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I den tidlige middelalder var vikingerne sejlet mod 
vest og havde koloniseret de nordatlantiske øer, Ork- 
neyøerne, Færøerne, Island og Grønland. Derfra var 
de nået videre til Vinland, hvor de først mødte skræl
lingerne, som beskrevet i Eiriks saga rauda (Erik den Rø
des saga), hvor der står om dem: Peir varu svartir menn 
ock illiligir ok höfiu illt har d höfii; peir varu mjök eygdir ok 
breidirfkinnum (Eirikssagarauda 1935, s. 227). Disse sorte, 
vildt udseende og bredkindede mennesker blev siden 
set også på Grønland. Det skete, da den sidste indvan
dringsbølge af Thulefolket, som var gået i land mod 
nord, nåede ned sydpå, hvor de mødte nordboerne. 
Det gav stof til andre sagaer.

Grønland forsvandt ud af det nordiske synsfelt for 
en tid, hvor besejlingen blev besværligere og kontak
ten med nordboerne glippede helt. Landet blev gen
opdaget af danskerne i det 17. århundrede, hvor Chri
stian IV søsatte adskillige ekspeditioner for at hævde 
dansk overhøjhed, inden de engelske og hollandske 
hvalfangere fik bidt sig alt for godt fast. Siden har 
forbindelsen mellem Grønland og Danmark været 
ubrudt, om end ikke helt uproblematisk. Båndet er nu 
blevet politisk løsnet med selvstyret i 2009, men Grøn
land vil længe blive ved med at være en berigende del 
af dansk bevidsthed.

Det 17. århundrede: Genopdagelsen af 
Grønland og mødet med de vilde

11600-tallet begyndte en sand trafik med at sende til
fangetagne grønlændere til Danmark, hvor de skulle 
studeres nærmere (Bertelsen 1945). ‘Grønlændere’ hen
viser ikke længere til de nordboer, der slog sig ned i 
Grønland i slutningen af 900-tallet, men til de vilde 
og hedenske beboere, som nye rejsende stødte på, ef
ter at kommunikationen med nordboerne i Grønland 
var stoppet helt i løbet af 1400-tallet. 11500-tallet hav
de Frederik II forsøgt at stable nogle ekspeditioner på 
benene, som skulle komme de forsvundne undersåtter 
til hjælp, men det var først under Christian IV, man 
nåede frem og ved selvsyn kunne konstatere, at de nye 
grønlændere var af en anden slags end de forsvundne 
nordboer.

Christian IV udrustede tre på hinanden følgende 
ekspeditioner i 1605,1606 og 1607. De føjede sig smukt 
til kongens øvrige bedrifter og gav anledning til stor 
opmærksomhed, som kom til udtryk i populære hyl
destdigte af bl.a. C. C. Lyschander og Jens Bielke. 
Nordmanden Bielke var ansat i Danske Kancelli 
(1605-1609) og forfattede en Relation om Grønland, der er 
tilegnet kongen, og som har undertitlen: Huorledis 
samme landßrst er bleffuen bekiendt, beboedt, riorgis Crone 
Vnderlagt, iglenfirlohrett, atter wedworisAllernaadigste Herns 
och Könnings Christiani fii. Hans Maiestatz. Ahnordningh, 
Anno 1605, opsøgt? Med des omstendighedt (udg. af Lund- 
green-Nielsen 1990). Det er altså genopdagelsen af 
Grønland, kongen hyldes for i denne Relation.

Digtet lægger ud med en beskrivelse af nordboer
nes kolonisering af landet, som man kendte fra saga
litteraturen, og fortsætter med at beskrive den nuvæ
rende situation, som den kendes fra nye rygter om et 
barbarisk folk, der har overtaget landet. For at under
søge den sag udruster kongen nogle skibe, bl.a. Røde 
Løffue med admiral Lindenow som kaptajn. Resulta
tet udebliver ikke denne gang; Lindenow når land, 
møder mennesker og vender hurtigt tilbage med tre 
tilfangetagne grønlændere, som kongen og dronnin
gen skal se:

Saa, saae dj dennom Samme stunde.
dett Folck ey wiste nogenlunde

Vdj Kongens Neruerelsze
Sigh medt Høfflighz at bethee.

(Bielke 1990, s. 55).

De under stort besvær tilfangetagne grønlændere vi
ste altså ikke kongen nogen synderlig respekt og blev 
behørigt straffet, men én undslap i båd og fik lejlighed 
til at vise sine evner med kun én åre mod forfølgernes 
16. En vis beundring blander sig således i forargelsen. 
I den efterfølgende traktat i Relationen beskrives deres 
udseende med nogenlunde de samme begreber som 
tidligere skrællingernes. Et særligt afsnit vies sproget, 
som var helt umuligt:
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Deris Øyenn Siuntis fast Dumme. 
Iblant osz war dj megit Stumme,

Saa dj nogle Ord Neppeligh, 
och well faa, thalde med sigh,

De torde ey thale thill fülle 
frøchtett dem nogen forstaa schulle.

Men dett haffde well ingen fare, 
Mand der med dem, well motte spare.

Thj dennem Kand ingenn forstaa 
Huad som helst spraagh mand Kunde maa?

En Rysch och gammell Iszlendsch Tolck 
Icke kunde forstaa dett Folck.

I deris Halsz Krafflit dett fast 
Naar dj wille tale medt Hast.

(Bielke 1990, S.57O.

Alene sproget afslørede altså grønlænderne som me
get fremmede, og da ingen - heller ikke den tilkaldte 
russiske eller islandske tolk - kunne forstå dem, måtte 
grønlænderne lære dansk. En af de tilfangetagne blev 
således allerede efter 14 dage anbragt på slottet Drags
holm på foranledning af kongen, som skrev til Arild 
Hvitfeld den 11/8 1605:

Wider, att wij herhoes tillschicke ether en af woris 
undersaather, som wij nyligen haffuer bekommet 
fra wortt land Grønland, huilken wij (paa det 
hand dis bedre, naar hand fra de andre bliffuer 
affsondritt, kunde lere vores danske tungemaall) 
wille haffue underholdett there paa wort slott 
Drachsholm. Thj beder wij ether och wille, att I 
lader giøre den forordningh, saa hand bekommer 
nødtørfftig ophold der sammestedtz, och saa wiit 
mueligt mue bliffue saa holdit, til samme woris 
sprock att lere och forstaa (Bobé 1936a, s. 14).

