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Forord

I 2007 blev en lang række grønlandsforskere opfordret til at foretage en analyse af det 
værk om Grønland, de mente måtte være det vigtigste overhovedet. Under overskrif-
ten Grønlandsforskningens Mesterværker skulle de hver især udvælge et værk – en mo-
nografi, en antologi eller en artikel – og derefter begrunde, hvorfor netop dette værk 
var udvalgt, og hvad der specielt kvalificerede dette værk. Kriterierne for valget var 
helt frie – det kunne være et aktuelt værk, som har stor indflydelse i dag, det kunne 
være en ældre værk, som har haft stor indflydelse, eller det kunne være et ældre værk, 
som stadig har aktualitet. For mange har det været vanskeligt at vælge, men netop det, 
at man skulle vælge et og kun et værk har til gengæld skærpet analysen af det enkelte 
værk. Artiklerne skulle skrives i et sprog, der sigtede på at skabe en bred interesse for 
bogen blandt de mange, der har interesse for Grønland.
 Resultatet er blevet en lang række spændende artikler om centrale værker med 
Grønland som fokus, men da perspektivet i nogle artikler godt nok har afsæt i grøn-
landske forhold, men bruger det grønlandske til helt andre refleksioner, forekom den 
oprindelige titel ikke helt dækkende. Derfor blev konsekvensen den mere dækkende 
titel: Grønland – en refleksiv udfordring. Resultatet er blevet en spændende introduktion 
til og analyse af en række af grønlandsforskningens og grønlandsudforskningens cen-
trale værker og personer, ligesom de forskellige artikler også i høj grad er med til at 
tegne et skarpt billede af forholdet mellem danskere og grønlændere gennem tiden. 
Dette skal ses på baggrund af, at dansk udforskning af Grønland og refleksionerne 
over forholdene i Grønland afsatte stærke spor i dansk videnskab som grundlag for 
ikke bare eskimologien, men også for kulturgeografien og antropologien samt en lang 
række naturvidenskabelige fag. Den masse af viden, der her blev skabt, dannede se-
nere grundlag for udviklingen af grønlandske akademiske institutioner, herunder ikke 
mindst det grønlandske universitet, Ilisimatusarfik, hvor fokus er grønlandske for-
hold, men konteksten forskningens internationale strømninger.
 Udgivelsen af denne bog er muliggjort af et tilskud fra Publikationsfond for Ilisima-
tusarfik, Publikationsfonden kaldet, som jeg herved er stor tak skyldig. 
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Indledning 9

Ole Høiris

Indledning

Folk i det yderste nord har på en måde ikke kun eksisteret i den virkelige verden, men 
har også været mere eller mindre direkte til stede i den europæiske idéhistorie de sid-
ste ca. 2500 år, først i en eller anden abstrakt form som folk i nord, senere som kon-
krete mennesker, om hvem man i Europa dannede sig ideer, der skulle passe til det til 
enhver tid herskende verdenssyn. Allerede meget tidligt i den græske tænkning blev 
befolkningers levevis set som en effekt af naturmæssige og klimatiske forhold. Pytha-
goras fra Samos (ca. 570-490 fvt.) og hans elever forfinede dette ved at kombinere varme, 
kulde, tørhed og fugt som de fire elementer, der bestemte folks karakter og dermed deres 
levevis. De anså ild som en kombination af varme og tørhed, jord en kombination af 
kulde og tørhed, luft en kombi nation af varme og fugt og vand en kombi nation af kulde 
og fugt. De samme kombi nationer genfandt man i menneskets alder, hvor ungdom var 
kombinationen af varme og fugt, voksenalderen kombi nationen af varme og tørhed, den 
modne alder kombinationen af kulde og tørhed og alderdommen kombinationen af 
kulde og fugt. Endelig bestemte kombinationerne også menneskets helbred, idet varme 
og fugt fremmede blodet, kulde og fugt slim, varme og tørhed den gule galde og kulde 
og tørhed den sorte galde. Menneskets livsform de forskellige steder i verden blev såle-
des betragtet som afhængigt af klimaets kombination af disse elementer samt af stjerner-
nes stilling. Ikke længe efter Pythagoras satte Parmenides fra Elea (ca. 515-450 fvt.) disse 
overvejelser om klimaets indflydelse ind i et hierarkisk system, byggende på en opdeling 
af jorden i klimatiske zoner. Parmeni des opdelte jorden i 5 zoner, en varm, to tempere-
rede og to kolde, og i dette system opfattede de græske tænkere deres eget samfund som 
befindende sig i den tempererede midte og dermed på det sted, der gav den bedste livs-
form. Den midterste zone var overgangszonen mellem de stadig mere ekstreme zoner, 
der var karakteriseret ved hen holdsvis stærk varme og stærk kulde, og dertil kunne den 
midterste zone forene de positive træk og udfordringer fra de andre zoner. 
 En af de mest kendte fortalere for dette system var Aristoteles (ca. 384-322 fvt.), 
der som Parmenides opfattede verden som delt i fem zoner, og konsekvensen for de 
tre zoner i den nordlige del af verden beskrev han på følgende måde i sit værk om 
politik:

Folkene i de kolde områder og i Europa er ganske vist fulde af mod, men til gen-
gæld mangler de tankevirksomhed og kunstnerisk begavelse. Derfor har de gan-
ske vist lettere ved at bevare deres frihed, men de er ikke i stand til at danne stater 
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og herske over deres naboer. De asiati ske folkeslag derimod er begavede og har 
kunstnerisk talent, men de mangler mod. Derfor lever de i ufrihed og slaveri. Det 
græske folk, der lever i midten, har imidlertid noget af begge dele. Det er nemlig 
både modigt og intelli gent .

Ideen om de nordlige folk eller rettere folkene i de kolde områder som frie, lige, modige, 
ubegavede og hos senere forfattere også uden interesse for sex, og folkene i de varme 
områder som dovne, ufri, kunstneriske og liderlige fik en flere tusinde år lang levetid, 
dog på den måde, at midten og dermed også nord og syd skiftede geografisk placering 
alt efter forfatterens levested. På Aristoteles’ tid var skyterne nord for Sortehavet de 
kolde områders folk og ægypterne de varme områders, senere blev germanerne, samerne 
og eskimoerne nordlige folk og libyerne og senere de centralafrikanske folk de sydlige. 
Og centrum skiftede fra Athen eller Grækenland over Rom til Frankrig og England. 
 Verdens yderste grænser mod nordvest var i antikken det Ultima Thule, som 
ifølge Pytheas (født ca. 300 fvt.) lå seks dages sejlads nord for det nordlige Britannien. 
Herefter var der kun is, noget som senere fik kristne tænkere til at identificere dette 
område som en udløber fra helvede, ikke mindst efter at de islandske vulkaner var 
blevet kendt. Mod nordøst lå De Riphæiske Bjerge, hvor (is)floden Tanais (Don) ud-
sprang. Herfra løb den gennem det frygtelige Skytien, for til sidst at løbe ud i Sorte-
havet. Opfattelsen af det iskolde nord som helvedes forgård blev bekræftet af de is-
landske vulkaner med Heklafjeldet, på dansk “Hekkenfeldt” – stedet hvor Fanden og 
heksene mødtes – som det centrale. I 1647 gik den italienske munk Julius Cæsar Re-
cuptus et skridt videre, idet han fremstillede Hekla som nedgangen til Helvede, en 
nedgang som Gud har ladet stå åben til skræk og advarsel for eventuelle syndere.
 Det nordlige område var således barskt, og det samme måtte gælde den befolk-
ning, der boede her. I det 5. århundrede havde Priscus af Panium fremstillet de nor-
diske folk som skridfinner, et navn der refererer til, at de løb på ski. De var barbarer, 
der boede i Thule og levede som vilde dyr, idet de ikke kendte til vævet tøj og sko, 
ligesom de ikke drak vin eller spiste produkter fra agerbruget. De spiste kun kød fra 
de dyr, de nedlagde på jagt, og de klædte sig kun i skind. De gik på jagt sammen med 
deres koner, og disse koner ammede ikke deres børn. Umiddelbart efter fødslen blev 
babyerne hængt op i et træ i en skindkurv, og her lagde man så noget marv, som de 
kunne spise, mens forældrene var på jagt. Disse skridfinner skulle i lang tid blive be-
tragtet som det værste af det værste blandt eller på kanten af menneskeheden. Det var, 
hvad det ultimative nord havde at byde på.
 Men der var også modteorier. I den ene teori accepterede man på en måde ideen 
om, at civilisationen eller den højeste udvikling var i midten, men her brugte man så 
en idealisering af periferiens folk i en civilisationskritik af livsformerne i midten. 
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De vilde eller barbariske folk i nord blev det, der senere blev benævnt som ædle 
vilde. I disse områder herskede de ægte menneskelige forhold, her levede menne-
sket det sande liv i forhold til civilisationens fordærv, og her ræsonnerede man for-
nuftigt. Her var behovene få, hvorfor de let blev indfriet, hvad der igen betød, at 
folk levede lykkeligt. Den græske Apollon kunne således tage på ferie hos hyper-
boræerne, disse lykkelige folk, der boede norden for nordenvinden, ligesom skyter-
prinsen Anacharsis (fra nord) blev brugt af de kyniske filosoffer til at kritisere det 

