råstofområdet indebærer nogle udviklingsmulig
heder for Grønland. Aktuelt foreligger der imidlertid 
ikke en overordnet fysisk eller strategisk planlægning 
for udviklingen. De enkelte projekter, der tillades, kan 
derfor have vidtrækkende konsekvenser for den gene
relle udvikling i Grønland.

1.2 Fangersamfund, den biologiske mangfoldighed 
ogfalles sårbarhed

Befolkningstætheden er den laveste i verden - kun 
0,14 personer pr. kma. Der bor ca. 57.000 grønlændere 
fordelt i byer og bygder langs en kystlinje på ca. 5.000 
km, primært langs vestkysten. De fleste bor i Nuuk og 
i byerne. En del bor i isolerede fangersamfund, der 
har meget få indbyggere og meget primitive affalds- 
og spildevandsforhold.

Den biologiske mangfoldighed og de grønlandske 

bygders eksistensgrundlag er knyttet til det produkti
ve marine økosystem.

Anvendelsen af miljøgifte i de industrialiserede 
lande er steget med eksplosiv hast. Miljøgiftene er ble
vet båret med luften og med vandet rundt i den arkti
ske natur med alvorlige skadevirkninger for dyr og 
mennesker til følge. Nedbrydningen af giftstoffer fra 
affald og organiske forurenende stoffer er - på grund 
af lave temperaturer og korte vækstsæsoner - meget 
langsom, og næringskæderne er korte. Det gør natu
ren og fangersamfundene meget sårbare.

7.3 Klimaændringer og-tilpasning

I de sidste 50 år er temperaturen i Arktis steget dobbelt 
så meget som verdensgennemsnittet. Det har betydning 
for samfundsudviklingen i Grønland, for grønlænder
nes livsbetingelser og for dyrelivet. Områder, der tid
ligere var dækket med is og sne, er nu i lange perioder 
uden sne med øget solopvarmning til følge, og hav
isens rumlige og tidsmæssige udbredelse er reduceret.

De videnskabelige prognoser, der forudsiger kraf
tige temperaturstigninger, forekomster og tilgænge
lighed af globalt efterspurgt olie, gas og mineraler 
samt teknologiudvikling skaber nye muligheder for 
udvikling af en råstoføkonomi, der kan understøtte 
bestræbelserne for, at Grønland kommer til at fungere 
som en selvstændig rigsdel i Kongeriget Danmark. At 
havisen smelter, indebærer samtidig funktioner i for
bindelse med nye skibsruter gennem Nordøst- og 
Nordvestpassagen og turisme (bl.a. krydstogtskibe) 
som nye erhvervsområder. Aktuelt er der tale om en 
årlig vækst i antallet af krydstogtskibe på 30-40 %.

En udnyttelse af de nye muligheder i det sårbare 
og vanskeligt fremkommelige arktiske miljø forudsæt
ter imidlertid en adækvat løsning af de skitserede pro
blemer bl.a. gennem miljølovgivning, overvågning og 
beredskab.

2. En bæredygtig lovgivning 
og Inuits rettigheder

I lyset af de nævnte udfordringer vil den grønlandske 
retsudvikling kun være bæredygtig, hvis den bliver 

MILJØRETLIGE UDFORDRINGER I GRØNLAND l6ß



baseret på en lovgivning, der tager hensyn både til alle 
nulevende og fremtidige generationers (herunder op
rindelige folks) levevilkår og til den biologiske mang
foldighed. De globale udfordringer nødvendiggør i 
den sammenhæng en vertikal harmonisering med den 
internationale miljølovgivning.

Grønlændernes retsstilling er anderledes, end den 
er for danske statsborgere i rigsdelen Danmark. Den 
grønlandske miljølovgivning er, som det skal belyses 
med nogle eksempler, mindre streng end den gælden
de miljølovgivning i rigsdelen Danmark. Forskellen er 
bl.a. begrundet i, at rigsdelen Grønland ikke indgår i 
Den Europæiske Union (herefter EU), og at der er ta
get forbehold for Grønland bl.a. i Kongeriget Dan
marks tiltrædelse af Århuskonventionen.

Grønlænderne er en del af Iunit-samfundet, der 
geografisk spænder over de arktiske regioner i Grøn
land, USA, Canada og Rusland. Deres sprog, kalaalli- 
sut, adskiller sig afgørende fra de europæiske sprog 
(herunder dansk), der anvendes i den internationale 
og nationale lovgivning.

Folkeretligt er det med FN’s »Deklaration af 13. 
september 2007 om Oprindelige Folks Rettigheder« 
anerkendt, at Inuit er selvstændige folk, som har ret til 
selvbestemmelse, til landområder, til ressourcer og til 
som folk og individer at have indflydelse på og ansva
ret for egen udvikling. Rettighederne aktualiseres af 
interessekonflikter i forbindelse med generelle og kon
krete beslutninger om samfundsudviklingen.

De interessekonflikter, der er tale om, mellem fan
gersamfundene i Arktis og det flertal, der typisk be
stemmer generelt og konkret, hvordan samfundsud
viklingen skal være, er belyst i en sag, der blev rejst 
ved Inter American Commission on Human Rights i 
december 2005 af Inuit-samfundet i Canada og USA 
imod de amerikanske myndigheder. Sagsfremstillin
gen indeholder mange konkrete eksempler på de 
uoverstigelige problemer, fangersamfundene i dag 
står overfor som konsekvens af flertallets beslutninger 
gennem en erhvervs- og miljølovgivning, der medfø
rer menneskeskabte klimaændringer. Sagen blev af
vist - den kunne ikke realitetsbehandles. Fangernes 
interesse i at kunne bevare kultur og livsgrundlag var 
et politisk anliggende. Reglerne sikrede dem ikke sær
ligt beskyttede menneskerettigheder. Som det skal 
fremgå af det følgende, er der heller ikke i den grøn
landske erhvervs- og miljølovgivning sikret Inuit en 
beskyttelse imod en (bl.a. af klimaændringerne skabt) 
kommerciel udnyttelse af naturressourcer, der vanske
liggør deres opretholdelse af egen kultur og egne livs
betingelser.

3. Hvem lovgiver om beskyttelse 
og nyttiggørelse af miljø og natur?

Mange af de miljøproblemer og -udfordringer, der er 
tale om i Grønland, kan kun løses i et internationalt 
og regionalt mellemstatsligt samarbejde - herunder 
gennem bindende forpligtelser fastlagt i miljøkonven
tioner, protokoller og deklarationer.

Efter de folkeretlige regler er det traditionelt kun 
stater og ikke befolkningsgrupper eller områder, der 
kan deltage i internationale og regionale organisatio
ner. Den folkeretlige handleevne har den betydning, 
at det er Kongeriget Danmark som sådant, der delta
ger bl.a. som medlem af FN’s mange miljøregimer og 
Den Internationale Hvalfangst Kommission (herefter 
IWC). Kongen (regeringen) handler efter grundlo
vens § 19 på rigets vegne i mellemfolkelige anliggen
der, herunder ved indgåelse af folkeretlige aftaler om 
miljø- og klimaforhold (miljøkonventioner).

3. i Folkeretlig handleevne og kompetencefordeling
i Rigsfallesskabet

Naalakkersuisut er ved selvstyreloven bemyndiget til 
at handle på Danmarks vegne i de mellemfolkelige an
liggender, der alene vedrører Grønland, og som ikke 
tillige vedrører andre dele af kongeriget. Der er tale 
om en fuldmagtsordning, hvor Naalakkersuisut har 
en udtrykkelig og generelt formuleret adgang til selv 
at føre afsluttende internationale forhandlinger.

Den danske regering handler derimod fortsat fol
keretligt på vegne af Grønland ved indgåelse af mel
lemfolkelige aftaler, der vedrører alle dele af Rigsfæl
lesskabet - og regeringen inddrager Naalakkersuisut i 
sådanne forhandlinger. Det er den danske regering, 
der på vegne af Kongeriget Danmark indgår aftaler 
inden for rammerne af FN’s Havretskonvention, 
UNCLOS, når der skal tages stilling til afgrænsnin
gen af det danske territorium (herunder søterritorium 
omkring Grønland). Det var derfor regeringen som 
repræsentant for Kongeriget Danmark, der i maj 2008 
- sammen med repræsentanter for Kongeriget Norge, 
Canada, Rusland og USA - underskrev »Ilulissater- 
klæringen«. Staterne forpligtede sig ved erklæringen 
til at samarbejde om udviklingen i Arktis med respekt 
for folkeretten.

Der er enkelte internationale og regionale organi
sationer, eksempelvis Den Internationale Maritime 
Organisation (IMO) og Nordisk Ministerråd, der ac
cepterer, at Grønlands Selvstyre indgår som associeret 
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medlem. Medlemsskabet sikrer typisk en taleret, men 
ikke en stemmeret for Naalakkersuisut.

Det Arktiske Råd er en særegen international orga
nisation, der består dels af en sammenslutning af otte 
arktiske stater (Danmark, Finland, Island, Sverige, 
Norge, Rusland, USA og Canada), dels af seks inter
nationale organisationer, der er repræsentanter for de 
oprindelige folk i Arktis (herunder Inuit Circumpolar 
Council). Alle betragtes som medlemmer.

5.2 Internationaleforpligtelser 
medforbehold for Grønland

I flere af de miljøkonventioner, som Kongeriget Dan
mark deltager i, er der taget et territorialt forbehold 
for Grønland, dvs. at de rettigheder og pligter, der er 
fastlagt ved de pågældende konventioner, ikke gælder 
i forhold til Grønlands miljø, natur og kultur.

Der er f.eks. taget forbehold for Grønland ved 
Danmarks deltagelse i Århuskonventionen. Konven
tionen er det vigtigste internationale instrument til 
beskyttelse af den berørte befolknings og miljøorga
nisationernes ret til at blive inddraget i beslutninger 
om miljø, natur og kultur. Det fremgår af konventio
nen, at der skal være adgang for den berørte offentlig
hed (herunder miljøorganisationer) til at få oplysnin
ger om miljødata (miljøkvaliteten m.v.), adgang til at 
blive inddraget i de politiske og administrative beslut
ninger og adgang til en uafhængig klagebehandling 
og/eller domstolsprøvelse. På grund af forbeholdet 
har grønlænderne og miljøorganisationerne ikke så
danne processuelle rettigheder - og det selv om der 
aktuelt træffes meget afgørende administrative be
slutninger, ikke mindst efter råstoflovens regler.

Stockholmkonventionen er et andet eksempel på 
en konvention, der er tiltrådt af Danmark med forbe
hold for Grønland. Konventionen, som har til formål 
at begrænse de alvorlige skadevirkninger, der følger 
af persistente (dvs. vanskeligt nedbrydelige) organi
ske miljøgifte, pålægger de deltagende parter at etab
lere nationale handlingsplaner til begrænsning af så
danne miljøgifte. Affaldssituationen i Grønland og de 
nye råstofindvindingsaktiviteter forøger mængden af 
miljøgifte, som luften og vandet fra den smeltende 
indlandsis og havis vil transportere rundt i den sårba
re natur. Grønland er på grund af det arktiske klima 
særlig sårbar over for miljøgifte. Derfor er forbehol
det problematisk. Det er ifølge »Kongeriget Dan
marks Strategi for Arktis 2011-2020« nødvendigt at få 
Grønland omfattet af konventionen, og en bemyndi

gelsesbestemmelse i miljøbeskyttelsesloven skal som 
nævnt nedenfor bidrage til at skabe rammerne for at 
få fjernet det territoriale forbehold.

5.5 De folkeretlige relationer til Den Europæiske Union

Grønland blev en del af Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab, da Danmark blev optaget som medlem 
den i. januar 1973. Efter at Hjemmestyret blev indført 
i 1978, gennemførtes der en folkeafstemning i Grøn
land, der førte til udmeldelse i 1985. Rigsdelen Grøn
land er derfor ikke omfattet af EU’s miljølovgivning 
samt EU’s ageren som en central og dominerende in
ternational miljøaktør.

EU har i dag en meget omfattende og velkoordine
ret miljølovgivning, som forpligter rigsdelen Dan
mark. Da EU er blevet accepteret i de fleste internatio
nale og regionale organisationer som part, følger det 
af Lissabontraktaten, at EU’s institutioner i langt de 
fleste sammenhænge har overtaget kompetencen til at 
føre forhandlinger og til at indgå folkeretlige aftaler 
om miljøforhold. EU er bl.a. part i Den Nordiske Di
mension, medens repræsentanter for de oprindelige 
folk (herunder Inuit Circumpolar Council) alene har 
status som ‘andre aktører’.

Der er ved regionale og internationale miljøaftaler 
meget ofte tale om situationer, hvor Europakommis
sionen udtaler sig og forhandler på vegne af medlems
staterne, herunder rigsdelen Danmark. Kongeriget 
Danmark har imidlertid opnået ret til at forhandle på 
vegne af Grønland som oversøisk territorium. Det 
fremgår af Erklæring nr. 25, der er knyttet til Maas
trichttraktaten. Erklæringen er ikke gentaget i Lissa
bontraktaten. Dens fortsatte gyldighed er derfor ble
vet bestridt i forbindelse med en kompetencekonflikt 
mellem Europakommissionen og den danske regering 
ved stillingtagen til hvalfangst i Den Internationale 
Hvalfangst Kommission (IWC), jf. herom nedenfor.

4. Fiskeri, jagt og fangst

Fiskeri-, jagt- og fangstproduktion hjemtager over 
95% af de grønlandske eksportindtægter. Erhvervet 
har direkte eller indirekte betydning for ca. 20% af 
den grønlandske befolkning. Derfor er den nationale 
fiskeri-, jagt- og fangstlovgivning af meget stor betyd
ning for grønlænderne - ikke mindst for grønlandske 
erhvervsfangere.