Året efter fik de tre lov at vende hjem med den næste 
ekspedition til Grønland; to af dem døde på rejsen, 
mens den tredjes skæbne er ukendt. Trafikken med at 
røve grønlændere for at kunne fremvise og studere 
dem fortsatte i hele det 17. århundrede (se Bertelsen 
1945, s. 9-25). De blev i Danmark i kortere eller læn
gere tid, men det er usikkert, om nogen af dem over
hovedet vendte tilbage. De fleste døde af sygdom, en
ten i Danmark eller på rejsen.

Fra samtidens overleveringer er det tydeligt, at 
man på den ene side anser grønlænderne for vilde 
mennesker, der lever på kanten af menneskeheden, 
mens man på den anden side, og det gælder ikke 
mindst kongen, ser grønlænderne som nye undersåt
ter, man har et ansvar for at forstå og uddanne. Læren 

fra det 17. århundrede er altså en ny erkendelse i Dan
mark og resten af Europa af, at der langt mod nord le
ver nogle (næsten) rigtige mennesker - ikke kun fa- 
belvæsener og pygmæer, som Olaus Magnus havde 
beskrevet dem i sin Nordenshistorie fra 1555. De var gan
ske vist vilde, og deres sprog stak i halsen, men defand- 
tes. Det var en begyndelse til noget mere.

Det 18. århundrede: Kristen mission og 
videnskabelig oplysning

I det følgende århundrede kom der mere regulær vi
den om grønlænderne frem. Nu var den ikke længere 
baseret på hastige punktnedslag i Grønland og tilfan
getagne grønlændere, der var bragt til Danmark mod 
deres vilje, men på dansk(-norsk) tilstedeværelse i 
Grønland. De hjembragte havde godtgjort, at der i 
den nordligste del af riget boede et hedensk folk, og 
det inspirerede til den mission, der kom til at levere 
det første grundlag for en ny og helt anderledes fun
deret viden om grønlænderne. Pioneren var Hans 
Egede.

Hans Egede (1686-1758), som var præst i Nordlan
dene og bosat i Vaagen i Lofoten og siden i Bergen 
(fra 1718), ansøgte intenst og over mange omgange om 
lov til at drage til Grønland for at bibringe de heden
ske grønlændere den sande tro. Første gang, han hen
vendte sig til Frederik IV, var i 1711, hvor han medsend
te et langt »Project og Opmuntrings-Skrift til de He- 
densche Grønlænders Omvendelse« (se Bobé 1936a, 
s. 32 ff.). Det var svært at komme igennem med pro- 
jektet, når man selv sad så lang mod nord, så Egede- 
familien flyttede til Bergen i 1718 for at være tættere på 
de udrejsemuligheder, der hang sammen med Bergen- 
rederiernes besejling af Grønland og ishavet i det hele 
taget. Der kom faktisk lidt gang i sagerne, og Egedes 
strøm af henvendelser til kongen intensiveredes (se 
Bobé 1944, s. i8ff). I 1721 førte hans ildhu til det øn
skede resultat.

Det år kom han med et bergensisk skib til Håbets 
0 - som han kaldte den - sammen med sin familie, hu
struen Gertrud Rask og børnene, Poul, Niels, Kirstine 
og Petronelle. Herfra flyttede de året efter længere ind 
i fjorden, hvor Godthåb blev grundlagt ved en eksiste
rende boplads. Samme år foreslog Egede, at der skulle 
sendes nogle grønlændere til Danmark for deres op
lysnings skyld. Tanken var igen, at de skulle lære 
dansk, men nu især for at få en dybere forståelse for 
den sande tro, end det overhovedet var muligt at opnå 
gennem det grønlandske sprog (Bertelsen 1945, s. 26). 
Derefter kunne de vende tilbage til Grønland og hjæl
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pe deres egne landsmænd videre. Sagen var så god, 
mente Egede, at man i mangel af frivillige ligefrem 
kunne overveje at bortføre et par grønlændere - i den 
gode gamle tradition.

Andre tog sagen op, og det lykkedes faktisk at 
overtale et par grønlændere til en tur til Danmark i 
1724 uden brug af tvang. Det var Poek og K’iperoq, 
som man kender fra adskillige samtidige tekster og 
malerier. Poek havde tilbragt en vinter på Egedes mis
sionsstation, og Egede mente, at han ved at fremstille 
dem for kongen kunne give denne et bedre indtryk af 
det grønlandske folk; og omvendt kunne Poek ved 
hjemkomsten året efter fortælle om Norge og Dan
mark, så grønlænderne fik større agtelse for folk fra 
disse lande. Poek var ikke meget for det, men køb
manden Hartvig Jentoft overtalte ham og fulgte med 
ham på rejsen. Desuden blev K’iperok overtalt til at 
tage med til trøst og selskab (Bobé 1944, s. 9 8 ff). Og 
Frederik IV var faktisk interesseret; han ville ikke blot 
se dem, men også have en opvisning af deres kajak
kunst, og den blev foranstaltet på Esrom Sø. Siden 
kom et optog i Københavns kanaler, hvor de to grøn
lændere under stor opmærksomhed med imponeren
de præcision kastede spyd efter ænderne. Der blev 
desuden udsendt flyveblade med folkelige digte, som 
vidnede om en beundring for de to hedninge.

Samtidig med missionen skulle det dansk-norske 
riges rettigheder til handel og besejling befæstes. I 
første omgang fik Bergenskompagniet monopol på 
handlen (1720-1726). Det gik ikke særlig godt, hval
fangsten var dalende, de udenlandske varer slap for 
hurtigt op, og kompagniet kom i likviditetsproble
mer. Man udtænkte derefter en plan, der indbefattede 
et reklamefremstød fra Bergen til København bl.a. 
ved hjælp af en fremvisning af de to grønlændere i na
tionale dragter, der skulle vise kongen deres kunnen i 
eskimoiske idrætter. Foruden grønlænderne i kajak 
omfattede opvisningen også seks chalupper med grøn
landske produkter ophængt i masterne - bl.a. skind af 
alle slags, enhjørninghorn [narhvaltænder] og hval
barder. Som Bobé skriver: »Denne første danske, yp
perligt arrangerede, flydende Koloniudstilling med 
sin dobbelte Propaganda for Handelen og Missionen 
i Grønland havde et mægtigt og begejstret Publi
kum« (Bobé 1936b, s. 15).