Norden som 
Cornelis van Dalen 
den yngre 
(1638-1664) 
forestillede sig den. 
Guden sidder på 
sækken, hvorfra 
vindene blæser. 
Stenen skal 
forestille det 
magnetbjerg på 
Nordpolen, som 
tiltrak magnetnå-
len – og som gjorde 
skibssejlads umulig, 
da alt jern ville 
blive trukket ud af 
de skibe, der 
nærmede sig.
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græske forfald i form af nogle kritiske breve, fremstillet engang mellem 300 og 250 
fvt. Senere brugte romeren Tacitus (ca. 55-120) positive beskrivelser af germanerne 
til at kritisere det romerske forfald, og efter de store opdagelser i renæssancen var 
det de amerikanske indianere og senere igen polynesierne, der især blev brugt som 
afsæt for kritik.
 Mens teorien om den ædle vilde blot inddrog nogle nordiske folk på linje med en 
række andre tilsvarende folk og således ikke forholdt sig til det, at de befandt sig i den 
nordlige kulde, var det helt anderledes med den anden teori. Denne gik direkte i kon-
frontation med ideen om det stagnerede og tilbagestående Norden. Den første ekspo-
nent for denne teori var Paulus Diaconus (ca. 720-799), der i et værk, Longobardernes 
historie, viste, at livet i Nordens kulde udfordrede mennesket så meget, at det skabte et 
enormt potentiale. Dette kunne man se, når disse folk sejrrigt trængte mod syd, hvor 
de så kunne erobre og udvikle sig og verden på grund af dette potentiale. Den samme 
teori skulle senere fremmes af Johannes V. Jensen (1873-1950) i hans store roman om 
Den lange rejse. 
 Ideerne om folk i Norden var således meget forskellige, idet kulde, Helvede og 
vildskab i forskellige kombinationer med sand eller dyrisk levevis satte rammerne for 
opfattelsen af de nordligste folk med skridfinnerne som de første og i lang tid mest 
foragtede, en rolle som snart skulle overtages af de eskimoiske folk.