Rigsdelen Grønland er imidlertid også omfattet af 
en række miljøkonventioner samt af en samarbejdsaf
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tale med EU, som har betydning for den fortsatte ud
øvelse af nogle af aktiviteterne og for udnyttelsesin
tensiteten.

4. i Internationale forpligtelser til beskyttelse

Blandt de centrale internationale og regionale instru
menter, der har betydning for beskyttelsen af migre- 
rende arter, der opholder sig på det grønlandske terri
torium, er Konventionen om Biologisk Mangfoldig
hed (Biodiversitetskonventionen), Hvalfangstkonven
tionen (angående regulering af hvalfangst), Ramsar- 
konventionen (om beskyttelse af vådområder af inter
national betydning forvandfugle), CITES-konventio- 
nen (om forbud mod international handel med ud
ryddelsestruede vilde dyr og planter), Oslo konventio
nen (om forskning i isbjørne og om beskyttelse af is
bjørnehabitater) og UNESCO’s Verdensarvkonven
tion (om beskyttelse af verdens kultur og miljø). Rigs
delen Grønland har påtaget sig forpligtelserne, og 
den grønlandske natur har opnået beskyttelse efter de 
nævnte konventioner.

Grønlands Rødliste blev offentliggjort i 2007 som 
et bidrag til gennemførelsen af forpligtelserne, især 
forpligtelserne fastlagt ved Biodiversitetskonventio
nen. Listen er udarbejdet efter de kriterier, der er op
stillet af den internationale naturbeskyttelsesunion 
(UICN), hvor de arter, der lettest lod sig vurdere, er 
medtaget. Listen indeholder i alt 115 arter af arktiske 
dyr (pattedyr, fugle, ferskvandsfisk og sommerfugle) 
og planter (orkideer). Det konstateres, at 36 af de un
dersøgte arter (eller isolerede bestande) er uddøende, 
forsvundet fra Grønland eller i varierende grad true
de. Blandt de kritisk truede arter er Nordhavsbestan
den af hvalros, spættet sæl, Spitsbergenbestanden af 
grønlandshval, nordkaper, hvidhval og den vestgrøn
landske bestand af narhvaler. Det fremgår af rødli
sten, at flere af de nævnte arter jages på en ikke-bære- 
dygtig måde. Gennemførelsen af konventionerne er 
derfor en udfordring for Selvstyret og for fangersam
fundene i Grønland.

4.2 Hvalfangst - et eksempel på kompetencekonflikt

Moderne redskaber har betydning for udnyttelsesgra
den af store og små hvaler, og der er aktuelt uenighed 
internationalt, om det er bæredygtigt med en fortsat 
grønlandsk hvalfangst. Det kommer bl.a. til udtryk i 
de forhandlinger, der er i IWC under Hvalfangstkon
ventionen. IWC administrerer et generelt forbud mod 
kommerciel fangst af store hvaler. Forbuddet er mo

dificeret med godkendte kvoter for fire oprindelige 
samfund, herunder Grønland. Den danske regering 
støtter mulighederne for en fortsat grønlandsk hval
fangst på et bæredygtigt grundlag. Da EU ikke er 
medlem af IWC, men alene har observatørstatus, har 
Danmark hidtil været i stand til at forhandle ud fra de 
grønlandske interesser. Europakommissionen fik i 
2008 et mandat af flertallet til at forhandle på med
lemsstaternes vegne i forhold til nogle konkrete 
spørgsmål. Det har givet anledning til grundlæggen
de diskussioner om, hvorvidt Danmark fortsat kan op
træde i IWC uden at respektere den officielle EU-po- 
litik, der forudsætter et fangstforbud.

Ud over de hvaler, der administreres af IWC, eksi
sterer der ca. 70 andre hvalarter, som administreres en
ten af regionale organisationer eller af de lande og 
samfund, hvor de pågældende hvaler befinder sig. I 
forhold til sådanne småhvaler har de tre rigsdele i 
Danmark hver sin hvalpolitik, baseret på beslutninger 
i den enkelte rigsdel. Rigsdelen Danmark er ift. sådan
ne småhvaler retligt forpligtet af EU’s habitatdirektiv. 
Direktivet forbyder fangst af alle hvalarter i danske 
farvande, og Europakommissionen forhandler i for
hold til sådanne hvaltyper på rigsdelen Danmarks veg
ne. Grønland regulerer fangsten af hvid- og narhvaler 
sammen med Canada i Fælleskommissionen JCNB 
(Joint Commission on Conservation and Management 
of Narwhal and Beluga). De øvrige havpattedyr for
valtes under Den Nordatlantiske Kommission for Hav
pattedyr, NAMMCO (North Atlantic Marine Mam
mal Commission), hvor rigsdelen Grønland er med
lem, og rigsdelen Danmark kun er observatør.

4.3 Fiskeripartnerskab med EU

På grund af sit tilhørsforhold til Danmark og på 
grund af den utilstrækkelige infrastruktur, en økono
mi, der er baseret primært på en enkelt økonomisk ak
tivitet (fiskeriet), betydelig økonomisk afhængighed 
af økonomisk støtte m.v. opnåede Grønland i 1985 en 
særstatus i forhold til EU som oversøisk territorium. 
Der er i den sammenhæng, med Grønlandstraktaten, 
etableret en særlig mulighed for indgåelse af bilatera
le aftaler, der på den ene side giver EU adgang til 
fiskebestanden i de grønlandske farvande og på den 
anden side sikrer økonomisk støtte til Grønland. Sam
tidig indebærer et sådant samarbejde med EU nogle 
udfordringer for de grønlandske småfiskere - især på 
det åbne hav, hvor kommercielt fiskeri har afgørende 
betydning for udnyttelsesgraden.

Den seneste fiskeripartnerskabsaftale fra 2006 
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mellem Grønland/Danmark og EU, som er kodifice
ret i en rådsafgørelse af 17. juni 2006, fastlægger nye 
rammer, der forudsættes at udvide og styrke forbin
delserne mellem EU og Grønland og at bidrage til en 
bæredygtig udvikling i Grønland.

figur 3. Fiske
kutter på vej hjem 
med en last af 
hellefisk, Ilulissat 
2012. Foto: Ebbe 
Mortensen.

4.4 Kommercielt fiskeri v ersusfiskerifrajoller

Den grønlandske lovgivning har hidtil søgt at beskyt
te egne fangersamfund gennem en hovedregel om, at 
det kun var personer, der havde en bruttoindkomst i 
Grønland på mindst 50% fra fangst, jagt og fiskeri, 
der kunne opnå erhvervsfangerbevis som grønland
ske erhvervsfangere. Hvis indkomsten fra andre hverv 
og bierhverv oversteg 50 % af en erhvervsfangers ind
tægter, mistede fangeren retten til erhvervsjagtbevis.

Inatsiartutlov nr. 8 af 22. november 2011 ophæve
de den begrænsning for andre kommercielle aktørers 
deltagelse i kystfiskeriet. En tidligere maksimal kvote 
på 10% til det enkelte fartøj blev samtidigt forhøjet til 
15%. Naalakkersuisut begrunder i lovens forarbejder

ændringerne med et behov for en bedre indtjening i 
fiskerisektoren, der kan gøre kystnært fiskeri renta
belt. Det konstateres i den sammenhæng, at ændrin
gen vil indebære, at mange fiskere, især jollefiskere, 
må omstilles til andre erhverv. Mindretallet (Siumut), 
der var imod lovændringen, fastslår, at ændringen vil 
medføre den samme koncentration i det kystnære 
fiskeri, som man oplever i det havgående fiskeri - med 
konsekvenser for de grønlandske fangere. Udfordrin
gerne, som ændringen indebærer for de lokale fange
re og for fiskebestanden, søges imødegået ved be
kendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske 
bevaringsforanstaltninger i fiskeriet. Den skal sikre, at 
de største fiskefartøjer ikke kan deltage i kystfiskeriet. 
Bekendtgørelsen angiver bl.a. et delvist fiskeriforbud 
for store fiskefartøjer inden for tresømilegrænsen. Far
tøjerne må ikke være større end 75 bruttoregisterton 
(BRT). De må heller ikke være over 120 bruttoton 
(BT). Bekendtgørelsen indeholder også et generelt 
forbud mod at anvende vod og trawl, når der fiskes 
efter torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk og havkat.
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De grønlandske erhvervsfangeres erhvervsmæssi
ge overlevelsesmuligheder i et samfund under omstil
ling blev søgt understøttet ved Landstingslov nr. i af 
16. maj 2008, der tillader erhvervsfangere at oppebæ
re indtægter dels fra turisme, dels ved deres assistance 
til forskningsmæssige opgaver, uden at sådanne ind
tægter skal indregnes i indtægtsopgørelsen. Der kan 
f.eks. være tale om hundeslædeture, sejlture såvel med 
joller som kajak samt egentlige ekspeditioner, og fan
gerne kan være samarbejdspartnere med forskergrup
per i forbindelse med feltarbejde. Det vurderes i lov
forarbejderne til 2008-loven, at der er et stort poten
tiale for fangerne i at servicere forskergrupper og turi
ster.

5. Råstoffer, vandkraft og samfundsudvikling

Det voksende globale behov for olie og gas, samt ud

sigten til forekomster af andre kostbare naturressour
cer i Grønlands undergrund har skabt en interesse 
bl.a. hos multinationale selskaber for at deltage i ud
nyttelsen af naturressourcerne, som grønlænderne ik
ke aktuelt har finansiel kapacitet til at udnytte. Mulig
hederne for at have energitunge virksomheder som 
eksempelvis aluminiumsværker, der kan drives af 
CO2-neutral vandkraft, og deponeringsmuligheder 
for CO2 er også globalt efterspurgt.

Naalakkersuisut ønsker at understøtte en udnyt
telse af den globale interesse i de grønlandske ressour
cer gennem en »konkurrencedygtig lovgivning«. Inat- 
sisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om råstofindvin
ding skal derfor skabe grundlag for en »samlet inte
greret myndighedsbehandling«. Råstofmyndigheden 
er placeret hos Naalakkersuisut for Erhverv og Ar
bejdsmarked, der bl.a. har sagsområderne: energiin
tensiv industri (aluminiumsprojektet), erhvervsfrem

FiGUR 4. Diesel
elværket i Nuuk, 
der i dag kun fun
gerer som reserve
værk til vandkraft
værket i Bukse- 
fjorden. Foto: 
Ebbe Mortensen.
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meordninger, administrationen af loven om biologi
ske ressourcer samt indgåelse af udnyttelsesaftaler og 
eksporttilladelser. Råstofdirektoratet, der er tillagt 
kompetencen efter råstofloven, skal foretage den sam
lede administrative sagsbehandling ved stillingtagen 
til ansøgninger om råstofaktiviteter, anvendelse af un
dergrunden m.v. I den udstrækning, der f.eks. skal 
etableres vandkraftværker som led i en råstofudnyttel
se (som det var tilfældet med aluminiumsværket, der 
blev etableret af det multinationale selskab Alcoa), er 
det råstofloven, der finder anvendelse - og ikke Inatsi- 
sartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af 
vandkraftressourcer til produktion af energi.

Myndighedsbehandlingen kan efter råstofloven 
overføres administrativt til andre myndigheder og til 
private. Det kan efter loven være hvem som helst, der 
får tillagt myndighedskompetencerne. En sådan bred 
adgang til administrativt at overføre myndigheds
kompetencer ville under ingen omstændigheder blive 
betragtet som lovlig i rigsdelen Danmark.

Afvejningen af de forskellige hensyn, herunder 
miljøhensyn, skal foretages af Råstofdirektoratet - el
ler af de offentlige eller private aktører, som Naalak- 
kersuisut administrativt bemyndiger til det. Der er in
gen muligheder for at påklage de afgørelser, der træf
fes efter råstofloven. Det svækker retssikkerheden og 
den demokratiske indflydelse. Der er heller ingen søgs
målsret til de grønlandske domstole for miljøorgani
sationer. Havde Danmark tiltrådt Århuskonventionen 
uden forbehold for Grønland, ville det være nødven
digt at sikre den berørte offentlighed en entydig ad
gang til en uafhængig klage- eller domstolsprøvelse.

5. i Bestemmelser om miljøkonsekvensvurdering

Miljø- og naturbeskyttelsesreglerne i råstoflovens ka
pitel 13 indeholder bestemmelser om miljøkonse
kvensvurderinger. Den sagsbehandling, der skal fore
tages efter reglerne, indeholder imidlertid ikke en 
obligatorisk pligt for myndighederne til at inddrage 
den berørte offentlighed, sådan som miljøkonse
kvensregler i dag forudsættes udformet efter Espoo- 
konventionen, som Grønland er omfattet af - og efter 
Århuskonventionen, hvor der er taget forbehold for 
Grønland.

Et af de centrale eksempler på lukkethed i den ad
ministrative sagsbehandling efter råstofloven er den 
behandling, som blev foretaget af en ansøgning fra 
Alcoa om etablering af et aluminiumsværk med vand
kraftværker. Råstofdirektoratet er blevet kraftigt kriti

seret i offentligheden og i et integritetsstudie fra 2012 
for at være meget lukket og udemokratisk i behandlin
gen af Alcoas ansøgning.

5.2 Beskyttelsen afintemationale 
naturbeskyttelsesområder

Grønland har som nævnt mange internationalt be
skyttede dyre- og plantearter samt nogle udpegede 
habitatområder. Der er konkret udpeget elleve Ram- 
sarområder, der er internationalt beskyttede som våd
områder af international betydning. Ilulissat-isfjor- 
den er udpeget som UNESCO’s verdensnaturarv.