Hvad angik Hans Egede selv, var begejstringen 
tempereret af en del irritation over grønlændernes 
mangel på interesse i den lære, han var kommet til 
Grønland for at udbrede. Desværre gik langt hoved
parten af hans Relationer fra Grønland tabt ved en 
brand i Vaj senhuset, hvor missionens papirer opbeva

redes, men ud over de par stykker, som overlevede, 
findes heldigvis stadig Poul Egedes Continuationer af 
missionsberetningerne (Egede 1939), samt ikke mindst 
Hans Egedes egen Grønlandsbeskrivelse, betitlet Det 
gamle Grønlands nye Perlustration eller Naturel-Historie, der 
udkom i 1741 (genudgivet af Bobé 1925). Ind imellem 
konkret viden om landet og folket rummer den også 
hans betragtninger over grønlændernes tempera
ment:

I det øvrige, da er dette Folkes Hovet Tempera
ment Phlegmatisk, hvorfore de og ere heel stu
pide, dumme og koldsindige af Naturel, og siel- 
den lader see nogen Slags Affect og Passion hos 
sig, men snart at sige i al deres Adfær er af et 
føles-løs Sind. Dog holder jeg for, at det meget 
contribuerer til deres Stupidite og Koldsindig
hed, at dem mangler den Education og de Mid
ler, hvormed deres Sind kand poleres og skiær- 
pes; hvilket man noksom har observered hos 
dem, som lenge har omgaaes med os, de Unge 
fornemmelig; thi man har fornummet at de har 
kundet lære og fatte alt hvad de har hørt og seet 
hos os, hvad enten det var got eller ondt. Har og 
befundet endeel af et treffeligt Ingenio (Egede 
1925, s- 367)■

Perlustrationen er en eftertanke, som Egede skrev efter 
hjemkomsten. Selv han, som i sine første mange år var 
særdeles kritisk over for de hedninge, han var kommet 
for at omvende, må nu medgive, at de er i stand til at 
lære. De mangler blot uddannelse. Selv Perlustrationen 
emmer dog stadig af ærgelse over, at grønlænderne 
ikke i højre grad, end tilfældet var, har kunnet overbe
vises om den guddommelige lære:

Eftersom Grønlænderne af Naturel ere et meget 
dumt og koldsindig Folk, da ere De ogsaa meget 
mere uskikkede til at fatte og eftertenke en Ting, 
og følgelig ogsaa de Guddommelige Sandheder, 
som dem foreholdes, og lad være at de (de gamle 
at forstaae) synes, ja sige sig ogsaa at give den 
Guddommelig Lære Bifald, saa er det dog saa 
koldsindigt; thi de hverken kand sandse den 
Elendighed de stikker udi, ikke heller veed at 
sette ret Priis og Værdi paa den Guds Naade, som 
dem og alle Mennisker i Christo ere beviiste, saa- 
ledes at de, nogle faa undtagne, derefter skulle 
bære nogen ret Attraa og Begierlighed. Saa vi i 
dem gandske klarlig og med Bedrøvelse seer og 
fornemmer at det naturlige Menneske fatter ikke 
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de Ting, som høre Guds Aand til, de ere ham en 
Daarlighed og hand kand ikke kiende dem (Ege- 
de 1925, s. 401).

Der er dog mange nuancer i Egedes fremstilling, og 
indimellem fornemmer man, at han spørger sig selv, 
hvad gudsdyrkelse og sjælens udødelighed egentlig 
er. Han synes på sporet af grønlændernes egen fore
stillingsverden og kan ikke helt frigøre sig fra tanken 
om, at der bag deres superstitioner faktisk ligger en form 
for gudstro (se fx kapitel XIX). Hans arbejde vækker 
behørig opmærksomhed blandt de lærde, ikke mindst 
hos Holberg, som i flere af sine Epistler (1748-1754) be
nytter grønlænderne som afsæt for sin egen diskus
sion:

Uanseet den grovhed og Vankundighed, som 
findes hos Grønlænderne, merker man dog ad
skillige Dyder, som Socialitet og kiærlig Omgæn
gelse, Forældres Kiærlighed til Børn og Børns 
igien til Forældre, Gavmildhed etc. og endskiønt 
vore Missionarii have meenet i Begyndelsen, at 
disse Folk ingen Idée havde om Religion og et 
Liv efter dette Liv, havde man dog siden merket, 
sig derudi at have vildfaret. Grønlænderne ere ey 
heller destituerede fra naturlig Forstand; De vide 
at forarbeyde adskilligt med deres Hænder, og 
haver man ofte af deres Spørsmaal og af deres 
Giensvar merket, at mange af dem have sindriige 
Indfald. Derpaa vil jeg anføre nogle faa Exem
pler: En af de første Grønlændere som udi Frede- 
rici IV. Tiid bleve bragte til Kiøbenhavn, da ham 
blev viset adskillige Ting, som han tilforn ikke 
havde seet, gav han een og anden artig Betænk
ning derover. Da han blev indført paa Ride-Ba
nen, og der saae Berideren at tumle en Hæst saa 
længe indtil den stod udi fuld Skum, sagde han: 
Den Nar vil have Beestet til at flyve, endskiønt 
han seer, at det ingen Vinger haver (Epistel 350, 
Holberg 1873, s. 131).

Holberg kommer med en række andre eksempler på 
grønlændernes artige betænkninger, og man fornem
mer, at han opfatter den grønlandske tanke som nok 
så rationel som den danske (kristne). Netop grønlæn
derne gør det muligt for ham at holde et spejl op for 
de selvsikre missionærer. Holberg, som i 1745 blev 
æresmedlem af Det Kongelige Danske Videnskaber
nes Selskab (oprettet 1742), refererer således også til 
de spørgsmål, grønlænderne stillede til den nye lære, 
fx hvorfor Gud ikke gør det af med djævelen, hvis 

denne får mennesker til at overtræde hans bud; eller 
hvorfor Gud har skabt mennesker forskelligt, hvis han 
kun ønsker én slags, og hvorfor Gud ikke hindrede 
Eva i at spise det forbudne æble (Epistel 350, Holberg 
1873, s. 132t). På den måde fik grønlænderne en præg
nant stemme i tiden; gennem dem kunne nye spørgs
mål stilles, uden at man udfordrede magten alt for di
rekte.

Et egentligt videnskabeligt oplysningsværk om 
Grønland så også dagens lys i Danmark i det 18. århun
drede. Otto Fabricius, som var missionær på Grøn
land i perioden 1768-1773, udgav i 1780 en Fauna Groen- 
landica, hvor den første art, der nævnes er Homo gro en - 
landicus, det grønlandske menneske (udg. af Holtved 
1962). Herom hedder det, at det er »et menneskeligt 
væsen, som bevæger sig om dagen, snavset rød af 
farve, med sort, stridt, tykt hår og næsten skægløst«. 
Det grønlandske menneske er ifølge Fabricius beslæg
tet med det, der i en anden systematik er blevet kaldt 
Homo americanus eller skrællingerne, som de gamle is
lændinge skrev om, og med de Eskimaux, som bor 
ved Hudson Bugten i Nordamerika. Selv kalder de sig 
Innuit, beretter han (Thalbitzer (udg.) 1962, s. 14). 
Disse grønlandske mennesker beskrives derefter ved 
deres fysiske karakteristika, såsom brede næsebor, 
smalle øjne, korte fødder osv., og ved deres øvrige ka
raktertræk - de er kolerisk-flegmatiske, hurtige, stæ
dige, direkte, tilfredse, generte, overtroiske og ikke 
særlig fertile (Thalbitzer (udg.) 1962, s. 15).