Hans Egede 
forsynede sit kort 
over Grønland fra 
1739 med en 
illustration af 
kampen mellem 
grønlænderne og 
nordboerne. 
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 Med renæssancens store opdagelser af verdens mangfoldighed fulgte to hovedret-
ninger i opfattelsen af de nyopdagede folk, to opfattelser som også de arktiske folk blev 
underkastet. Baggrunden for de to opfattelser var renæssancens to store autoriteter, kir-
kefaderen Augustin (354-430) og antikkens Aristoteles. Augustin forholdt sig i værket 
Om Guds Stad til spørgsmålet, om monstrene var mennesker, og hans klare svar var, at 
enten stammede man fra Adam, og så var man et menneske, eller også stammede man 
ikke fra Adam, og så var man ikke et menneske. Dette blev i renæssancen begrundet på 
den måde, at Gud i sin fuldkommenhed ikke skabte ufuldkomne mennesker. Over for 
dette stod Aristoteles’ og Platons (ca. 428-348 fvt.) idé om skaberværket som et konti-
nuerligt hierarki af skabninger, hvor alt kunne placeres mellem sten og jord i bunden og 
Gud i det højeste. Denne eksistens- eller skabelseskæde medførte, at der var mellemfor-
mer mellem alt, mellem sten og planter, mellem planter og dyr – blandt andet vist ved en 
gren af et lammetræ, som man kunne se i det wormianske museum i København – og 
således også mellem dyr og mennesker, ligesom der var mellemformer mellem menne-
sker og de laveste engle. Her var argumentet, at Guds fuldkommenhed viste sig i skaber-
værkets fuldkommenhed, og som fuldkomment kunne der ikke være huller i skabervær-
ket. Og da skaberværket således evigt var fuldkomment, kunne det jo ikke forandre sig, 
da det så ville betyde, at skaberværket og dermed Gud ville være mere fuldkommen på 
et tidspunkt end på et andet. Augustins idé om, at enten var man et menneske, eller også 
var man ikke, stod således over for det aristoteliske, at der var mellemformer mellem 
mennesker og dyr, og det betød i renæssancen to konstruktioner af de nye fremmedes 
identitet. I den augustinske tænkning måtte de nye fremmede være efterkommere efter 
de fra antikken kendte folk, hvis de da ikke var efterkommere efter de ti forsvundne jø-
diske stammer. Da der ikke ellers står noget om dem i Gamle Testamente, måtte de være 
udvandret i perioden efter den babylonske sprogforvirring. Når de så havde mistet deres 
oprindelige tro, kunne det tilskrives flere forskellige faktorer såsom vandringer, afstam-
ning fra Noas forbandede søn Kam eller Ham, djævelsk indflydelse og arvesynden. De 
var således ubetinget mennesker og dermed efterkommere af Noa og Adam, hvad der 
igen betød, at de engang havde haft den sande tro, og det betød igen, at de fra dette 
forfald kunne bringes tilbage til sandheden og frelsen. Et problem var det så, at de på 
trods af erfaringen fra syndefaldet ikke skammede sig over at gå nøgne rundt, ligesom 
kvinderne i nogle samfund ikke syntes at have smerte ved fødslerne. I den aristoteliske 
form var de fremmede mellemformer mellem mennesker og dyr, i nogle tilfælde opfattet 
som de naturlige slaver, det vil sige menneskelignende skabninger med stærk fysik og 
svag intelligens. Det var denne halvmenneskelige form, Aristoteles havde identificeret 
barbarerne med, og den var ikke meget forskellig fra de vildmænd og vilde kvinder, my-
terne i Europa tilskrev de øde skov- og bjergegne. Disse to opfattelser, forvildede men-
nesker og vilde mennesker, kom blandt andet til udtryk i illustrationerne til beretnin-
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gerne fra de store opdagelser, hvor de nyopdagede folk blev fremstillet enten som antikke 
statuer i mere eller mindre tilpasset form, hvorved deres nøgenhed jo også kunne passes 
fint ind, eller som vildmænd med stort fuldskæg og kølle for mændenes vedkommende 
og kølle og i nogle tilfælde lange bryster (tegn på at være besat af djævelen) for kvinder-
nes. Et problem var det for fortalerne af denne kategorisering, at man så kunne sætte 
spørgsmålstegn ved, om de kunne kristnes. I den virkelige verden blev fremstillingen af 
de nyopdagede folk dog flere gange fremstillet i forskellige kombinationer af disse to 
verdensbilleder, men det er på denne baggrund, de første kategoriseringer af inuitter 
efter vikingernes skrællinger giver mening.

Træsnit trykt i 
Augsburg af 
Matthäus Franck i 
1566.
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 I 1566 blev de første levende inuitter, en kvinde og hendes datter, bragt til Europa 
af baskiske fiskere, som solgte dem videre til nogle hollændere, som udstillede dem for 
offentligheden i nederlandske byer. Parret vakte stor opsigt, og et portræt blev hurtigt 
mangfoldiggjort og spredt over store dele af de tyske lande med følgende tekst: 