Råstofloven tillægger Naalakkersuisut (Råstofdi
rektoratet) kompetence til ved en konkret afgørelse at 
ophæve den internationale beskyttelse af sådanne ha
bitater (og dermed at undlade at beskytte arterne), 
hvis direktoratet konkret vurderer, at der er tale om 
væsentlige samfundsinteresser, som gør det bydende 
nødvendigt. Der er som nævnt ingen klageadgang for 
den berørte offentlighed, når der træffes sådanne vidt
gående afgørelser. Direktoratet kan i den sammen
hæng efter råstofloven vurdere, om det må betragtes 
som hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt at invol
vere offentligheden i beslutningsprocessen.

De nævnte bestemmelser er et eksempel på den 
betydelige forskel, der er på beskyttelsen i Grønland 
henholdsvis i EU (herunder i rigsdelen Danmark). 
Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og gen
nemførelsen af Århuskonventionen ved projektoffent
lighedsdirektivet fører til en meget strengere beskyt
telse af de internationale naturbeskyttelsesområder 
og til absolutte krav om inddragelse af den berørte of
fentlighed i rigsdelen Danmark. At de processuelle 
rettigheder er afgørende for en effektiv håndhævelse 
af den internationale beskyttelse af habitater, fremgår 
bl.a. af en afgørelse, der blev truffet under Århuskon
ventionen den 29. april 2008 af en såkaldt Compli
ance Committeee. Det understreges, at rigsdelen Dan
mark ved klage- eller søgsmålsadgang for den berørte 
offentlighed skal sikre en effektiv håndhævelse.

Efter miljøansvarsdirektivet (som gennemført i 
dansk lovgivning ved miljøskadeloven og en ændring 
af samtlige miljølove i 2008) skal den ansvarlige ope
ratør i rigsdelen Danmark også forebygge miljøska
der, genetablere sårbart miljø, der er blevet væsentligt 
skadet, og dække eventuelle myndighedsomkostnin
ger ved genetablering af internationale naturbeskyt
telsesområder. Reglerne i den grønlandske råstoflovs 
kapitel 14, der betegnes som regler om miljøansvar, 
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vedrører kun traditionelle erstatningsretlige krav om 
dækning af økonomiske tab - ikke et egentligt miljø
ansvar.

5.5 Kulturelle brugsrettigheder

Grønlænderne har ikke ejendomsret til de arealer, 
hvor deres bygninger er opført. De har brugsrettighe
der, der er udviklet fra fangersamfundet som en ret for 
en Inuit til den fysiske tilstedeværelse og til at udnytte 
de ressourcer (dyr, planter, råstoffer m.v.) dér, hvor 
han/hun er. Råstofloven indeholder regler i kapitel 11, 
der afgrænser grønlændernes fælles brugsret til rå
stofferne. Det fastslås, at personer, der er fast bosid
dende og fuldt skattepligtige i Grønland, fortsat har 
en ret til at udnytte råstofferne, men kun i et begræn
set omfang, der bl.a. er bestemt ved angivelse af de 
primitive hjælperedskaber, der må anvendes. Det fast
slås også, at udnyttelsen af brugsretten skal ske med 
respekt for kommercielle indvindingsrettigheder.

6. Klimaforpligtelser og -kompetencer

Rigsdelen Grønland er omfattet af Det Danske Kon
geriges ratificering af FN’s klimakonvention (forkor
tet UNFCCC) og Kyotoprotokollen. De to rigsdele 
har en samlet forpligtelse til at reducere udledningen 
af drivhusgasser inden udgangen af 2012 med 8% 
(med 1990 som basisåret).

De klimabestemmelser, der er i den nye grønland
ske råstoflov, giver imidlertid ikke klare kompetencer 
til opfyldelsen af reduktionsforpligtelsen. Der er ale
ne tale om bestemmelser, som pålægger Råstofdirek- 
toratet at inddrage en vurdering af forventede klima
konsekvenser i sit bedømmelsesgrundlag. Loven giver 
Naalakkersuisut en generel bemyndigelse til at fast
sætte administrative bestemmelser vedrørende klima
relevante projekter - f.eks. projekter om deponering 
af drivhusgasser.

Det fremgår klart af den femte danske kommuni
kation under Klimakonventionen og af den seneste 
2012-status for drivhusgasudledningen i Kongeriget 
Danmark, at der ikke kan forventes en reduktion i det 
grønlandske energiforbrug, og at det i øvrigt er kom
pliceret at reducere drivhusgasudledningen i Grøn
land. De primære grønlandske kilder til udledning af 
CO2 er brændselsolie, der anvendes af de grønland
ske skibe. Et møde, som Naalakkersuisut for Fiskeri, 
Fangst og Landbrug afholdt med repræsentanter for 
fiskeriet i 2010 om drivhusgasudledningen fra fiskeriet 
og om initiativer til reduktion, resulterede alene i en 

erkendelse af, at erhvervet er kendetegnet ved stor di- 
versitet med både store, mellemstore og meget små 
enheder, og at departementet ikke har kompetence til 
at regulere olieforbruget på havet.

7. Miljøbeskyttelse i øvrigt
- affald, spildevand og farlige stoffer

Nogle af de miljøudfordringer, der er i Grønland, er 
begrundet i geologiske, klimatiske og kulturelle fakto
rer, som skaber særlige problemer ved håndtering af 
affald, ikke mindst affald fra elektronisk udstyr og fra 
andre moderne produkter, der ikke kan omsættes i na
turen, og som har store skadevirkninger.

Med en lille befolkning fordelt på et stort antal be
byggelser, som samtidigt er adskilt af store afstande 
og vanskelige transportveje, er der fysiske og økono
miske begrænsninger for etablering af moderne af
faldsfaciliteter. Det afspejler sig i Inatsisartutlov nr. 9 
af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. Loven, 
der administreres af Naalakkersuisut for Indenrigsan- 
liggender, Natur og Miljø, omfatter primært nærmil
jøproblemer på land, der er knyttet til husholdninger 
og fangersamfund.

7. i Affalds- og spildevandsproblemer

Miljøbeskyttelsesloven tilsigter at få løst de proble
mer, der er tale om på grund af manglende sortering, 
indsamling og håndtering af affald - herunder at sikre 
en forsvarlig håndtering af risikoaffald og andet far
ligt affald rundt om i kommunerne.

En stor del af affaldet ender i dag på ikke-miljø- 
godkendte deponeringspladser (»dump«). Dumpe
ne, der kan indeholde døde dyr, jern, metal, elektro
nik og alle andre former for affald, ligger typisk tæt 
ved havet og almindeligvis også ganske tæt på bebo
else. Der mangler typisk både overdækning og befæ
stede arealer, der kan beskytte det omgivende miljø 
imod udsivning af farlige stoffer og bakterier. I mange 
kommuner er affaldet hidtil blevet brændt af på den 
åbne dump. Bortskaffelses- og transportomkostnin
gerne i forhold til miljøfarligt affald er betydelige - 
derfor forbliver meget miljøfarligt affald også henlagt 
på dumpen. Latrinært spildevand (også kaldet natre
novation) samles i gule sække, og sanitært spildevand 
(også kaldet gråt spildevand) bortskaffes på dumpen 
eller fra ramper ved byer og bygder.

Affald efterlades også af fangerne i det åbne land, 
og restprodukterne fra råstofindvinding forbliver i 
nærheden af indvindingsområderne. Fiskeriindustri-
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FIGUR 5. Bilkirke
gård med gammelt 
GTO-materiel, Ilu- 
lissat 2012. Foto: 
Ebbe Mortensen.

ens affald dumpes i havet, udledes mere eller mindre 
urenset gennem spildevandsledninger eller efterlades 
på landarealer.

Der er også store problemer med udtjente biler og 
andre genstande, som blot efterlades - med usikker
hed om ejer- og ansvarsforhold. Der efterlades skibe i 
havnene, som indebærer risiko for olieforurening, 
hvis/når de synker. Genanvendelse er kun mulig, hvis 
affaldet transporteres til rigsdelen Danmark. Affalds
forbrændingsanlæg er der kun meget få af - og det er 
ikke de mest effektive anlæg.

Miljøbeskyttelsesloven indeholder en række be
stemmelser, der skal bidrage til at skabe bedre lokale 
affalds- og spildevandsforhold. Af hensyn til menne
skers sundhed og levevilkår fastlægges der bl.a. kon
krete forpligtelser, som er rettet til fiskeriindustrien, 
fangerne m.fL, herunder om bortskaffelse af organisk 
affald efter flænsning af hav- og landdyr. Loven inde
holder bemyndigelsesbestemmelser, der tillægger Naa- 

lakkersuisut kompetence til at formulere mere præcise 
forpligtelser, ligesom kommunerne kan stille konkre
te krav til affaldshåndteringen i husholdninger og er
hverv, samt føre tilsyn med overholdelsen. Loven gi
ver også kommunerne en bemyndigelse til at kræve 
tilslutning til kloakering, når en sådan er etableret. 
Kloakering er imidlertid, bl.a. på grund af de geologi
ske forhold, kun gennemført i få større byer.

7.2 Internationaleforpligtelser 
vedrørende miljøgifte m. v.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser til gennemfø
relse af internationale forpligtelser er meget åbne, og 
de er næsten intetsigende. Der er tale om nogle få lin
jer, som sikrer brede bemyndigelser til Naalakkersui- 
sut. Der er ikke noget krav om inddragelse af offent
ligheden i udnyttelsen af bemyndigelserne.

Reglerne, der kan udstedes af Naalakkersuisut ef
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ter bemyndigelsen, kan indeholde forbud mod eller 
begrænsning af indførsel, udførsel, fremstilling, op
bevaring m.v. af persistente miljøgifte. Bemyndigel
sen skal gøre det muligt for Grønland at blive omfat
tet af Stockholmkonventionen. Den samme bemyndi
gelsesbestemmelse kan ifølge lovforarbejderne anven
des til at udstede regler til opfyldelse af de internatio
nale forpligtelser, som Kongeriget Danmark har påta
get sig også med virkning for Grønland efter Montre
alprotokollen om udfasning af industrielle drivhus
gasser (CFC-gasser). Der kan også - med den samme 
meget kortfattede bemyndigelse - udstedes regler, 
som kan sikre en opfyldelse af de forpligtelser, der føl
ger af Baselkonventionen med hensyn til at begrænse 
import og eksport af farligt affald.

8. Forureningsovervågning og
-beredskab på havet

At sikre en effektiv og fuldt dækkende overvågnings- 
og beredskabsindsats i farvandene omkring Grønland 
er en særdeles vanskelig og omkostningstung opgave, 
som ikke kan løftes af Grønland uden ekstern bistand. 
I den sammenhæng vil den første retligt forpligtende 
erklæring, der er blevet underskrevet af alle parter i 
Det Arktiske Råd om et fælles eftersøgnings- og red
ningsberedskab i Arktis - »Nuukerklæringen« fra maj 
2OII - få en positiv betydning.

Det har også betydning for overvågning og bered
skab, at kompetencen til at varetage opgaverne samt 
ansvaret for forureningsbekæmpelsen på havet er delt 
mellem myndigheder i rigsdelen Grønland og rigsde
len Danmark på følgende måde:

Forurening, der opstår på havet inden for tre sømil 
fra kysten, f.eks. ved dumpning af affald fra skibe, va
retages af Naalakkersuisut for rigsdelen Grønland. 
Det er reguleret ved Landstingsforordning nr. 4 af 3. 
november 1994 om beskyttelse af havmiljøet med æn
dringer ved forordning nr. 3 af 6. juni 1997, samt hav- 
miljøanordning nr. 1035 af 22. oktober 2004.

Det er altid Naalakkersuisut, der inden for de fol
keretlige grænser og uafhængigt af sømilegrænsen, 
varetager bekæmpelsen af den forurening, der kan 
opstå i forbindelse med råstofindvinding.

Regelfastsættelsen for beskyttelsen af Grønlands 
havmiljø uden for tresømilegrænsen i situationer, 
hvor der ikke er tale om råstofindvinding (f.eks. ved 
olieudslip fra en boring), varetages af miljøministeren 
efter den danske havmiljølovs regler. Det danske for
svar varetager havmiljøovervågning, forureningsbe
kæmpelse og håndhævelse af havmiljølovgivningen, 

medmindre der er tale om skader i forbindelse med rå
stofindvinding.

Den nævnte kompetencefordeling vil formentlig 
vise sig at give anledning til komplicerede diskussio
ner om ansvaret, hvis - eller når - en alvorlig havfor
urening opstår.

9. Nogle konkluderende og 
perspektiverende bemærkninger

Grønlands Selvstyre er i gang med at udforme sin 
egen miljølovgivning med en prioritering af mulighe
derne for at opnå økonomisk uafhængighed bl.a. gen
nem indtægter fra multinationale selskabers tilladelse 
til at indvinde råstoffer, fra kommercielt fiskeri og fra 
turisme. Det indgår i bestræbelserne, at Grønland 
skal være omfattet af internationale miljøkonventio
ner, og at der skal sikres et samarbejde om overvåg
ning og beredskab. Den netop gennemførte grøn
landske miljølovgivning er imidlertid - bortset fra af
falds- og spildevandsreglerne - meget summarisk med 
vidtgående bemyndigelser til Naalakkersuisut. De 
fangerinteresser, der er tale om i forhold til oprethol
delsen af de oprindelige folks livsvilkår og kultur, er 
ikke understøttet - hverken materielt eller processu
elt. Forbeholdet for Grønland i Danmarks ratificering 
af Århuskonventionen afspejler sig bl.a. i råstofloven 
og -administrationen, der er præget af en lukkethed, 
som ikke modsvarer de internationale krav om inddra
gelse af offentligheden, herunder i miljøkonsekvens
vurderinger, og en klage- eller søgsmålsret for den be
rørte offentlighed.