Der er i denne beskrivelse og i selve placeringen af 
mennesket som det første af dyrene et dybt knæfald 
for Linnés klassifikationssystem, der om noget var et 
direkte resultat af oplysningstidens store vidensind
samlinger fra hele verden. Et markant eksempel på 
denne indsamling er F. L. Nordens rejse til Ægypten i 
I737'I73^> der siden med stort besvær blev offentlig
gjort af Videnskabernes Selskab i 1755. Fabricius ar
bejdede under samme horisont, men i et helt andet 
hjørne af verden. Som Norden og senere Carsten Nie
buhrs ekspedition til Det lykkelige Arabien udførte 
Fabricius sine undersøgelser på stedet under de mest 
primitive videnskabelige forhold. Han boede i et 
grønlandsk jordhus, og hans bibliotek rummede kun 
én eneste bog, nemlig Linnés Systema Naturae (sejen
sen 1923, s. 336, og Thalbitzer 1962). Med sine betragt
ninger over det grønlandske menneske er Fabricius 
den første til at udpege den grønlandsk-amerikanske 
mennesketype og dermed rejse spørgsmålet om den 
eskimoiske race. Fabricius beskriver grønlændernes 
fysiognomi og angiver variationer - nogle er nemlig 
anderledes, fordi de har en blegere hud og en højere 
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statur, som om de er af blandet afstamning fra de 
grønlændere og islændinge, som engang boede i lan
det. Her er en første anerkendelse af et muligt slægt
skab.

Fabricius leverede også et detaljeret etnografisk ar
bejde, der er blevet stående som et monument i den 
samlede viden om grønlandsk fangerliv og fangstred
skaber (Fabricius 1962). Dette arbejde blev offentlig
gjort i 1810 i Videnskabernes Selskabs skriftrække 
med titlen NöjagtigBeskrivelse over alle Grimlændernes Fange- 
Redskaber ved Sælhunde-Fangsten - hvorafvilseesderesfuldeme- 
chaniske ogret Hensigtsfulde Indretning. Titlen er vidunder
lig tidstypisk, og værket er i det hele taget ét blandt 
mange værker om verdens tilstand, der i disse år så da
gens lys i Danmark, og som er baseret på detaljerede 
førstehåndsoplysninger.

Det interessante i denne periode er, at grønlæn
derne giver anledning til fornyede refleksioner over 
selve den menneskelige natur og over spørgsmålet 
om, hvorvidt alle mennesker er af samme slags, dvs. 
med samme potentialer. Har alle lige meget sjæl, og 
kan de lære det samme? Hvor de nyopdagede folke
slag andre steder bidrager til den almene europæiske 
diskussion af ædle vilde og menneskehedens oprin
delse, er det i Danmark specielt det nye, om end fjerne 
samliv med grønlænderne, der hjælper danske lærde 
frem til en erkendelse af, at forskellene mellem menne
sker er ydre snarere end indre.

Det 19. århundrede: National karakter 
og kolonial fornuft

Den udvendige forskel på mennesker blev sat på be
greb med nationalromantikken i den første del af det 
19. århundrede, hvor et nyt kulturbegreb gradvist tog 
form efter Herders store værk om menneskehedens hi
storie fra 1790’erne. Her opstod ideen om en ubryde
lig sammenhæng mellem sted, sprog og folk. Samti
dig var der efter den franske revolution 1789 og frem 
mod de borgerlige revolutioner i Europa i første halv
del af det 19. århundrede opstået en ny erkendelse af 
statens pligt til at sikre sine borgeres rettigheder og 
deres uddannelse. I Danmark så man det første resul
tat med skoleloven af 1814. I det lys blev det påtræn
gende at knytte nye og anderledes bånd mellem Dan
mark og Grønland, hvis befolkning ikke længere kun 
sås som vilde eller hedninger, men især som forsømte 
og uuddannede.

Allerede i 1804 drøftede man muligheden for at 
oprette en læreanstalt i landet, så der kunne uddannes 
grønlandske lærere. Mange af de gode ideer gik i sig 

selv igen efter englændernes overfald på Danmark i 
1807 og den deraf følgende midlertidige afbrydelse af 
kontakten mellem Danmark og Grønland (se Rink 
1877a, s. 38). Krigen med englænderne ramte også 
grønlandshandlen direkte. Et af englændernes træk 
var nemlig at opsnappe danske skibe for hjemadgå
ende fra Grønland og således sikre gevinsten for sig 
selv, og i det hele taget indskrænkedes besejlingsmu
lighederne voldsomt (Bobé 1936b, s. 140). Det var 
først efter ca. 1825, at forholdene igen bedredes, og i 
perioden 1829-1842 gav handlen en pænt overskud 
(Bobé 1936b, s. 94; se også Sveistrup og Dalgaard 
1945). Først i 1845 kunne man derfor føre tanken ud i 
livet med oprettelsen af to seminarier i Grønland. 
Samtidig begyndte man at sende grønlændere til Dan
mark til oplæring, bl.a. til jordemødre og håndvær
kere af forskellig slags (se Bertelsen 1945). Nu skulle 
grønlændere for alvor have del i det danske samfunds 
muligheder.

