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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 Anemone groen-
landica Oeder, nu kendt som Coptis trifolia (L.) Salisb.,
nr. 567 er Ledum groenlandicum 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 bio grafisk
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

ib friis 9
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østerbygd

vesterbygd

Qeqertasussuk

Disko Bugt Qajaa

Grønland med de lokaliteter,
der er omtalt i artiklen. 
Desuden er udstrækningen af
nordbobebyggelsen i det 
10.-14. årh. markeret.

61235-Margrethe_40 jub_Layout 1  28/08/12  12.14  Side 68



at ordne min verden 69

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. 

1. 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 1). Inden for en afstand af ca. 1 km
er der på markante steder i landskabet påvist mindst
fem rituelle pladser, som var i funktion under vikinge-

figur 1. 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, 343f). 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 Maderne 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
hen syn 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 Jämtland. Kirken, der ligger på Frösön i
Storsjön, har rødder tilbage til ca. 1100 (figur 2).
Kirke jorden 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
ritu el nordboplads fra vikingetiden (Hildebrandt
1989). Om kring resterne af en birketræsstub lå hund-
redvis af knogler fra mindst syv bjørne, syv elge, samt
flere kron hjorte, køer, får og grise (Magnell & Iregren

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 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.

61235-Margrethe_40 jub_Layout 1  28/08/12  12.14  Side 70



at ordne min verden 71

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
om kring 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. Mälar-
området blev styret af Jämtlands nordbobefolkning,
og Storsjöområdet 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.
Nord boerne 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

figur 3. Førkristne sa-
krale stednavne i land-
skabet ved Storsjön i
Jämtland. Efter Mag-
nell og Iregren 2010.
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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
knog ler 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 ‘stram me’ 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 familie struktur og verdenssyn.
Midtergangsboligernes arkitektur, der i grundplan
lig ner 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:

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
Vest grønland 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).

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.
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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 døm me, ikke blot instrumenter,
der ledsagede sang i de ark tiske 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 I, 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.
Læn gere 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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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, 39f; Mc-Govern og Pálsdóttir 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-

figur 9. 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 13C-værdier. Jo højere Y-værdi, desto større andel marin føde. Beregninger viser, at 100% terrestrisk kost
ligger omkring -21‰, mens 100% marin kost ligger på -12,5‰ (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 (Sveinbjörnsdóttir 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 (Sveinbjörsdóttir et al. 2010, Arneborg et al. 2012).
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den Heimdal) i eddadigtet RígsÞula besøgte trællefa-
milien, beværtedes han med dårligt brød og sup pe.
Hos bonden var menuen kalv og hos storbonden hve-
debrød, flæsk og vin (denstoredanske.dk/Nordisk_
Mytologi/Eddadigtning/RígsÞula).

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 af klæde. 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, nord boerne fangede, var primært de mi-
grerende grøn landssæler, 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 -

nams kirker i Østerbygden, som formentlig har været i
funktion før årtusindeskiftet, altså før Olav Tryggva-
sons og Leif den Lykkeliges angivelige mission i
Grøn land. 

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 den ne 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 møn ster (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 10. Kirke i Hvalseyfjorden i nordboernes Øster-
bygd. Opført efter midten af 1200-årene. Foto: Jette
 Arneborg 2004.
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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. I 1721 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-tallet

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], 80f).

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 11. 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.
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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

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 dryptran 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-

figur 12a 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.
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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 Jämt-
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 Jämtland –
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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