Formentlig er det kun et spørgsmål om tid, før det 
bliver nødvendigt for Det Grønlandske Selvstyre at gå 
skridtet videre og gennemføre miljøregler, der i højere 
grad svarer til de internationale standarder. EU’s hval
fangstpolitik skaber problemer for en opretholdelse 
af den danske støtte til den grønlandske hvalfangst, 
der er i konflikt med EU’s forbud mod hvalfangst og 
EU’s holdning i IWC. Associationsaftalen mellem 
Grønland/Danmark og EU har også betydning for, 
hvordan miljøbeskyttelsen i Grønland kan forventes 
at udvikle sig. I Ministerrådets afgørelse af 17. juni 
2006, der udmønter aftalen mellem Grønland/Dan
mark og EU om udviklingen i Grønland, fastslås det, 
at samarbejdet skal støtte sektorpolitikker og -strate
gier, som letter adgangen til produktionsvirksomhed 
og -ressourcer, navnlig inden for: (a) uddannelse, (b) 
mineralressourcer, (c) energi, (d) turisme og kultur, 
(e) forskning og (f) fødevaresikkerhed. Miljø og kli
ma nævnes ikke eksplicit som indsatsområder i afgø
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reisen, men det betyder ikke, at EU ikke forsøger at 
udbrede sine miljøstandarder også til det grønlandske 
område. Der arbejdes aktuelt med en ændring af for
holdet til de oversøiske lande og territorier, så EU’s 
miljøpolitik kan blive udbredt globalt via associa
tionsaftaler - en fremtidsvision for EU’s globale mil
jøpolitik, der er formuleret i Grønbog om De fremtidige 
forbindelser mellem EU og de oversøiske lande og territorier.

Også i det danske Miljøministerium bekymrer 
man sig for beskyttelsen af biodiversiteten i rigsdelen 
Grønland og for inddragelsen af lokalbefolkningen i 
Grønland. Miljøstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, 
at det må betragtes som nødvendigt at inddrage lokal
befolkningen og at samarbejde både internationalt og 
regionalt om vidensopbygning og regulering af ud
nyttelsesgraden af de truede arter, der er optaget på 
Grønlands Rødliste. Beskyttelsesbehovet for biodiver
siteten kommer bl.a. til udtryk i denne liste, som blev 
udarbejdet af ministeriet i 2007 i et samarbejde med 
det tidligere hjemmestyre.
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FIGUR i. Det yderste hus i Qaanaaq, her i en verden af hvidhed, hvor land, himmel og hav går i ét. Bemærk den lyseblå isklods af ur
gammel gletsjeris, der er hentet på havisen og fungerer som drikkevandsreservoir. Foto: Kirsten Hastrup.
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Det yders te Thule
- fangerfolk og klimaforandringer i Nordvestgrønland

AF KIRSTEN HASTRUP

Der er store forandringer i gang i Grønland i disse år, 
politiske, økonomiske og klimatiske. I denne artikel 
skal jeg specielt opholde mig ved de klimatiske foran
dringer, der allerede nu sætter sig mærkbart igennem 
i hele landet, om end på meget forskellig vis. I Syd- 
grønland betyder forandringerne nye muligheder for 
dyrkning afjorden og for at holde kvæg på græs. Kar
tofler og mælk produceres lokalt og giver håb om me
re. Klimatisk minder situationen om den varme mid
delalder, hvor nordboerne koloniserede det ubeboede 
sydlige Grønland og anlagde Østerbygden helt mod 
syd og Vesterbygden i det store fjordsystem inde bag 
landets nuværende hovedstad, Nuuk (Arneborg 
2004). Som man ved, affolkedes Vesterbygden i mid
ten af det fjortende århundrede, mens det sidste livs
tegn fra Østerbygden stammer fra midten af det fem
tende århundrede. Denne affolkning hænger nøje 
sammen med Den lille Istid, dvs. den kuldeperiode 
fra det fjortende til det syttende århundrede, der spe
cielt hærgede de nordatlantiske samfund, fordi der 
her var tale om marginale landbrugsområder (Mc
Govern et al. 2007). Da både de islandske og de grøn
landske bosættere, der stammede fra Norden, i høj 
grad så sig selv som netop bønder, var det svært at om
stille sig til nye ressourcer; det er specielt veldoku
menteret fra Island (Hastrup 1990), men er også sand- 
synliggjort for Grønlands vedkommende (jf. s. 74-78 i 
dette festskrift).

De eskimoiske folk, som tidligere var indvandret 
fra det nordlige Amerika ved det smalle stræde i Nord, 
var totalt fraværende i ca. syv århundreder, før nord
boerne ankom, og ser man både på de forhistoriske og 
de historisk kendte vandringer og teknologier, er der 
ikke tvivl om, at også deres skiften hænger sammen 
med de klimatiske forhold (Gulløv 2004b). Der er al
drig tale om en entydig årsagssammenhæng, men om 
en kompleks samvarians - som hele tiden medieres af 
mennesker, der tænker og handler aktivt og kreativt i 
forhold til deres omverden. Det gælder også nu, hvor 
den globale opvarmning accelererer i et land, der hid
til har været defineret af og med isen. I dette kapitel 
skal jeg koncentrere mig om de markante og meget 
konkrete ændringer i Thule Distriktet, hvor jeg har 

fulgt fangersamfundet siden 2007. Noget af det, jeg 
har lært gennem de fem sæsoner, jeg har arbejdet i 
området, er, at man ikke kommer langt med spørge
skemaer og mikrofoner. Man skal være der og deltage 
i hverdagens praksis, så godt (eller dårligt) det nu la
der sig gøre. Det er vilkåret for antropologisk feltar
bejde i almindelighed, som jo blandt andet går ud på 
at høre det usagte og at fornemme de uhåndgribelige 
sammenhænge mellem adspredte hændelser, fortæl
linger og forklaringer. Mit projekt er en del af et større 
sammenlignende projekt, der udforsker de samfunds
mæssige konsekvenser af de globale klimaforandrin
ger i områder, hvor isen smelter - og det gælder både 
isen i det arktiske og gletsjerne i Peru - hvor havet sti
ger, kyster eroderes og floder går over deres bredder - 
fx i Stillehavet, Sydøstindien og Ghana - og endelig 
hvor tørken breder sig, brønde sander til, og græsgan
gene forsvinder som i store dele af Sahel og Vestafri
ka.1 Mit eget forskningsområde handler om isen i det 
yderste Thule - hvor ændringerne er meget dramati
ske. I Grønland hedder distriktet Avanersuaq - Det 
store Nord, så der er ikke tvivl om, hvor vi er.

i. Projektet hedder Waterworlds og er finansieret af Det Europæ
iske Forskningsråd (ERC), som hermed takkes for bevillingen.

Ultima Thule - karakteriseret og placeret

Thule var siden klassisk tid et begreb for det fjerne 
Nord, der lå på kanten af de beboelige egne, og som 
man derfor kun kunne gisne om. Thules kalden drog 
mange mennesker mod det ukendte og det sære i ran
den af verden. En af pionererne var Pytheas af Massa
lia som i det 3. århundrede fvt. kom længere mod nord 
end nogen (græker) før ham. Pytheas besøgte de bri
tiske øer, men den modige rejsende stoppede ikke der. 
Han fortsatte nord over havet og kom til det yderste 
land, Thule, som var midnatssolens land. En af de 
ting, der slog ham, var, at land, hav og himmel ofte gik 
i ét på dette sted. I dag undrer det ikke nogen, der har 
befundet sig i et gråhvidt øde af is, sne og tåge, men i 
samtiden var det med til at så tvivl om alt, hvad han 
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sagde. Det sted, Pytheas omtaler, er aldrig blevet en
deligt lokaliseret.

Fridtjof Nansen, som 1911 udgav et stort værk om 
den tidlige polarforsknings historie, der karakteristisk 
nok hedder NordiTåkeheimen, mente, at Pytheas’ Thule 
måtte befinde sig i Norge, og det blev støttet af den 
danske kulturgeograf H. P. Steensby, som i 1917 rede
gjorde for Pytheas’ rejse ud fra de geografiske oplys
ninger, der var overleveret fra det tabte originalværk 
(Nansen 1911; Steensby 1917). Hans observationerken
des især fra referater hos senere forfattere, som for
holdt sig skeptisk til muligheden for, at der overhove
det kunne leve mennesker så langt mod nord. Andre 
har foreslået, at det var Island, han refererede til, men 
det er ikke sandsynligt, da man ikke har spor af bebyg
gelse på Island før tusind år senere (hvor det en kort 
overgang fik navnet Thule), og der var helt sikkert 
mennesker i Pytheas’ Thule. Uanset hvor Pytheas nåe
de den yderste verden, så fik Thule et selvstændigt liv 
efter ham i klassiske tekster. Navnet vedblev at være 
indbegrebet af en imaginær horisont, som markerede 
den ydre grænse mellem et beboeligt og et ubeboeligt 
sted.

Dette vilde, mærkelige sted, dette evige ‘udenfor’ 
har draget fantasien igennem århundreder. Det har 
tiltrukket den ene rejsende efter den anden, ofte med 
tragiske konsekvenser for dem selv. Det er et eksempel 
på ‘det ukendtes kalden’, som Fridtjof Nansen sagde 
det, da han i 1925 var blevet udnævnt til Lord Rector 
ved Universitetet i St. Andrews i Skotland og holdt en 
forelæsning for studenterne om eventyrlyst og om det 
vovemod, som fylder os med længsel efter at bryde 
med den slagne vej (Nansen 1927). Nansen var hele li
vet det store forbillede for Knud Rasmussen, som i en 
tale om udlængsel ved Rebildfesten i 1930 parafrase
rer Nansen og gør eventyrlysten til den egentlige driv
kraft i menneskehedens udvikling:

Rodfæstet dybt i vor Natur, dybt i enhver af os er 
Eventyrtrangen og Vovemodets Aand. Raabet fra 
Vildmarken dirrer under alle vore Handlinger og 
gør Livet dybere og højere og ædlere.

Jeg er sikker paa, at de store Hændelser i Verden 
afhænger af den Eventyrlyst, som visse Individer 
har, idet de griber Lejligheden, naar den byder 
sig. (Rasmussen 1930: 8)

I sidste del af det nittende og første del af det tyvende 
århundrede var det i høj grad polarforskningen, der 
bød sig til som en lejlighed til at udfolde eventyrly
sten. For Knud Rasmussen lå det lige for at tage nord

over (igen), da han havde overstået sin ikke altid sær
ligt lykkelige skolegang i Danmark (se fx Hastrup 
2010b). Den første chance fik han på Den Danske Li
terære Grønlands-Ekspedition, som fandt sted i årene 
1902-04 under Mylius-Erichsens ledelse. På den rejse 
mødte han for første gang den lille gruppe menne
sker, som han i sin bog Nye Mennesker (1905) gav navnet 
polareskimoer, men som siden hen ofte er blevet om
talt som Thulefolket.

Titlen Nye Mennesker henviser til, at der nu var opda
get et nyt folk, ‘fjernt fra al civilisation’, som Knud 
Rasmussen siger det i forordet. I praksis var folket ik
ke helt så ukendt, som Knud Rasmussen påstår. 11818 
havde skotten John Ross, som ledte efter Nordvest
passagen på det britiske admiralitets vegne, mødt dis
se mennesker (Ross 1819). Han gav den første beskri
velse af dette ukendte folk, men selv han var faktisk 
forberedt på at møde nogen og havde i den anledning 
medbragt en grønlandsk tolk. Eskimobefolkningens 
oprindelse er et mysterium, skriver han, og selv troede 
de sig alene i universet. Han beskriver dem som væ
rende af samme farve som snavset kobber, korpulente, 
muntre og tydeligt præget af »den ubeskrivelige blan
ding af uvidenhed og vildskab, som karakteriserer alle 
uciviliserede folk« (Ross 1819: 125-126). Flere andre 
skibe kom forbi samme vej, men det var først med Ro
bert Pearys ekspeditioner (1891-92 og mange gange si
den indtil 1909), at længere ophold kunne give anled
ning til mere detaljerede beskrivelser (fx Peary 1898). 
Med på Pearys to første ekspeditioner var bl.a. nord
manden Eivind Astrup, som i 1895 udgav en bog med 
titlen Blandt Nordpolens Naboer, som giver en omfattende 
beskrivelse af polareskimoerne (der dengang var 
kendt som Kap York eller Smith Sund Eskimoerne), 
herunder deres livfuldhed og intelligens. Selvom de 
viser sig at være ganske menneskelige, så beskriver 
Astrup dem som en ‘yderlighed’:

Den menneskelige race har som bekjendt altid 
været i besiddelse af en mærkelig evne til at finde 
sig tilrette under de mangeartede og vekslende 
naturforhold, der hersker paa de forskjellige dele 
af jorden. Et mere slaaende exempel paa denne 
kendsgjerning end vore små, muntre brødre der
oppe i de arktiske egne kjender vi ikke. Thi de re
presenterer en yderlighed, kan man sige, af men
neskeheden, den ringe del af den der har vovet at 
optage tilværelsens kamp i egne, der i vore øine 
faa eller ingen betingelser for livets ophold synes 
at yde, og hvor med rette kun dødens kulde skul
de antages at herske. (Astrup 1895: 34) 
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figur 2. Kort over 
det ukendte Nord, 
tegnet af Mylius- 
Erichsen.
Det gamle Thule 
(Uummannaq) lå 
ved den lille bugt 
North Star Bay øst 
for Saunders 0 på 
ca. 76°3o'. 
Qaanaaq ligger på 
stranden ved Kap 
Ackland øst for 
Herbert 0 i Hval
sundet på ca. 
77°3°', Qeqertat 
inde i bunden af 
fjorden, her angi
vet som Harward 
0, mens Siorapa- 
luk ligger på nord
siden af Robertson 
fjorden på ca.
77° 45.' (fra Mylius- 
Erichsen og Molt- 
ke 1906).