En kommission blev nedsat i 1851 med henblik på 
at undersøge landets tilstand og muligheden for evt. 
at indføre fri handel på Grønland. En af kommissio
nens medlemmer var Dr. H. Rink, der blev en af lan
dets første etnografer. Rink fik bl.a. til opgave at be
rejse alle kolonierne og notere sig deres tilstand. Det 
resulterede i skriftet om Monopolhandlen på Grønland 
(Rink 1852), hvori han slår kraftigt til lyd for en fort
sættelse af monopolet. Faktisk går han så vidt som til 
at sige, at monopolet er »det eneste Middel til overho
vedet at vedligeholde en Befolkning i Landet, samt en 
regelmæssig Connex mellem Grønland og Europa, 
saavelsom til at bevare Regieringens Autoritet i Lan
det« (Rink 1852, s. 87). Det er en konklusion, der byg
ger på et grundigt kendskab til landet og menneskene, 
hvis liv og karakter han beskriver grundigt. Grønlæn
derne er stadig relativt ukultiverede, delvis pga. mate
riel forarmelse; til gengæld kan Rink fastslå, at »den 
vigtigste Hindring for Fremskridt, Indolencen, i en 
vis Grad er overvunden« (Rink 1852, s. 74O. Dertil 
kommer, at grønlænderne reelt er de eneste produk
tive indbyggere i landet, som ved denne tid omfattede 
ca. 10.000 mennesker, hvoraf anslået 1500 var aktive 
fangere; man er simpelthen nødt til på den ene side at 
sikre grønlænderne mod deres egen svage karakter og 
impulsivitet og på den anden side at opretholde en vis 
tvungen spredning af bosættelserne, uden hvilken 
grønlænderne ville klumpe sig sammen og hurtigt 
lide under manglen på jagtbytte. Beviset kom tragisk 
nok allerede i årene 1853 og 1857, hvor mange grøn
lændere omkom af sygdom og sult (Bobé 1936b, s. 
101).
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Rink foreslog en hel række forbedringer af uddan
nelsen for grønlænderne, bl.a. i samarbejde med Sa
muel Kleinschmidt, som efter et brud med den tyske 
brødremenighed blev ansat ved seminariet i Godthåb. 
Han lavede en grønlandsk grammatik, der tog ud
gangspunkt i sproget selv og ikke i de latinske gram
matiske kategorier, som det ellers var sædvanligt i 
samtidens sprogforskning. Han udarbejdede også en 
retskrivning og en ordbog; alt i alt betød hans indsats 
en styrkelse af det grønlandske sprogs status (Gad 
1984, s. 224b Wilhjelm 2001). Det var ikke længere et 
sprog, der stak i halsen; det kunne tales, forstås og be
skrives systematisk.

Rink og Kleinschmidt (og et par andre) stod også 
bag et forslag i 1856 om forstanderskaber, der skulle fun
gere som mellemled mellem den almindelige grøn
lænder og den danske stat på distriktsniveau. De skul
le skiftevis have kolonibestyreren og missionæren som 
formand, og desuden skulle distriktets overkateketer 
og læge have fast sæde. Derudover skulle der vælges 
10-12 grønlandske medlemmer blandt de selvhjulpne 
mænd i frit erhverv. Forstanderskabet skulle have an
svar for distriktets ve og vel og sikre nødvendige hjæl
peforanstaltninger med henblik på husbygning og an
skaffelse af fangstredskaber. Desuden havde det en vis 
rets- og domsmyndighed (Gad 1984, s. 225). I det hele 
taget ser vi Rink og nogle af hans samtidige som for
kæmpere for et langt mere selvhjulpent Grønland 
samtidig med, at de anerkender statens ansvar for den 
befolkning, som ikke længere er uafhængig af euro
pæisk kontakt. Tydeligvis begynder man nu at se 
Grønland som en langt mere integreret del af det dan
ske rige end en fjern koloni. Rink selv bidrog i samme 
ånd med en velfunderet beskrivelse af Grønlands hi
storie og livsvilkår, som blev udgivet i løbet af den pe
riode, hvor han var kongelig inspektør i Sydgrønland 
(1858-1868), og som han i 1877 samlede, oversatte og 
reviderede i en engelsk udgave. Den var på mange må
der et afgørende bidrag til en egentlig viden om lan
det og dets indbyggere.

Hele vejen fra Egede til Rink er oplysningstrangen 
opblandet med missions- eller koloniseringsvirksom
hed, men de to mænds holdninger til den grønlandske 
befolkning var markant forskellige. Hvor Egede hav
de set grønlænderne som primært hedninge og i no
gen grad ude af stand til at tænke selv, så Rink dem 
som mennesker, hvis livsvilkår var blevet forringet i 
takt med påvirkningen fra Danmark og Europa. Der
udover var de i Rinks øjne udsat for de skændigste og 
mest ubegrundede forestillinger om løgnagtighed, 
voldelighed og tyvagtighed (Rink 1877a, s. 2g6ff).

Rink var direkte ude efter Egede, som langt fra at være 
uegennyttig snarere var ude efter et socialt herredøm
me over det folk, han var kommet til. Egedes biograf, 
Louis Bobé, mener, at det er ganske uberettiget og si
ger:

Det er beklageligt, at netop den Mand, hvem 
Grønlænderne næst efter Egede skylder mest Tak 
for et helt Menneskelivs utrættelige Indsats for 
deres Velfærd, saavel som for Granskningen af 
Urfolkets Levesæt og Overleveringen af dets My
ter og Sange - Dr. H. J. Rink - mere end nogen 
anden i Eftertiden har krænket Egedes Ære 
(Bobé 1944, s. 276).

Det har han, siger Bobé, ved sin ensidige hang til at 
fremhæve lyssiderne ved det grønlandske folks liv før 
europæernes og da ikke mindst missionærernes an
komst.

Et andet værk om grønlænderne, som var tilgæn
geligt for læselystne danskere i slutningen af det 19. 
århundrede, var Fridtjof Nansens Eskimoliv (1891). Bo
gen var baseret på samliv med grønlænderne i Godt
håb den vinter (1888-1889), der fulgte hans store ski
tur over indlandsisen. Da ekspeditionen nåede vest
kysten, var det for sent at få skib tilbage til Europa, og 
de måtte overvintre. Nansen henviser flittigt til Rink, 
men lægger egne iagttagelser til, der tydeligvis base
rer sig på praktisk erfaring med kajaksejlads, jagt mm. 
og lyser af beundring over den lokale teknologiske 
kunnen. Nok så påfaldende er også Nansen stærkt ude 
efter Egede og hans negative opfattelse af grønlæn
derne. I det hele taget påførte europæerne (og især de 
dansk-norske missionærer) grønlænderne en livsform 
og en religion, der gjorde mere skade end gavn:

Eskimoerne hørte i begyndelsen forbausede paa 
de fremmede; de hadde hidtil været meget til
fredse med sig selv og den hele tilværelse, vidste 
ikke at livet og menneskene var saa elendige, som 
missionærerne atter og atter forsikrede dem om; 
de var, som Egede siger, »uden nogen ret Skiøn- 
somhed om deres egen dybe Fordærvelse«, og de 
hadde store vanskeligheder med at forstaa en reli
gion saa grusom, at den lod mennesker fordøm
mes i en evig ild; »arvesynden« kunde de nok 
anerkjende som noget almindeligt hos kavdluna- 
keme (europæerne); thi at de for en stor del var 
slette, saa de nok; men da kaladlit (eskimoerne) 
var gode mennesker burde de uden braak komme 
ind i himmerige (Nansen 1891, s. 95t).
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I løbet af det 19. århundrede blev adskillige grønlæn
dere sendt til Danmark med henblik på uddannelse. 
En af dem var Lars Møller, som Rink havde fået ansat 
som medhjælper i det trykkeri, han etablerede i Godt
håb, og som udgav den første grønlandsksprogede 
‘avis’ i Grønland, månedsskriftet Atuagagdhutit fra 
1862. Lars Møllers historie rummer et par episoder, 
der viser, hvordan Frederik VII viste en ganske ander
ledes interesse for sine grønlandske undersåtter end fx 
Christian IV, som nok var nysgerrig, men ikke direkte 
interesseret i grønlænderne som mennesker. På sin 
tyve års fødselsdag (i 1862) var den unge Lars inviteret 
til Fredensborg sammen med Rink. Her sagde kon
gen: »Det er første Gang, jeg ser en Grønlænder«, 
hvortil Lars spontant svarede: »Og det er første Gang, 
jeg ser en Konge« (Bertelsen 1945, s. 87). Denne gang 
medførte manglen på pli ikke de samme drøje hug, 
som tilfaldt de bortførte grønlænderne ved mødet 
med Christian IV i 1605.

Et par år senere, da Lars Møller var tilbage i Grøn
land og Rink kom på besøg, spurgte Lars: »Hvorledes 
har min Ven, Kongen, det?« Rink spurgte: »Er det din 
ven?« »Ja, han sagde, at han var Grønlændernes Ven« 
(Bertelsen 1945, s. 87). Der er en ny fornemmelse af al
faderlighed på spil her, som favner grønlænderne i det 
danske rige uanset deres anderledes kultur. Det er 
ikke længere kun mission, kortlægning og handel, 
man interesserer sig for, men netop også mennesker, 
der var på vej til at blive tænkt ind som en del af det 
danske samfund. Var deres kulturelle standpunkt i ud
gangspunktet end lavere end det danske, så er der fuld 
fart op og frem, og i bakspejlet fornemmer man, at 
den koloniale fornuft gradvist flytter trykket fra første 
til andet led. Begge dele peger i retning af de nye tider 
i Europa.

Konkluderende kan man sige om den viden om 
Grønland, der var kommet til i det 19. århundrede, at 
den gradvist havde taget form af en egentlig etno
grafisk interesse på den ene side og en anerkendelse af 
det danske samfunds reelle ansvar for udviklingen på 
den anden. I Europa blev forskelle i levevis og kultur 
gjort til genstand for stadig mere intens interesse; et 
folks kulturelle standpunkt kunne og burde bestem
mes etnografisk som foreslået af forfatteren til det før
ste værk på dansk om Etnografien (Bahnson 1894-1900). 
Danmark fik foræret et forspring vedr. eskimokultu
ren i kraft af den grønlandske forbindelse og kunne 
længe bryste sig af at være verdenshovedstad for 
Grønlandsforskningen.

Dette privilegium betød, at man kunne anlægge 
en kolonipolitik, der hvilede på en bedre forståelse for 

situationen i Grønland som eksemplificeret i Rinks 
virke. Hans og andres arbejder havde gjort det tyde
ligt, at en stor del af de forskelle, der sprang i øjnene, 
handlede om ulige adgang til muligheder. Selvom 
mennesker overalt var af samme art, så stod de ikke 
lige.

Moderne tider: Nye mennesker og 
litterær livskraft

Det Grønland, man havde lært at kende gennem det 
18. og 19. århundrede, var Vestgrønland. Både på øst
kysten og langt mod nordvest fandtes der små grøn
landske samfund, der havde stået uden for kolonisa
tionen. Østgrønlænderne blev først bragt ind i syns
feltet med Gustav Holms store konebådsekspedition 
1883-1885, som ‘opdagede’ befolkningen ved Ammas- 
salik, hvor der oprettedes en handelsstation i 1894 
(Holm 1887). Egentlig skulle Holm i første omgang 
lede efter spor af nordboernes gamle Østerbygd; den 
fandt han ikke, men i det sydlige Grønland gik der og
så frasagn om grønlandske bopladser længere nordpå 
på østkysten, som i Holms instruks gerne skulle be
skrives, både hvad deres sagn og deres dialekt angik 
(Holm og Garde 1887, s. 57F). Holm fandt ca. 400 øst
grønlændere ved Ammassalik, som senere fik besøg af 
sprogforskeren William Thalbitzer, der systematise
rede den videnskabelige viden om grønlandsk sprog. 
Han kunne konstatere, at der i Ammassalik endnu 
fandtes en levende erindring om en indvandring til 
distriktet længere nordfra - fra et område, der siden 
var blevet affolket pga. udtynding af hval- og sælbe
standen (Thalbitzer 1914, s. 346). Den skyldtes ikke 
mindst europæisk rovdrift, mente han (og siden an
dre).

Den anden gruppe eskimoer, der næsten var 
glemt, boede i det nordvestligste hjørne af landet ved 
overfartsvejen over isen fra Canada - det sted, der 
gennem årtusinder havde været porten til Grønland 
for den ene bølge af indvandrere efter den anden 
(Gulløv 2004). Den amerikanske polarrejsende Ro
bert Peary havde opholdt sig der i mange år, og hans 
medrejsende, nordmanden Eivind Astrup, havde i 
1895 udgivet Blandt Nordpolens Naboer (Astrup 1895). 
Det var dog først med Knud Rasmussen (1879-1933), 
at disse mennesker for alvor skulle trænge ind i dan
skernes bevidsthed. Knud Rasmussen deltog i Den 
Danske Literære Grønlands-Ekspedition, som fandt 
sted i årene 1902-1904 under Mylius-Erichsens ledelse. 
Ekspeditionen skulle »studere de faa Hundrede, 
spredt nomadiserende hedenske Eskimoer ved Smiths 
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Sund paa Kysten mellem den 76de og 78de nordlige 
Breddegrad, Jordklodens nordligst beboede Egn« 
(Mylius-Erichsen og Moltke 1906, s. 2). I det yderste 
nord var der stadig hedninge at studere, stadig et folk 
at finde. Knud Rasmussens bog fra denne ekspedition 
hedder sigende Nye Mennesker (1905). I forordet til den
ne bog gør han ekspeditionens formål til et personligt 
anliggende ved at lægge det ind i sin egen livshistorie:

Som Barn hørte jeg ofte en gammel grønlandsk 
Sagnfortællerske berette om, at der langt nord på 
ved Jordens Ende skulle leve et Folk, der klædte 
sig i Bjørnehuder og levede af råt Kød.

Deres Land var altid stængt af Is, og Dagskæ
ret nåede aldrig over Fjeldene.

Den, som ville derop, måtte følge med Søn
denvinden helt op til Nordenstormenes Herre ...