Astrup fastholder i øvrigt, at det var tydeligt, at de al
drig havde set et skib før, endsige været i kontakt med 
hvide mænd. Den sætning står ord til andet også i 
Ross’ bog. Det er, som alle ankomsthistorier gentager 

de foregående og påberåber sig at have opdaget nye 
mennesker. Man kan se det som et udtryk for mødet 
med det ukendte, som de rejsende selv oplever det, og 
som enhver antropolog kender, når han eller hun mø- 
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der en gruppe mennesker, om hvem mange historier 
allerede er fortalt. Hver gang er det en ny begyndelse, 
som mit første møde med menneskene i Avanersuaq - 
det store Nord - blev det i 2007, selvom jeg havde læst 
alt, hvad jeg kunne, om stedet.

Det gjaldt også for Knud Rasmussen i 1903. Både 
i dagbogen og i det trykte værk fra Den literære Eks
pedition henviser han til Astrup og dennes beskrivelse 
af Nordpolens naboer. De har ligefrem bogen med på 
hundeslæden, og Knud Rasmussen oversætter passa
ger af den til grønlandsk undervejs, så de grønlandske 
rejsekammerater også kan vide, hvad de er på vej 
imod. Ikke desto mindre fortæller Knud Rasmussen 
senere sin historie inden for en ramme, der lader læse
ren forstå, at dette er et Første Møde. Historien rum
mer sin egen ironi. Ekspeditionen har krydset Melvil- 
le-bugten og nærmer sig det sted, hvor de mener, der 
er mennesker. Da nogle sorte prikker i det fjerne viser 
sig faktisk at være mennesker, lyder det sådan her:

Fartsignal! Hundene lader Halerne falde og spid
ser Øren. Fartsignalet mumles endnu engang 
mellem Tænderne, og Sneen hvirvler fra Hunde
nes Bagben. En kold Vind svider i Næsen. Ende
lig! Endelig Mennesker, andre Mennesker, nye 
Mennesker! - Polareskimoer. (Rasmussen 1905: 5)

De opstår som polareskimoer med Knud Rasmussens 
bog; i den forstand er de reelt nye mennesker. Eskimo
erne vidste til gengæld godt, hvem ekspeditionsmed
lemmerne var; de råbte straks til hinanden: ‘Hvide 
mænd, hvide mænd! Vi får besøg af hvide mænd’ 
(ibid.). Navnet var løbet forud for ekspeditionen; de 
var ikke nyere, end at de havde lært et og andet om 
hvide mænd af tidligere rejsende. Men i alle de første 
møder med polareskimoerne er der stærke ekkoer af 
gamle temaer vedrørende det mærkelige land hinsides 
civilisationen og dets vilde indbyggere, som lever et 
sted, hvor det egentlig ikke er muligt.

Hos Marcel Mauss, en af grundlæggerne af den 
moderne franske antropologi, som beskrev eskimo
samfundets sæsonbetingede morfologi i en bog fra 
1906, er der yderligere et twist til denne opfattelse. 
Han siger nemlig om polareskimoerne, at de er mise
rable i forhold til de amerikanske eskimoer:

Indlandsisens ekspansion og den vedholdende 
drivis det meste af året stoppede ikke alene for til
førslen af drivtømmer, men blokerede også for de 
store hvaler og gjorde det umuligt at jage hvaler, 
hvalrosser og sæler i åbent vand. Buen, kajakken, 
umiakken og de fleste slæder forsvandt pga. man

gel på træ. Disse ulykkelige eskimoer blev reduce
ret til en sådan tilstand, at de kun havde en erin
dring om den tidligere teknologi. (Mauss 1979 
[1906]: 43)

Polareskimoerne er altså de mest fortabte af alle eski
moer; de lever på selve bagsiden af horisonten, som i 
denne kuldeperiode synes at fryse hele deres verden 
ned. Mauss havde ikke selv besøgt dem, men refererer 
til forfattere, som gang på gang havde understreget 
deres marginalitet og isolation, herunder både Ross, 
Astrup og Knud Rasmussen. Som Astrup skrev, re
præsenterer de en yderlighed - og det selv inden for 
den arktiske horisont.

Alle de gamle billeder af Thule løb sammen i 
Knud Rasmussens vision for den handelsstation, som 
han grundlagde i 1910 blandt polareskimoerne, og 
som han (og Peter Freuchen) døbte Thule. Ikke 
mindst pga. Peary havde polareskimoerne gjort sprin
get fra stenalderkultur til moderne tider i løbet af få 
årtier:

Nu havde de forladt deres Oprindelighed og 
givet sig en fremmed Kultur i Vold, havde glemt 
de gamle Fangstmetoder og var yderligere blevet 
vænnet til det Overskud, som Bøssen kunde skaf
fe dem under deres Jagter; med andre Ord, de var 
blevet afhængige af noget fremmed, som de ikke 
længere kunne undvære. (Rasmussen 1921: 565)

Knud Rasmussens tanke var, at handelsstationen skul
le være ‘mellemmand mellem polareskimoerne og ci
vilisationen’ og så at sige filtrere indflydelsen udefra, 
så det lille folk blev sluset ind i civilisationen på en så 
skånsom måde som muligt. Civilisationen lod sig ikke 
stoppe, handelsstationen blomstrede, og de penge, 
den indtjente på at opkøbe og videresælge ræveskind 
fra dyr, der var nedlagt med nye geværer af gamle jæ
gere, finansierede størstedelen af de syv Thule-ekspe- 
ditioner, som Knud Rasmussen stod for i perioden 
1912-33. Det mytologiske Thule havde fået sin endeli
ge plads på verdenskortet. Kortlægning er i sig selv en 
narrativ gestus, og idet handelsstationen fik navnet 
Thule, blev fortællingen om det yderste nord defini
tivt placeret i det nordvestligste Grønland. Samtidig 
var koloniseringen af dette ellers så frie folk begyndt.

Det gamle og det nye Thule: 
Fangersamfund i skred

Da først handelsstationen var blevet anlagt, blev den 
også hurtigt centrum for de knap 250 mennesker, der
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figur 3. Qaanaaq 
ved forårstid.
Foto: Kirsten Ha
strup.

levede i hele det store distrikt nord for Melvillebug- 
ten. De vedblev at flytte rundt efter vildt og fangstmu
ligheder, men specielt i vintersæsonen samlede de sig 
ved Uummannaq, som Thule hed lokalt. I 1953 blev 
man imidlertid nødt til at fraflytte den lille tange ne
den for Thulefjeldet ved Nordstjernebugten, da den 
amerikanske base blev anlagt inde på sletten bagved. 
Fangerne ved Thule kunne vælge mellem flere nye bo
pladser, som alle var kendte fangstpladser, og hvor de 
ville få træhuse til rådighed på mellem 12 og 16 kva
dratmeter alt efter familiens størrelse.

Af Thule-boerne flyttede 56 (mænd, kvinder og 
børn) til Qaanaaq, der var en kendt sommerboplads 
med god adgang både til fugle- og hvalfangst, for
uden naturligvis til de nødvendige sæler, hvalrosser 
mm. Qaanaaq blev efterhånden det nye centrum i di
striktet og har også været udgangspunktet for mine 
egne undersøgelser i området. Nederst ved stranden 
på den sydvendte skråning kan man stadig se nogle af 
de gamle træhuse fra 1953, hvoraf enkelte stadig er be
boet. Går man lidt øst for byen, støder man på kirke
gården, som fortæller sin egen historie. Man noterer 
blandt andet, at der i den ældste del af kirkegårdsom
rådet er mange små kors; de viser, at der i den første 

tid døde mange børn, hvilket skyldtes, at husene ikke 
stod færdige, før vinteren havde sat ind, så befolknin
gen havde måttet blive alt for længe i deres sommer
telte. En anden ting var, at de havde måttet haste af 
sted fra det gamle Thule sidst på foråret for at nå over 
isen, før den brød op. De var således dårligt forberedt 
på både det ene og det andet, fordi meddelelsen om, 
at de skulle flytte, blev givet så sent.

Flytningen af Thule-folket var særdeles uelegant, 
ligesom anlæggelsen af basen var resultatet af en mere 
eller mindre skjult politisk dagsorden, hvor meget få 
personer faktisk vidste, hvad der foregik. Det politi
ske problem var ledsaget af andre problemer, som 
man stadig mindes i Qaanaaq, hvor der endnu bor en 
del personer, som gjorde flytningen med. Et af de helt 
store problemer var, at fangsten mindskedes. Dels på
virkede den store sejladstrafik ind i fjorden havpatte
dyrene voldsomt; de blev skræmt væk. Dels blev fan
gerne afsnøret fra baglandets vildtreserver, inklusive 
de ræve, hvis skind de delvist havde levet af at sælge. 
Men det problem var ikke helt ukendt, fra før basen 
blev anlagt. Faktisk var det et latent problem, der hav
de med den centraliserede bebyggelse at gøre, kan 
man forstå af selv de tidligste fangerrådsrapporter.
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Fangerrådet var en institution, der blev indført 
med Thule-loven fra 1929, som var udarbejdet af 
Knud Rasmussen i samarbejde med højesteretssagfø
rer Rudolf Sand. Fangerrådet var tydeligt inspireret af 
Hinrich Rinks forstanderskaber, som i 1877 havde gi
vet grønlænderne indflydelse på koloniernes styring 
(Gad 1984: 225). I Thule betød det, at fangere fra alle 
områder i distriktet skulle have sæde i rådet sammen 
med kolonibestyreren, præsten og lægen. Allerede det 
første år, fangerrådet fungerede, var man opmærksom 
på de uheldige konsekvenser af, at folk samlede sig 
ved Thule og derfor ikke udnyttede de fangstmulighe
der, der var længere mod nord, dvs. nord for Hvalsun
det og på strækningen op mod Etah og videre. Derfor 
besluttede man at anlægge en ny handelsstation ved 
Siorapaluk (i 1929), hvor der var gode fuglefjelde med 
søkonger i mængde og desuden forholdsvis nem ad
gang til hvalros. Den gamle handelsstation står stadig 
ved siden af den nye butik. I dag er Siorapaluk en af 
de få bygder, der fortsat trives, om end befolkningen 
er for nedadgående. I de fem år, jeg har fulgt med i ud
viklingen i distriktet, er den faste befolkning faldet fra 
mere end 50 til ca. 35; tal er dog altid lidt tvivlsomme 
i nord.

Det tog dog tid, før Siorapaluk blev rigtig påskøn
net, og fangerrådet måtte allerede i 1930 træffe en tem

melig radikal beslutning, nemlig at forbyde folk at bo 
mere end tre år i træk ved Thule. Forslaget blev først 
bragt op på et møde d. 3 februar 1930, men måtte gen
nem en anden behandling d. 16 maj 1930, før det blev 
vedtaget (jf. Fangerrådsprotokollerne fra de nævnte 
møder, som findes i kopi i Thule Musesums arkiv i 
Qaanaaq). Det var hensynet til vildtet, der var afgø
rende. Vildtet kunne ikke bære den tætte befolkning, 
hvis der overhovedet fortsat skulle være basis for sam
fundsliv ved stationen. Ser vi på det tilgængelige ma
teriale vedr. folketal i denne periode, så var der ca. 260 
mennesker i hele distriktet, hvoraf højst en fjerdedel 
boede - permanent eller midlertidigt - ved Uumman- 
naq (jf. Gilberg 1976). Det er altså stadig en meget lille 
population, men ikke desto mindre syntes bofasthed 
hurtigt at udtynde vildtet.

En ældre kvinde, som jeg ofte har talt med i Qaa
naaq, og som boede ved det gamle Thule i forskellige 
perioder mellem 1935 og 1953, bekræftede problemet 
med vildt og begrundede sin families mange flytnin
ger i distriktet med netop det. Hun nævnte også et an
det problem, nemlig ferskvand. Der var ikke meget at 
hente på tangen, og man skulle ofte slæbe det lang
vejsfra; der var ikke noget direkte gletsjerafløb, som 
kunne forsyne sommersamfundet med friskt vand, og 
selvom man vinteren igennem ville kunne hugge blok-

FiGUR 4. Siora
paluk i sommer
lys. Foto: Kirsten 
Hastrup.
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figur 5. Vandlø
bet ved Qaanaaq, 
næsten udtørret 
midt på sommeren. 
Bemærk gletsjer
tungen i højden, 
som er elvens ud
spring, men som 
nu er blevet for lil
le. Foto: Kirsten 
Hastrup.

ke ud af de isfjelde, der sad fast i havisen, så var det of
te yderst møjsommeligt. For denne kvinde havde an
læggelsen af basen blot forstærket de problemer, der 
allerede længe havde været velkendte, og som under 
alle omstændigheder havde vanskeliggjort en fortsat 
og udvidet bebyggelse.

I nutidens Thule Distrikt oplever man tilsvarende 
problemer, både med vildt og med vand. I og med, at 
man nu er bundet til faste byer og bopladser pga. sko
le og butik samt andre moderne fornødenheder som 
mobiltelefon-net og rejselæger, er det blevet sværere 
at opsøge vildtet dér, hvor det findes. Fangerne flytter 
sig naturligvis stadig efter vildtet, men deres familie 
og øvrige liv er fast forankret i Qaanaaq, og med de 
dramatiske forandringer i isforhold mm. tempereres 
også lysten til de lange fangstture - det skal jeg uddy
be nærmere nedenfor. Hermed indskrænkes det ‘no- 
madiske’ landskab, dvs. det område, fangerne har ud
nyttet som deres base, og hvor alle bygderne er som 
knuder i et større netværk af muligheder og vildt (Ha
strup 2009a, b).

Hvad der kan forekomme nok så paradoksalt, er 
den tiltagende vandmangel, som synes at stå i skæren
de kontrast til den kendsgerning, at gletsjerne afsmel
ter med stor hast og kælver med hidtil uset hastighed 
og omfang. Men der er en forklaring. Qaanaaq blev 

anlagt på en skrånende moræneslette, lige øst for et 
gletsjervandløb, der stadig løber midt ned gennem 
byen. Når foråret slår igennem, lytter man efter den 
første rislen under den bundfrosne flod, og man glæ
der sig, når man igen kan hente vand fra en af de slan
ger, der er lagt ned i floden, og som fører det rene 
vand ned i byen. Indtil da er man afhængig af smeltet 
is - som under alle omstændigheder er det bedste til 
kaffe - der hentes eller leveres ude fra havisens fast
frosne isfjelde. Der er et centralt vandværk, som gør 
dette i stor stil og fordeler vand i tankvogne. Det er 
nødvendigt, men dyrt og ikke lige så godt som det 
vand, man kan hente fra sin egen isblok, der er place
ret ved huset.

Nu er gletsjeren oppe bagved så langt nedsmeltet, 
at afløbet er meget beskedent og nærmest tørrer ud i 
løbet af sommeren. Længere østpå er der stadig en elv, 
men den er relativt langt væk. Desuden er den stadigt 
skrøbeligere havis et problem, hvis man skal hente de 
isblokke, der indtil nu har leveret årtusindgammelt 
vand til kaffen. På velforsynede køkkenborde står der 
dog for det meste store dunke eller gryder med is
klumper fra oldtiden, der gradvist smelter til det mest 
friske og læskende vand, man kan tænke sig.

Byen Qaanaaq udvikler sig stærkt, hvad angår 
bygningsmassen. Enkelte af de små træhuse fra 1953 
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var faldet for udviklingen, kunne jeg konstatere i 2011. 
De havde måttet vige for nye store træhuse, som skul
le afhjælpe den påtrængende boligmangel - der vok
ser i takt med afviklingen af de små bygder og med 
nye krav til boligstandarden. Midt i denne opgrade
ring af boligerne vokser et nyt problem frem, som sy
nes at accelerere. Det drejer sig om optøningen af de 
øverste lag af permafrosten, der ellers har fungeret 
som fundament for husene. De pæle, de fleste huse er 
bygget på, står ikke længere fast i en betonhård jord, 
og de er begyndt at vride sig, så gulve sprækker og dø
re ikke kan lukkes. De huse, der blev bygget i 2011, fik 
længere piller ned i frosten, men man spørger sig selv, 
hvor længe de holder, når det først er begyndt at gå 
galt. I givet fald kan det ramme adskillige installatio
ner i byen, for ikke at nævne landingsbanen, som 
Selvstyret under alle omstændigheder har tænkt på at 

lukke (forlød det i 2011). Klimaforandringerne kan bi
drage til at gøre den lokale frygt for lukningen til vir
kelighed; landingsbanen har siden 2001 været livsner
ven for byen, som har været betjent med en ugentlig 
forbindelse - når vejret tillader det - og er blevet men
talt afhængig af at have den udvej.

Rejser på isen: Skrøbelige forbindelser

Qaanaaq er som nævnt centrum i det nuværende Ava- 
nersuaq eller Thule Distriktet. Her bor 6-700 menne
sker, hvoraf vel ca. halvdelen udgøres af fangerfamili
er. Det er svært at sige helt præcist, hvor mange der er, 
fordi folk flytter utrolig meget rundt i Grønland. Sta
tistisk er det sådan, at 40% af grønlænderne skifter 
adresse hvert år, og det gælder også for nordvestgrøn
lænderne, at de flytter ind og ud af byen og bygderne, 

figur 6. På vej mod Qeqertat, der ses som en smal sort bræmme foran den imposante Heilprin gletsjer (navngivet af Peary, 
ligesom Harward 0, der kan ses på Mylius-Erichsens kort, og som er identisk med Qeqertat). Foto: Kirsten Hastrup.
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og somme tider forsvinder sydpå for først at vende til
bage langt senere eller måske aldrig. Det nomadiske 
liv er en del af deres kulturarv, kan man måske sige.

Foruden Qaanaaq var der indtil for nylig fire faste 
bopladser, som nu er reduceret til tre, da Moriussaq 
blev nedlagt i 2010. Da var der kun én mand tilbage, 
nemlig butiksbestyreren, som egentlig ikke havde lyst 
til at flytte. Men det skulle han; dermed kunne man af
vikle forsyningspligten og gadebelysningen i vinter
natten, som skinnede på tomme huse med klaprende 
døre. Moriussaq lå tættest ved det gamle Thule og var 
en bygd med 59 indbyggere i 1969 (Gilberg 1976: 41). 
Desuden er der den tidligere nævnte Siorapaluk, som 
ligger nordvest for Qaanaaq, med ca. 35 indbyggere 
imod 84 i 1969 (ibid.), samt Savissivik helt sydpå i di
striktet lige nord for Melvillebugten med ca. 40 ind
byggere (hvoraf de fleste nu er ældre enlige mænd) 
- mod 81 i 1969 (ibid.). Endelig er der Qeqertat inde i 
bunden af Hvalfjorden, stik øst for Qaanaaq. Her bor 
der nu 14-17 mennesker, måske lidt flere om somme
ren, når der er hvalfangst i farvandet; i 1969 talte man 
54. Interessant nok viser Gilbergs undersøgelse, at det 
samlede antal indbyggere i Thule Distriktet var 603 i 
1969, altså tæt på nutidens befolkningstal, men den
gang boede der kun 217 i selve Qaanaaq, mens resten 
var fordelt på syv levende bopladser.

I Qeqertat findes dog et lille tegn på, at ikke alt 
nødvendigvis er under afvikling, selvom folk bliver 
færre. Her blev der nemlig i 2008 bygget fire nye huse, 
som blev udstyret med solceller og små vindmøller. 
Husene er små og lader sig opvarme ved sol og vind; 
det er er et stilfærdigt alternativ til de larmende, ben
zindrevne generatorer, som stadig bruges til at opvar
me butikken og skolen (der er kirke om søndagen).

Affolkningen af de små bygder skyldes mange for
hold, og blandt dem er klimaforandringerne, herun
der ikke mindst de ændrede isforhold. Jeg skal give et 
meget illustrativt eksempel fra en slædetur fra Qaa
naaq og ind til Qeqertat i foråret 2010. Jeg havde be
søgt øen tidligere pr. motorbåd en sommer, mens fjor
den var åben, men denne gang skulle det foregå pr. 
hundeslæde. Jeg entrerede med en slædekører og 
hans ti hunde, som kunne tage mig med derind i føl
geskab med en ung familie, som skulle tilbage til deres 
hjem efter et familie- og forsyningsbesøg i Qaanaaq. 
Da den lille familie på tre var kommet til Qaanaaq, 
havde de brugt ti timer på isen; de havde kun fem 
hunde, så det tog tid. Ved at to slæder nu kunne føl
ges, kunne familiens forsyninger fordeles, og deres 
unge søn kunne sidde med hos os. Arrangementet be
tød, at vi klarede turen på ca. otte timer, i fint vejr, højt 

humør og næsten en fornemmelse af skovtur. Jeg selv 
nød turen intenst og oplevede igen, hvordan tid og 
sted gik i et, mens vi langsomt nærmede os vores be
stemmelsessted. Oplevelsen af enhed mellem land
skab, mennesker og dyr i bevægelse er altid meget 
stærk, når man først har skiftet position fra passager 
til medrejsende og overgivet sig til det emotionelle 
landskab (Hastrup 2010a). Der er ingen, der tæller ti
mer, man rejser bare, holder tepause, ordner de 
indfiltrede skagler og aflæser isens tilstand, som bedst 
man kan. Som medrejsende på slæden lærer man ef
terhånden at læse med og at løsne den anspændte ryg, 
som ikke har noget at hvile imod ud over kanten af en 
hård trækasse, der rummer den uundværlige primus 
og grydetøjet. Man begynder automatisk at løfte sine 
kamikklædte fødder, der hænger ud over slædekan
ten, når en fastfrossen isskosse kommer tæt på. Med 
andre ord, man får en ny form for muskulær bevidst
hed, for at bruge et begreb, Gaston Bachelard (1994) 
har foreslået i anden sammenhæng.

Denne bevidsthed skulle stå sin prøve, da fangeren 
og jeg skulle tilbage til Qaanaaq efter et par dage. For
nemmelsen af skovtur var gået fløjten, selvom fange
ren og jeg havde det fint sammen. Vejret havde skiftet, 
og isen var forandret. En revne på tværs af fjorden, 
som vi nemt havde kunnet køre over på vejen ud, var 
nu åbnet så meget, at vi skulle lede længe efter et sted, 
hvor vi kunne passere. Da vi havde fundet stedet, fo
regik det på den måde, at fangeren lod hunde og slæ
de tage et vist tilløb, så hundene kunne springe over 
revnen i isen og trække slæden med over. Da den var 
lige midt over revnen, med en ende på hver side, brag
te han den til et brat stop ved at hale modsat i opstan
deren. Jeg sad endnu på slæden, og efter den bratte 
opbremsning, hvor et par hunde var landet i vandet, 
bad fangeren mig gå i land på den rigtige side. Det var 
lidt svært at se bort fra, at der under mig var et 800 
meter dybt ishav, men ved en særdeles uelegant krav- 
lemanøvre lykkedes det mig, hvorefter fangeren nær
mest dansede hen over slæden i samme retning, hale
de hundene op af vandet og i øvrigt fik spandet til at 
hale slæden helt over, mens han selv sad på medespid
serne for at forhindre, at den bagtunge slæde skulle 
glide tilbage og ned i vandet. Det var lige så let og ele
gant, som det var baseret på lang tids omgang med is, 
revner, hunde og muskulær bevidsthed.

For mig var det en lidt skræmmende, men også 
vigtig oplevelse. Det skulle ikke blive ved det. Pga. 
stærk sol et par dage var overfladeisen begyndt at 
smelte for blot at fryse til glasklar og knivskarp is om 
natten. Den skar hundenes poter, så de nægtede at gå;
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figur 7. Slæden danner bro over en revne i isen. Ikke alle hunde klarede springet og må her hales ind ved skagler
ne. Foto: Kirsten Hastrup.

de lagde sig simpelthen ned på isen, ofte mens vi var i 
fart, så de mere eller mindre blev kørt over af den gan
ske tunge slæde. De første to sårede hunde kunne vi 
lægge op på slæden, men efterhånden som yderligere 
tre nedlagde arbejdet, var det umuligt. De måtte efter
lades på isen, hvorfra de siden selv fandt hjem til Qaa
naaq. Det betød, at vi efterhånden kun havde fem 
hunde til at trække os, og det gik langsommere og 
langsommere.

Det kom næsten helt til et stop, da vi tættere på 
Qaanaaq kom til endnu en revne, der havde åbnet sig 
meget siden sidst og absolut ikke kunne passeres. Det 
betød, at vi måtte op over isfoden og tage den sidste 
strækning på land. Hundene måtte spændes fra slæ
den og mere eller mindre bæres i land. Slæden måtte 
skubbes og trækkes ved mandskraft, og den let for
komne antropolog, som havde siddet 13 timer på slæ

den allerede, måtte have en hånd i ny og næ, når hun 
skulle springe fra den ene gyngende isskosse til den 
næste. Det var koldt, hårdt - og ikke til at komme 
udenom. Der var ikke nogen let vej over den lange ki
lometer med skrueis og skosser. Fangeren var selvføl
gelig sej, og da vi var sikkert i land, og hundene igen 
var spændt for, kunne vi tage den sidste times rejse i 
meget højt humør.

Pointen med denne lille rejseberetning er ikke kun 
at fortælle om en bedrift, som ikke var min, men at vi
se, hvordan man får antropologisk viden ved at følges 
med folk ad de veje, de selv tager. Thulefolkets rejse
ruter er i den grad indskrevet i en særlig topografisk 
realitet, som nu ændrer sig hurtigere og hurtigere, ef
terhånden som isen smelter tidligere og tidligere - på 
uventede måder og steder. Ved at ‘rejse med’ fik jeg en 
meget klar og direkte kropslig erfaring med den skrø-

184 KIRSTEN HASTRUP



figur 8. Slæde på gyngende grund. Hundene kan ikke længere trække og må selv finde i land; fangeren skubber 
slæden, alt imens han springer fra skosse til skosse. Foto: Kirsten Hastrup.

•*’*"*'

belighed, der nu kendetegner forbindelserne mellem 
Qaanaaq og bygderne. De sociale forbindelser kan ik
ke tænkes eller opretholdes uden om den materialitet, 
som er landskabets, isens og hundeslædens. Det, der 
på kortet ligner en bestemt afstand, kunne det tage ot
te eller 14 timer at tilbagelægge. Hvad mere er, det lille 
samfund på Qeqertat var på det nærmeste blevet af
snøret fra resten af verden i løbet af ganske få dage. 
Isen var tiltagende skrøbelig og fyldt med revner, og 
man måtte nu bare vente på åbent vand, som tillod 
sejlads med de små motorbåde, man havde. Proble
met er ikke blot, at isen smelter på uventede måder, 
men også at ‘mellemtiden’ mellem den faste is og det 
passable vand bliver længere og længere, og livet bli
ver mere og mere afsnøret.

Samfund konstitueres ikke alene af institutioner, 
men i høj grad også af konkrete sociale forbindelser. 