Endnu før jeg vidste, hvad Rejser var, beslut
tedejeg en gang at nå disse Mennesker, som min 
Fantasi gjorde forskellige fra alle andre.

Jeg måtte se »de nye Mennesker«, som den 
gamle Sagnfortællerske kaldte dem.

Under min Opvækst herhjemme i Danmark 
levede de stadig i min Bevidsthed, og min første 
Beslutning som Mand var at søge dem. (Rasmus
sen 1905, upag. prolog)

Vi er igen hinsides civilisationen, i et sagnomspundet 
land, og det er forestillingen om det anderledes og det 
ukendte, der drager Knud Rasmussen mod polareski
moerne - som han giver netop dette navn. Nord for 
det nu velkendte Vestgrønland findes en lille rest af ur
mennesker, som paradoksalt nok vækker fornyet in
teresse, samtidig med at Danmark er på vej ind i en 
stadig mere markant teknologisk udvikling. Mellem 
den hvide natur i det yderste nord og maskinrummene 
i syd åbner sig et nyt spænd i forståelsen af menneske
livet. I dette spænd opstår en kunstnerisk produktivi
tet, hvor afsøgningen af de nye horisonter i nord smel
ter sammen med en søgen efter livskraftens udspring.

En af dem, der hyldede teknologien, var forfatte
ren Johannes V. Jensen, som i 1901 udgav Den gotiske Re- 
næssance. Heri skildrer han maskinen som det moderne 
samfunds drivkraft, og han tillægger den næsten men
neskelige og kropslige kvaliteter:

Der staar en vis Hede fra Maskinen, den gurgler, 
toner. Den er et System af berusende Rytme, af 
dansende Takt. Etsteds kan Bevægelsen skrænke 
sig ind til noget uendelig lidt, et næsten ukende
ligt Pik af et Knæ, men det indfinder sig trofast 

paa sit Taktsted; Bevægelsen er en Sum af Enig
hed, alle smaa Brøker har deres eget Maal af Tid 
rundt om Stempelstangens store moderlige Takt
tempo, lige nøje tilstemt. Lyset bader de lange 
straalende Staallemmer i Takt, Maskinens lyd 
adderer al Ulighed i Tid, og summen af Lyd er 
syngende Takt. Maskinens stærke Lydighed er et 
Resultat af Lydighed mod Naturen, dens glatte 
og stumme Løb, dens utrættelige Evne i Kraft af 
Leddenes Samstemthed er Indbegrebet af Orden.

Kraften i Hjærtets Muskler driver Blodstrøm
men, men Dampstrømmens Kraft driver Stemplet 
i Cylinderen ... saaledes er Kredsløbet fuldendt, 
Menneskets Livskraft, der før skød over Maalet 
og ind i Himlen, vender tilbage gennem Maski
nen (citeret efter Jensen 2000, s. ii2f).

Denne samklang mellem kroppens og maskinens 
kræfter greb samtiden, og vi finder en menneskelig va
riant af den hos Knud Rasmussen, som selv blev dre
vet af en indre vulkan, der hele tiden syntes at brænde 
igennem og måtte omsættes i bevægelse. Han måtte 
ud af soveposen, op på slæden og ud i livet. Det er fa
scinerende at se, hvordan han registrerer dette rent 
kropsligt i en lille passage i dagbogen fra ekspeditio
nen til de nye mennesker, som har overskriften 
»Længsler under Soveposelivet«:

Jeg føler i denne Tid en Længsel, som ikke tærer, 
men tværtimod ægger mit Mod paa at leve. Og 
jeg føler denne Længsel som en stærk Hjerteban
ken, der næppe nok under mig Ro til at nedskrive 
mine Tanker. -

Jeg mærker - hvorledes Hjærte-Musklens 
Pulsslag jager Blodet om i kroppen og tvinger 
mig til Kraftforbrug i Form af Løb eller Sang. - 
Jeg kender i mig et Væld af Kræfter, - der vil 
bryde sig Vej - ud til Livet, det store, rige, vidun
derlige Liv - lige som en Elv, der bruser hen over 
alle Hindringer ud i Verden - ud for at blande sig 
med Havet. - (og forsvinde.)

Jeg har nu levet det Liv, som jeg vilde - for 
denne Gang - heroppe i Nordens Udørkner, og 
jeg ønsker mig nu atter - for en Tid! - tilbage til 
de Mennesker, som jeg forlod. Kort: jeg længes 
efter Civilisationen! efter atter at blande mig i 
den (Dagbog fra Den Literære Grønlands-Ekspe- 
dition, 20/7 1903, Det Kongelige Bibliotek).

For Knud Rasmussen såvel som for Johannes V. Jen
sen er det hjertemusklen, der driver kroppen og bevæ-
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gelsen; sidstnævnte ser maskinen som et sindbillede 
på livskraft og fremskridtstro. For begge er eskimoen 
et kontrapunkt. Vi er her midt i en vitalistisk strøm
ning, som med udgangspunkt i filosofien havde bredt 
sig til og bidt sig fast i kunsten, litteraturen såvel som 
billedkunsten. Der var tale om en dyrkelse af den in
dre livskraft, som de nye mennesker tydeliggjorde. Ef
ter at grønlanderne var blevet næsten moderne, genop
stod eskimoerne som et urfolk, i hvilket de danske kunst
nere kunne se selve livets kilde (Jensen 1943).

Den vitalistiske kropskultur kom også til syne i en 
næsten klinisk objektivering af enkeltpersoners krop, 
som får person og type til at hænge ubrydeligt sam
men. Johannes V. Jensen beskriver Knud Rasmussen i 
eskimoens billede:

Disse Vandrefolk har været smaa Folk, af en prak
tisk Skabning, som Japanerne har bevaret endnu. 
Knud Rasmussen havde den Fysik, han var ikke 
stor, ikke engang bred, men ejendommelig dyb i 
Brystkassen, et primitivt Træk; Kræfterne ytrede 
sig i Form af Udholdenhed. Han havde en uevro- 
pæisk Gang, let skrævende og vadende, indtil- 
bens, Fødderne sat parallelt, saadan som det siges 
at Indianerne gaar; det var i Benene han havde 
sin Force. Det var vist overhovedet ikke muligt at 
gaa ham træt. Jeg saa ham en Sommer oppe ved 
Hundested i Badedragt, og det var ekstraordinæ
re Ben. Eksisterer hans Antropometri? Er der no
gen her i Landet der tænker paa sligt? (Jensen 
1941, s. 5if).