Som antropolog må man følge disse forbindelser, og 
man kan se, at samfund forsvinder, når forbindelserne 
gør det. Qeqertat vil sikkert fortsætte som sommer
fangstplads for den nuværende generation af fangere, 
men dels uddannes den næste generation ikke til fan
gere, dels vil det være stadigt vanskeligere for familier, 
inklusive kvinder og børn, at leve på et sted, hvor man 
hverken kan komme til eller fra en stor del af året, og 
hvor den fine skole med tre elever kun kan oprethol
des nødtørftigt af deres mødre - og det kun til femte 
klasse.

Hvis man vil forstå, hvad klimaforandringerne be
tyder i praksis, må man være der, hvor de i bogstavelig 
forstand finder sted. Det er ikke nok at tage tempera
turen og måle isens tykkelse og udbredelse, hvis vi 
skal forstå, hvordan konkrete samfund rammes af æn
dringerne, og hvordan det opleves af folk, der bor der.
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Det er ikke altid negativt, hvad der sker i kølvandet på 
klimaforandringerne, men lige nu i Thule Distriktet 
er fremtiden så usikker, at man som nævnt har opgivet 
at uddanne næste generation til fangere; hermed bli
ver afviklingen af fangersamfundet en selvopfyldende 
profeti.

Fangst og forandring:
Forvirrede hvaler og andre dyr

Hvalsundet hedder sundet ud for Qaanaaq, og med 
god grund. Her har man siden tidernes morgen fanget 
hvaler, specielt narhvaler, i sommersæsonen, hvor hva
lerne midlertidigt tog ophold i fjorden. Her lod de sig 
fange fra kajak ved hjælp af den urgamle teknologi 
med en kasteharpun med fleksibel spids, fæstnet med 
en lang line og en sælskindsblære, der holdt fangsten 
oppe. Siden man begyndte at interessere sig for den 
forhistoriske eskimokultur, har disse fangstredskaber 
været en del af inventaret. Therkel Mathiassen (1927 
a,b), som var arkæolog på den 5. Thule-ekspedition 
(1921-24), beskrev en rigdom af artefakter, der havde 
med fangst af havpattedyr at gøre, og som kendeteg
nede en ældre og mere veludviklet kultur end den, 
centraleskimoerne havde på hans tid. Man havde tid

ligere i forbindelse med den 2. Thule-ekspedition 
(1916-18) fundet lignende genstande ved Thule, og 
man gav derfor retrospektivt hele kulturen navnet 
Thule. Den fandtes i hele Grønland og blev forbundet 
med den seneste indvandringsbølge til landet om
kring år 1000 evt. Thule-kulturen fik hurtigt prædikat 
som den ‘autentiske’ eskimo-kultur (Mathiassen 1929: 
163). Den var ophav til den moderne grønlandske livs
form og befolkning, selvom vi også ved (bl.a. fra 
Mauss, citeret ovenfor), at det var en forfalden udga
ve, der mødte Den Literære Ekspedition, da den nåe
de frem til det afsnørede folk i det yderste nord. De 
havde ikke længere hverken kajak eller umiak og 
manglede andre af de emblematiske redskaber. Men 
med den nye kontakt genetableredes en del gammel 
viden.

Siden har kajakken ikke alene været det foretrukne 
fartøj til hvalfangst, men også det eneste legitime. Det 
er en lokal tradition, som fangerne er meget stolte af, 
kun at fange hvaler med harpun og kun fra kajak. De 
daterer den tilbage til Thuleloven fra 1929, og en fan
ger siger, at det specielt gælder om at beskytte dyrene 
mod den moderne teknologi, og uddyber: »Vi forby
der direkte involvering af motorbåde i jagten. Grun
den til det er, at narhvalen er en af de vigtigste ressour-

FiGUR 9. Udsigt over Qeqertat. Et lille samfund i et stort landskab. Foto: Kirsten Hastrup.
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figur io. Fanger, der tålmodigt venter på hval. Foto: Kirsten Hastrup.

cer i Thule-regionen. Fangeren er nødt til at bruge sin 
kajak, og narhvalen må harpuneres, før den kan sky
des« (Qujaakitsoq 1990:104). Motorstøjen vil skræm
me hvalerne, og hvis man skyder hvalen, før man er 
sikker på, at den er fast tøjret med linen fra harpunen, 
risikerer man, at den går til bunds. Det ville være et 
frygteligt spild. Jagt fra motorbåd er en praksis, Thu- 
lefangerne kender fra andre fangersamfund (‘sydpå’ 
og i Canada), og som de finder foragtelig.

Jeg har selv været i distriktet i to hvalfangstsæso
ner og fornemmet den spænding og de historier, der 
knytter sig til denne vigtige fangst. Desværre kan man 
ikke sidde bag på en kajak på samme måde, som man 
kan sidde bag på en slæde, men man kan være med i 
følgebåden, der under alle omstændigheder bruges til 
det første stræk. Kajakken er så surret fast på langs, og 
de nødvendige redskaber er omhyggeligt placeret en
ten i eller på kajakken. Når der er hvaler i farvandet, 
gør fangeren sig klar og går ned i kajakken efter at ha

ve taget kamikker på og skiftet den varme vams ud 
med en tyndere anorak, der sikrer en høj grad af bevæ
gelighed, og så padler han lydløst hen til det sted, 
hvor hvalerne efter al sandsynlighed vil dukke op næ
ste gang. Imens venter følgebåden med slukket motor 
og stor agtpågivenhed. Qujaakitsoq forklarer:

Vi prøver at undgå at lave skygger, når vi jager 
narhval. Narhvalen er en sensitiv skabning, og 
hvis den ser din skygge i vandet, vil den ikke 
komme op. For at undgå at vi laver skygger, pla
cerer vi os på en bestemt måde i forhold til, hvor
dan solen står. Og vi forsøger at undgå at lave no
gen form for støj. Narhvalen er meget følsom og 
hører godt. Så vi prøver at være stille, når vi pad
ler eller går på isen. Vi forsøger at jage på den 
måde, traditionen har lært os. Vores udstyr er 
harpunen (unaaq), blæren (avataq) og kastestok
ken (niutaq). (Qujaakitsoq 1990: 104)
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FIGUR ii. Laksetørring på kødstativ; hvert hushold har et sådant stativ, hvor sæsonens fangst kan tørre eller fryse 
uden for hundenes rækkevidde. Foto: Kirsten Hastrup.

I sommeren 2011 varede det længe, før hvalerne kom, 
og de blev stort set liggende ude ved strømstedet syd 
for Herbert 0, dvs. yderst i Hvalsundet. Netop strøm
forholdene gjorde det vanskeligt at fange dem, fordi 
der ikke skal meget krusning eller bølgegang til, før 
det er umuligt at se hvalerne, der kun lige akkurat sky
der ryggen op over vandspejlet, når de svømmer. Des
uden er kajakken et ret skrøbeligt fartøj, som selv lig
ger meget lavt, så man tænker sig godt om, før man gi
ver sig ud på en fangsttur, der i bedste fald er usikker.

Fangerne tog ud lidt i øst og vest, og der var en for
nemmelse af usikkerhed og lettere skuffelse. Man hav
de virkelig spændt sig op til sæsonen, og så ville den 
ikke rigtig blive til noget. Rastløsheden bredte sig, og 
der begyndte at cirkulere rygter og historier om de 
hvaler, man havde været lige ved at fange. Der var 
endog én, der havde ramt en hval med to stødtænder, 
men ikke godt nok, så den var smuttet videre i næsten 
uskadt tilstand. De fraværende hvaler blev set som et 
led i en mere omfattende udvikling af dyrelivet i om
rådet - og ikke mindst som et tiltagende problem for 
hvalerne, der var stigende ømfindtlige over for den 
støj og den uro, de store gletsjerkælvinger i bunden af 
fjorden skabte. Det var af samme grund også blevet 

sværere at lande og flænse de hvaler, man eventuelt 
kunne fange derinde, på de nærliggende strande, som 
var truet af kæmpebølger fra de tumlende isbjerge. Så 
man holdt sig noget tilbage.

Det var i det hele taget, som om (også) hvalerne 
var blevet ‘forvirrede’. Ikke alene kunne de tilsynela
dende ikke finde ind i Hvalfjorden, men den foregåen
de vinter havde de heller ikke kunnet finde ud af isen. 
To gange havde man oplevet sassat den vinter, dvs. si
tuationer, hvor hvaler i hobetal var blevet fanget i en 
våge, der gradvist blev mindre. Det indebærer, at de 
drukner, og for at de ikke skal gå helt til spilde, bliver 
fangsten givet fri, og fangerne kan tage så mange hva
ler, de magter. Der var langt flere, end de kunne klare, 
og det havde øjensynligt været en ret rystende ople
velse - ikke kun at hvalerne gik til spilde, men overho
vedet at opleve sassat to gange samme vinter. Hvalerne 
er decideret forvirrede; med ændringerne i havets 
temperatur og strømforhold ændrer hele biotopen 
sig. Fangerne er vant til variationer i både vejr og 
fangst, men mønstret synes nu helt ude af trit med er
faringen. Det var således første gang i mands minde, 
man havde oplevet sassat i distriktet.

Mens nogle arter bliver sværere tilgængelige, kom-
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figur i2. Nord
vandet ved forårs
tid. Bemærk is
kanten ved Hval
fjordens munding, 
som er en vigtig 
fangstplads, så 
længe den holder. 
Satellitfoto: DMI.

mer der dog også andre til, som giver løfter om nye 
indtjeningsmuligheder. Det gælder således hellefi
sken, at den nu på forunderlig vis er at finde i fjorden. 
Og det er ikke småfisk, vi taler om. Mens hellefisken 
er ved at tynde ud i Diskobugten, hvilket indebærer 
både mindre fangst og mindre fisk, så er den tilsynela
dende på vej nordpå, til de (endnu) noget koldere 
vande. Nu kan velvoksne eksemplarer trækkes op af 
havet, blandt andet inde ved Qeqertat, hvor den har 
givet en betragtelig indtjening til i hvert fald én fami
lie, som fangede den fra isen sidste vinter. Fangsten fo
regår med line, og fisken nedfryses (naturligt) umid
delbart efter, at den er trukket op. Dette fiskeri er ble
vet opmuntret ‘sydfra’ det sidste par år, blandt andet 
ved at der nu foregår en regulær indhandling i Qaa
naaq, og at der gives mærkbare subsidier til indkøb af 
nye motorbåde.

Udfordringen er igen de skrøbelige forbindelser 
mellem folk og fangstpladser. Fisken kan ikke trans
porteres på den tynde is på en rentabel måde. Den 
skal køres fra Qeqertat til Qaanaaq på slæde, og det 

kan kun ske med en begrænset mængde ad gangen. I 
det hele taget er infrastrukturen et problem, i hvert 
fald indtil isen er endnu mere afsmeltet og større både 
kan sejle i længere sæsoner. Men det forudsætter også 
en udgravet og beskyttet havn i Qaanaaq, hvor man 
nu kun kan parkere sin båd i den lille naturlige lagune 
inden for stenrevet, og hvor man i øvrigt kun kan 
komme ind ved højvande. Men nye muligheder er på 
vej. Hvem ved, hvornår den kvinde får ret, som gri
nende sagde til mig: »Det varer nok ikke længe, før vi 
kan fange krabber.«

Omstillingen er dog ikke nem. Lokalt er der noget 
lidt ‘kvindagtigt’ over fiskeri; hver sommer fanger 
(specielt) kvinderne laks i rigelige mængder - særligt 
i Laksefjorden. De fanger med net eller liner fra stran
den, og de opskårne laks hænges til tørre og pryder 
kødstativerne med deres stærke farve i sensommeren. 
Om foråret, når de første revner åbner sig i havisen, 
fiskes der polartorsk på liner, og det er ofte et led i en 
familieskovtur, hvor børn, kager og kaffe læsses på en 
trækslæde, hvorefter man drager samlet ud over isen. 
Gamle mænd, som ikke længere har et hundespand, 
kan bore deres egne huller i isen og hale fisk op til eget 
forbrug. Men rigtig fangst er det ikke. Det kræver ik
ke ‘sin mand’, om man vil, og ifølge mine hjemmels- 
mænd er der stor tilbageholdenhed i fangersamfun
det med at vælge fiskeriet som udvej.

Der er dog andet end kulturelt efterslæb i dette, 
der er også nogle meget åbenlyse infrastrukturelle 
problemer med at fragte større mængder af fangst fra 
den ene yderlighed til den anden, fx fra Qeqertat til 
Nuuk.

Samtaler ved iskanten:
Opbrud og gamle historier

Alle de tidligere og nuværende bosættelser i området, 
hvad enten de har været midlertidige eller permanen
te, har været delvist betinget af Nordvandet. Nord
vandet er et af de områder i ishavet, de såkaldte poly
mer, der er isfrie en stor del af året. De er blevet kaldt 
højarktiske oaser (Thomsen 2000). Den uhindrede 
adgang af lys ned i havet forøger primærproduktio
nen af phytoplankton, der forplanter sig videre op 
gennem hele fødekæden. De isfrie områder er vigtige 
refugier for havpattedyrene. Nordvandet har altid væ
ret dækket af et tyndt lag drivis i vinterperioden fra ca. 
oktober til marts, mens det åbner helt i april og når sin 
maksimale størrelse i juli. Nu åbner det tidligere og 
vokser sig større, og hele biotopen er ved at ændre sig. 
Det er det, fangerne mærker så tydeligt.
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Nordvandet er navngivet af tidligere århundreders 
hvalfangere, der nok vidste, hvor byttet fandtes, om 
end passagen derop kunne være yderst vanskelig. 
Men længe inden da havde de forskellige indvandren
de eskimokulturer, der krydsede over fra Amerika til 
Grønland, vidst at udnytte dette store spisekammer. 
De første kom for ca. 5000 år siden (Independence og 
Saqqaq kulturerne), de næste kom ca. 2500 år senere 
(Dorset kulturen), mens den sidste indvandring (Thu
le kulturen) fandt sted for ca. 1000 år siden. Thulefol- 
ket genbefolkede kyststrækningerne, der havde været 
mennesketomme i århundreder. Deres spredning hang 
sammen med den temperaturstigning, der kendeteg
nede den tidlige middelalder, og som begyndte at sæt
te ind omkring 800 og varede til det 13.-14. århundre
de, hvor processen begyndte at gå mod koldere tider 
med Den lille Istid. Middelalderens temperaturstig
ning medførte dengang som nu mere åbent vand og 
tillod en ny udnyttelse af havets ressourcer. Skindbe
trukne fartøjer kunne nu benyttes i jagten på havets 
storvildt. De synes fuldt udviklede i Nordamerika om
kring 500 evt. og blev sammen med fangstharpuner 
og flydeblærer en del af den ‘autentiske’ eskimokul
turs kendetegn (Gulløv 2004a: 52; 2004b).

Thule kulturen fik, som vi har hørt det, først sit 
navn i 1927 og var opkaldt efter Knud Rasmussens 
Thule. Her havde man foretaget udgravninger i gam
le køkkenmøddinger og fundet de selv samme spor af 
hvalfangst, som Therkel Mathiassen havde identifice
ret i det højarktiske område i Nordamerika. Med an
dre ord, den nye og livskraftige Thule kultur, der 
bredte sig langs hele Grønlands kyst, fra nord til syd, 
mod vest såvel som øst, tog afsæt i blandt andet Nord
vandets rigdomme og udviklingen af en sødygtig tek
nologi, som stadig holder Thulefangerne med mattak 
(spæk), kød og kontanter. I vore dage kan én hvals 
spæk og stødtand indbringe omkring 20.000 danske 
kroner. Det er der ikke meget andet, der kan indbrin
ge med et velanbragt harpunkast. Nordvandet er sta
dig et livsvigtigt åndehul for hvalrosser, narhvaler og 
hvidhvaler, og iskanten er derfor en vigtig fangst
plads.

Dyrene og deres livsgrundlag er naturligvis ikke 
upåvirkede af den ændrede temperatur, hvilket er 
grundigt dokumenteret af Grønlands Naturinstitut, 
bl.a. for hvalrossens vedkommende (Born 2005). 
Hvalrossen lever af skaldyr, der findes på et undersø
isk plateau, som befinder sig i en særlig dybde med en 
særlig temperatur. Det store fangststed for hvalrosser 
for folkene i Qaanaaq og omegn ligger lidt nord for 
Siorapaluk, hvortil man har valfartet på slæde i 

fangstsæsonen for at få del i den solide fangst ved is
kanten, der både har givet mængder af hundefoder og 
stødtænder at sælge. Nu er slædevejen skrøbelig, ikke 
alene ved iskanten, men også på vejen mellem Qaa
naaq og Siorapaluk. Til gengæld bliver hvalrosserne 
efterhånden tilgængelige over land for mennesker så
vel som isbjørne. Selvom fangerne lige nu oplever 
stærkt begrænset adgang via isen, så er hvalrossen en 
truet art, som er strengt kvotebelagt.

Havpattedyrenes betydning understreges i de tra
ditionelle sagn om Havets Moder, der frigav dyrene til 
fangst, og som forlangte, at de blev behandlet godt. 
Hun kunne også holde dem tilbage, hvis hun var util
freds med menneskene. Den gamle sagnverden tages 
ikke bogstaveligt længere, men som Finn Lynge be
mærker, så gemmer havets dyb stadig på en kraft, der 
er »den mægtigste i den grønlandske verden. Talløse 
ydmyge gravstene på de mange små grønlandske kir
kegårde langs kysten taler deres dybt bevægende 
sprog« (F. Lynge 2006:112). Havets Moder har tidlige
re været en del af dybets kraft for folk, der som Thule- 
folket før og nu har været konstitueret med havets rig
dom af dyr. Finn Lynge siger:

Om Havets Moder må man sige at hun lever, 
men har skiftet opholdssted. Der er ingen længe
re som tror, at hun befinder sig på havets bund, 
hvor trawlerredskaberne nu skraber efter kam
muslinger og snowcrabs. Havets Moder er flyttet til 
det grønlandske parnas, hvor hun spiller en magt
fuld rolle som inspirationsgiver og forbindelses
officer i kunstnernes samkvem med fortidens ån
delige kræfter. (F. Lynge 2006: 112)

Ved Nordvandet i dagens Grønland er det isen, der 
skal kurtiseres, ikke Havets Moder. Sidstnævnte skal 
nok klare sig, men uden isen kan fangerne ikke kom
me til alle de rigdomme, der gemmer sig i dybet. Med 
den stadigt tyndere og mere uberegnelige is bliver 
fangsten fra iskanten ved naturens store spisekammer, 
Nordvandet, særdeles vanskelig. Man kan simpelthen 
ikke komme til det uden at risikere, at kanten knækker 
af, og man enten falder i vandet eller driver til havs på 
en isflage. Nogle vil have hørt om den mere end et 
halvt år lange rejse fra Thule området til Labrador, 
som 19 mennesker fra Polaris Ekspeditionen (1871-73) 
under Charles F. Halls ledelse foretog på en isflage 
(Laursen 1972); men det hjælper ikke meget, hvis man 
selv driver af sted. Polarisgruppen omfattede til alt 
held to eskimofamilier, dvs. to fangere, deres koner og 
i alt fem børn (hvoraf én blev født på isflagen), og dis
se kunne holde dem alle med sæl - næsten hele tiden.
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figur 13. Teltlejr 
ved iskanten; et 
lille midlertidigt 
fangersamfund er 
opstået. Foto: 
Kirsten Hastrup.

figur 14. Rem
mesæler flænses 
umiddelbart efter 
fangst. Foto: 
Kirsten Hastrup.

DET YDERSTE THULE igi



Hvis man kender historien, ved man imidlertid også, 
at isflagen blev mindre og mindre og de personlige 
problemer større og større. Dertil kommer det ikke i 
dag, fordi man kan blive samlet op af helikoptere fra 
Thule Airbase. Det sker næsten hvert år nu.

Det første, jeg lærte, da jeg skulle tilbringe nogle 
dage og nætter i en fangstlejr ved iskanten, var: ikke at 
lyne min sovepose til. Jeg skulle kunne komme ud af 
den i en ruf, hvis kanten knækkede, som det skete for 
nogle biologer, der arbejdede et andet sted ved Nord
vandet. Når jeg lå der om natten, hvor temperaturen 
trods midnatssol faldt til minus 200 C, og hørte isen 
knage og i øvrigt tydeligt mærkede tidevandet, kunne 
jeg da blive lidt beklemt. Men samtidig kunne jeg skif
te min danske usikkerhed ud med en etnografisk op
mærksomhed og intenst nyde at tilegne mig en krops
lig erfaring, som jeg aldrig ville kunne have spurgt 
mig til. Jeg delte telt med tre voksne fangere og en 
knægt på ti, og vi sov mere eller mindre i skift på 
skind, som var bredt ud over to slæder, der var parke
ret parallelt med hinanden.

Når tiden var inde, søsatte de en jolle, som de hav
de haft med på slæde fra Qaanaaq, og sejlede ud på 
det åbne vand. I de dage fangede man kun remmesæ
ler, men de var stærkt påskønnet og blev flænset og 
fordelt efter alle kunstens regler. Det meste af tiden 
ventede man, snakkede og drak te med hinanden, 
kogte sælsuppe og spiste af den fælles gryde. Om da
gen varmede solen lidt, og man kunne faktisk nyde at 
sidde på en slæde og simpelthen falde i snak. En af mi
ne mest interessante samtaler ved iskanten fandt sted 
på den måde. Jeg sad sammen med en erfaren fanger, 
og naturligt nok kom vi til at tale om isens tilstand. 
Han havde sin egen teori om årsagen til den hastige 
afsmeltning:

Det er iskerneboringernes skyld. Nu har de boret 
ned gennem hele indlandsisen fire-fem steder. De 
har gennemhullet den, og der løber vand ned, og 
på den måde starter det. Man kan se, at der løber 
vand ud under gletsjerne, og det kommer derfra.
Det begyndte med amerikanerne på basen. De 
gravede en hel by ud, og de forsøgte at bore en 
tunnel hele vejen ned til Sydgrønland. De var ik
ke rigtig kloge. (QJ samtale med forfatteren maj 
2010)

Her dukker to meget interessante ting op. For det før
ste observationen af, at der løber vand ud under isen, 
og at det speeder gletsjerens bevægelse op. Det er helt 
korrekt, og det var interessant nok Rink (1877), der 

første gang fremsatte den hypotese, blandt andet på 
baggrund af samtaler med grønlandske fangere, som 
havde iagttaget det samme fænomen længere sydpå. 
Det skyldes ikke iskerneboringerne, men slutningen 
er ikke uden pointe, fordi de mange revner i indlands
isen, der skyldes opvarmningen, faktisk får vand til at 
løbe ned og skabe et glidelag, som fører isen ud mod 
havet i stor fart. For det andet er udpegningen af den 
amerikanske base som roden til det onde, der sker nu, 
signifikant. Her siver en gammel historie ud i nutiden 
på en uventet måde og bidrager til at give forklarin
gen på klimaforandringen en særlig ominøs stem
ning.

Måske har Aqqaluk Lynge ret, når han siger, at 
»De mest voldelige handlinger med de alvorligste kon
sekvenser for Grønland var efter min mening den 
tvungne og ulovlige flytning af Grønlands nordligste 
fangersamfund, Inughuit i 1953 for at gøre plads til 
USA’s flybase i Thule i Nordgrønland« (A. Lynge 
2006: 37). Voldsomme hændelser huskes og tilskrives 
kraft nok til at ændre på verden. Selvom der var andre 
grunde end basen til, at Thulefolket skulle flytte, så 
står basen tilbage i bevidstheden som en undermine
ring, bogstavelig talt, af fangersamfundets livsgrund
lag, og denne gamle historie præger den nye, hvor 
isens afsmeltning nu truer fangersamfundets fortsatte 
eksistens i det høj arktiske landskab.

Grønland i verdenssamfundet: 
Thulefolket på tynd is

Som det vil være fremgået, har det yderste Thule ikke 
været uden for enhver kontakt. Faktisk kan vi fra de 
tidligste indvandringsbølger se, at Thule har dannet 
bro mellem kontinenter og kulturer. Bevægelserne 
ind og ud af bestemte regioner i Grønland har været 
påvirket af skiftende klimatiske perioder, både i det 
store og i det små. Folket i Nord har været vant til for
anderligt vejr og til fluktuationer i vildtbestand på bå
de langt og kort sigt.

Men nu er der noget nyt på spil. Når isen smelter, 
rammer det hele samfundet - ikke kun i form af min
dre fangst til de fleste, men også i form af en strukturel 
nedsmeltning af samfundet selv. Alle de arktiske folk 
oplever det samme og beskriver, hvor dybt det berører 
deres liv, at selve underlaget for deres sociale relatio
ner går i opløsning (se fx Krupnik 2010). Is og sam
fund er to sider af samme sag, og selvom ingen grøn
lændere vil dø af sult i velfærdssamfundet, er de hårdt 
ramt. Aqqaluk Lynge beskriver hvordan:
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figur 15. Tågebanker og isbjerge ved Qeqertat: Et nyt samfund på vej ud af disen? Foto: Kirsten Hastrup.

Det, der gør klimaændring til sådan en forfærde
lig realitet, er ikke bare de hidtil ukendte virknin
ger, men det, at Grønland kan ske at blive ramt i 
hjertet, i vores ‘fangerviden’. Fangere har givet 
evnen til at kunne læse vindene, havet, strømme
ne, den skiftende vandren af byttet, videre fra ge
neration til generation. Ændringerne, som jæger
ne ser i dag, er af en anden størrelsesorden. (A. 
Lynge 2006: 40)

Denne størrelsesorden hænger sammen med, at Grøn
land i tiltagende grad er blevet en del af verdenssam
fundet, for at citere titlen på en relativt ny bog (Peter
sen 2006). Grønlænderne selv er meget opmærksom
me på resten af verden i disse år, hvor grundlaget for 
et nyt grønlandsk samfund skal støbes. Den opmærk
somhed sender dem også forbi publikationer fra FN’s 
klimapanel (IPCC), hvori man kan læse, at isen er ved 
at forsvinde. Det bidrager i sig selv til en acceleration 
af usikkerheden, samtidig med at det understreger, i 

hvor høj grad det alleryderste Nord er blevet en del af 
en global orden, uanset hvor isoleret og enestående 
det også er.

Den gode nyhed er, at selv fangerne i Avanersuaq, 
som er de mest afhængige af isen, stadig har overskud 
til at tænke kreativt på nye muligheder, om end de 
gerne vil trække fangerlivet med sig videre frem. De 
har altid levet i en verden af bevægelse, hvor enten 
isen, vejret eller politikken har ændret sig, og hvor de 
selv har kunnet rykke op med kort varsel (Nuttall 
2009). Samfundet har forandret sig fra generation til 
generation, men den dybe forbindelse mellem sam
fundet og naturen har været den konstant, hvorom al
le bevægelser har drejet sig. Og forbindelsen har hid
til været så massiv, at den har gjort det umuligt at skil
le samfundet ud fra naturen. Måske er det her, den 
største ændring vil finde sted; i hvert fald må vi nøg
ternt konstatere, at Thule kulturen er ved at være på 
sit yderste, alt imens Thulefolket som sådan er ved at 
komme ind i den globale varme.
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