Det værk, der tydeligst viser forbindelsen mellem 
Knud Rasmussen og Johannes V. Jensen, er Braen, 
den anden af bøgerne i romanrækken Den lange Rejse, 
der udkom i årene 1908-1922. Det er en poetisk-myto- 
logisk beskrivelse af, hvordan Dreng må finde sig selv 
i ødemarkens iskolde ensomhed i modsætning til 
stammefrænderne, der klumper sig sammen mod syd. 
Dreng bliver naturligvis desto stærkere, stoltere og 
mere menneskelig. At Johannes V. Jensens sprogbil
leder var påvirket af Knud Rasmussens første bøger, 
fremgår flere steder. Braen udkom i 1908, dvs. efter 
Knud Rasmussens tre første bøger, Nye Mennesker 
(1905), Under Nordenvindens Svøbe (1906) og Lapland 
(1907). I disse bøger er der allerede tale om en præg
nant arktisk og urmenneskelig poetik, som finder vej 
ind i samtidens litterære billedsprog. I Braen skriver 
Johannes V. Jensen fx, hvordan »Nordenvinden hav
de stillet sig med sin kolde Svøbe« mellem menne
skene og deres hytter og havde tvunget dem til at ud

vandre (citeret efter Jensen 1938, s. 91). Og senere, da 
Dreng har mødt Moa, der er en rejsende ligesom ham 
selv, konstaterer han, at »Nordenvinden havde strø
get hende Haaret fra Panden, og hun havde lært at 
hjælpe sig selv. Ejendommeligt var det at iagttage 
hvor hun i Vinterens Skole havde tilegnet sig samme 
Modstandsevne som Dreng men paa en anden Maa- 
de« (smst., s. 128).

Det var én af polarforskningens fortjenester, at 
den åbnede den gamle, lidt nedslidte verden for nye 
mennesker og nye billeder. Her kom eskimoerne til. 
For Johannes V. Jensen var Knud Rasmussen eskimo 
mere end noget andet, hvad der straks var faldet dig
teren i øjnene allerede ved deres første møde i 1900:.

Paafaldende allerede den Gang var det at han var 
sort, men aldeles ikke Sydlænding; det var det 
eskimoiske Naturel, som han siden har udfoldet 
og gjort saa meget for at udforske, over en Kvart 
Del af Verden. »Nye Mennesker« hedder en af 
hans første Bøger, fra 1905, efter Ekspeditionen til 
Polareskimoerne - det er virkelig som om han har 
føjet en ny Mennesketype til de i Forvejen kend
te; naar man tænker tilbage paa hvad man vidste 
om »Grønlænderen« før ham, og hvad man ved 
nu, saa er det jo ham, der har gjort ham lysleven
de, indefra og udefra, det er ham vi skylder det 
eskimoiske Ansigt. Som Bedrift er denne Udfol
delse af en Personlighed, der falder sammen med 
en Stamme, hævet over Vurdering (Jensen 1941, s. 
46f).

Denne interessante passage glimrer ved sin tvetydig
hed; Knud Rasmussen gøres her til ét med det folk, 
han studerer, og hans bedrift er at udfolde begge dele 
samtidigt i sine fortællinger. Forfatteren Knud Ras
mussen havde skrevet sig selv sammen med sin stam
me, og derigennem havde han legemliggjort et nyt 
menneske. Det var der brug for efter det lange 19. år
hundrede og den dekadence, der afsluttede det. Myto
logiseringen af eskimoerne bidrog til at give det nye 
menneske liv.

Samtidig med denne udvikling begyndte en ny og 
mere moderne politisk interesse for udviklingen af 
Grønland. En vigtig skikkelse var Th. Stauning, som i 
1930 - det år han blev statsminister - sørgede for at 
lægge Grønlands styrelse direkte ind under sit eget 
ministerium. Samme år foretog han selv en rejse op 
langs Grønlands vestkyst, der bekræftede ham i, at 
udviklingen måtte styres med fast hånd, i hvert fald i 
det ‘danske’ Grønland. Han ser det som »vor pligt 
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som Formyndere for det grønlandske Folk at indrette 
Forholdene, saaledes at dette Folk skaanes for de Li
delser, der vilde følge med en System-Ændring i 
Grønland« (1999, s. ißif). Han siger videre:

Der er stadig Fantaster, der tror, at den privatka
pitalistiske Husholdning er Idealet for Folkene. 
Disse Fantaster er ogsaa nu og da fremme i For
holdet til Grønland, men de levere aldrig Skygge 
af Bevis for Rigtigheden af deres Paastande.

Den Nuværende Tilstand maa absolut bevares 
og Udviklingen føres videre, stadig med den 
Hjælp, som baade fra Handelsvirksomhed og fra 
kulturel Siden kan ydes. I Løbet af den sidste 
Menneskealder er Udviklingen skredet stærkt 
frem. Der er mange Tegn, der tyder paa, at Ud
viklingen vil fortsættes med stor Fart i den kom
mende Tid. (Stauning 1999, s. 132).

Stauning taler om en udvikling, der skal føre til stadig 
større selvstændighed. Men den gode vilje har ikke 
ganske kunnet sikre en smertefri proces for det grøn
landske folk, som op igennem resten af det 20. år
hundrede gradvist har lagt afstand til formynderska
bet og selv taget forstanderskabet. De nye mennesker 
har for længst gjort den moderne verden til deres 
egen.

Nordenvindens gave

I ovenstående har jeg vist nogle glimt af grønlænder
nes skiftende placering i den danske bevidsthed. I den 
proces, hvorigennem Danmark først genopdagede og 
siden tilegnede sig Grønland, har grønlænderne spil
let en stor rolle som kilde til refleksion over mennesket 
som sådan. Det nære bånd til de fjerne slægtninge i 
Nord har givet danskerne stof til eftertanke, som ikke 
alene har fået dem til at indse spændvidden i menne
skets måder at leve på, men også til tider fremprovo
keret nye spørgsmål til hjemlige selvfølgeligheder. 
Gennem de mennesker og billeder, der er blæst ned 
fra nord, har danskerne fået udvidet horisonten; det er 
en gave.

Den historie, som begyndte med, at danskerne rø
vede grønlændere for at vise dem frem for kongen og 
siden sendte dem til Danmark for at lære noget nyt, er 
i det 21. århundrede nået til det punkt, hvor grønlæn
derne ikke længere lader sig hale til Danmark for at 
lade sig beskue eller belære. Måske kommer de af sig 
selv, og de vil under alle omstændigheder øve indfly
delse på den danske bevidsthed en rum tid endnu.

Grønland - som forsvundet, genopdaget, koloniseret, 
undersøgt, forstået, mytologiseret, genfortalt og be
undret - har været en væsentlig idehistorisk drivkraft 
i Danmark. På subtil maner har grønlænderne bidra
get til forståelsen af, hvad mennesket rummer af histo
riske muligheder.
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