 Et sandfærdigt billede af en vild kvinde med sin lille datter, som blev fundet 
i landet, der kaldes Nova Terra [Newfoundland, OH], og bragt til Antwerpen, 
hvor de blev vist frem offentligt og set af mange, og som endnu kan ses der.
 I dette år 1566 kom der til Antwerpen med skib fra Zeeland en vild kvinde, 
som er en lille person, og hendes lille datter. Hun var formet og klædt, som dette 
billede viser, og hun blev fundet i Terra Nova … Hendes mand blev skudt med en 
pil gennem livet, og selv da ville han ikke lade sig fange, men stillede sig mandigt 
op og gjorde modstand, og blev så i denne skærmydsel hårdt såret i siden med et 
sværd af en anden franskmand. Herefter tog han med egen hånd blod fra sin side 
og drak det af sin hånd og gik derefter endnu mere rasende til modstand. Endelig 
blev han ramt og såret så alvorligt i halsen, at han faldt til jorden og døde af sine 
sår. Denne mand var tolv fod høj og havde på tolv dage med egen hånd dræbt tolv 
personer – franskmænd og portugisere – for at spise dem, for der er intet, de mere 
elsker at spise end menneskekød. Og da de fangede kvinden, og da sømændene 
ville føre hende væk til skibet, opførte hun sig, som om hun var rasende og vanvit-
tig af angst for at skulle adskilles fra sit barn, for hun elskede sit barn så meget, at 
hun hellere ville miste livet end barnet. Da hun nu anstillede sig så vanvittigt, lod 
de hende være et øjeblik. Så gik hun hen til det sted, hvor hun havde gemt sit 
barn, og derefter var hun langt mere rolig end før. Så tog de kvinden og hendes 
barn og førte dem af sted, og ingen af franskmændene kunne forstå et eneste ord 
af det, hun sagde, eller på nogen måde tale med hende. Men på otte måneder har 
man lært hende så meget, at hun har fortalt, at hun har spist mange mennesker. 
Hendes tøj er lavet af sælhundens skind på den måde, som billedet viser. De ma-
lede tegn, som hun har i ansigtet, er helt blå, ligesom himmelens blå, og dem laver 
mændene på deres koner, for at de derved kan genkende dem, for ellers løber de 
rundt mellem hinanden som kvæg, og man kan ikke på nogen måde fjerne teg-
nene. Disse tegn laver de med saften fra en plante, som vokser der i landet. Deres 
krop er gulbrun, halvvejs som maurernes. Kvinden var 20 år gammel, da hun blev 
fanget i år 66 i august. Barnet er 7 år. Lad os takke Gud den Almægtige for hans 
herlige gerning, at Han med sit ord har oplyst os, så vi ikke er sådanne vilde folk 
og menneskeædere som dem, der bor i de lande, hvor denne kvinde blev fanget og 
bragt væk fra, for hun ved intet om den sande Gud, men lever næsten værre end 
kvæget. Måtte Gud også omvende hende til et af sine børn. Amen.
 Trykt i Augsburg af Mattheus Francker.
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Fremstillingen her er på trods af illustrationens realistiske gengivelse af kvinden og 
hendes datter klart henvisende til vildmandsideen med kannibalismen, dyrisk levevis 
og den manglende tro som de centrale elementer. Få år senere gentog Martin Frobi-
sher hjemtagningen af fangne inuitter, nu fra Baffin Island. I 1577 hjembragte han til 
England og udstillede en mand, en kvinde og et barn, og også disse bliver portrætte-
ret, hvorefter billederne med tekst blev spredt over Europa med enorm hastighed. 
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Her fremgår forskellen mellem den augustinske og den aristoteliske opfattelse klart. 
De første portrætter, som er lavet umiddelbart efter ankomsten til England – idet alle 
tre inuitter døde efter få måneder – viser især manden i klassisk positur og med en rea-
listisk gengivelse af tøjet. Kvinden er også realistisk gengivet, men her er det især det, 
at hun havde en baby i hætten, som vakte opmærksomhed. Men dette billede skulle 
snart ændre sig. Allerede fra 1578 fremstilles der illustrationer til beretningen om 
Frobishers rejse med den eskimoiske mand med stort fuldskæg som en vildmand, lige-
som det om kvinden berettes, at hun ammer sit barn ved at kaste brystet op over 
skulderen – dette sidste et træk som senere og helt frem til midten af det 20. århund-
rede skulle blive en karakteristik af indfødte folk, man ønskede at placere på menne-
skehedens laveste trin eller måske endog udenfor. 
 Et eksempel på vildmandsfremstillingen med forklarende tekst er dette træsnit, 
trykt af Michael Manger i Augsburg i 1578. Af overskriften fremgår det, at det er en 
“… forunderlig beskrivelse og et autentisk billede af et fremmed og ukendt folk og et 
nyfundet landskab eller ø, som der for nylig af hr. Martin Frobisher ved helt usædvan-
lig og modig sejlads fra England mod det fjerne vest er blevet oplyst om til trøst og 
glæde for hele kristenheden”. Og videre i teksten hedder det:

Da han [Frobisher] kom ind i en havn, så han sådanne både på jagt efter fisk eller 
fugle, og det skete med sådan et instrument, som er vist på billedet. Da de så eng-
lændernes skib, blev de forskrækkede over dette hav-under, og da skibet nærmede 
sig, flygtede de straks væk. Frobisher satte efter dem for at fange nogle, så han 
kunne få noget at vide om dem, men med deres skibe var de alt for hurtige. Men 
alligevel var der én, der var så kæk, at han ventede på skibet. Frobisher lokkede 
ham til sig med gode ord og venlige gebærder og ved at vise ham alle mulige 
skønne og kostelige varer, lige indtil han fik ham hen til skibet. Da han var kom-
met op på skibet, befalede Frobisher, at man bandt ham, så han ikke kunne springe 
i vandet igen og svømme væk. Også mandens skib og det, han brugte til at skyde 
fugle med, fik Frobisher fat i. Med alt dette tog han straks til England, og straks, 
da han landede, viste han det fremmede menneske, skibet og hans skydevåben til 
dronningen og adelsmændene som bevis på det, der ellers var helt utroligt vedrø-
rende det fremmede land, som man så let kunne komme hen til med skib fra 
England … De ser ud nogenlunde ligesom os, af middel farve – dog lidt blegere 
– og de har helt sort hår. Hos mændene går det helt ned til skulderen, og kvinder-
nes går ned til hoften. Det er ikke samlet på hovedet, og det er ikke adskilt med 
bånd eller snore. Ansigtet farver de på mange måder. Øjenbrynene er omgivet af 
særlige blå striber, og det samme er barnets. Mandens tøj er lavet af gedeskind, og 
det sidder direkte på huden. Om vinteren bærer han den rå side indvendig, om 
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sommeren udvendig. Skindet er næsten som en kappe, og det er det samme skind, 
han bruger som hat. Frakkens kanter er smukt dekoreret med sorte felter. Den 
forreste del af frakken hænger ned til lige under navlen, mens den bageste går helt 
ned til hælene. Bagdelen og strømpebukserne er lavet af det samme dyreskind, og 
det er skoene også lavet af. Kvindens tøj er ikke så forskelligt fra mandens bortset 
fra ærmerne, som hun ud over gedeskind har smykket med andre hvide felter. 
Hendes frakke er længere, og kappen er bredere, så hun kan bære sit barn i den. 
Hun har to strømpebukser over hinanden, den inderste af gedeskind, som er glat. 
De har store hænder og korte ben. I deres land spiser de råt kød og fisk uden brød, 
men i England spiser de det en anelse stegt. Deres drikke er vand og kødsuppe. 
De spiser dobbelt så meget som englænderne. Hvad englænderne ikke vil spise, 
det smager dem ganske godt. Deres skib er lavet af søkalveskind. Det er 21 Strass-
burg-alen langt og halvanden bredt. Indvendig er der to lange stænger, der er 
adskilt fra hinanden ved, at der i midten er bundet tværbjælker fast, som holder 
siderne fra hinanden. På oversiden er der i midten et hul, hvor manden kan stå 
oprejst og bruge åren, og denne åre er seks alen lang, og når han sejler, holder han 
den på midten med begge hænder og fører den fra den ene side til den anden. Og 
dermed kan han sejle så hurtigt, at ingen kunne følge med ham, da han sejlede i 

Når eskimokvinden 
skulle fremstilles 
alene og som vild, 
måtte man give 
hende en kølle i 
hånden. Man 
kunne jo ikke gøre 
hende nøgen, for så 
forsvandt det 
eskimoiske. Udsnit 
af Philipp Galles 
(1537-1612) 
fremstilling af 
Amerika fra 1582.
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London. Hans våben er bue og pil, og han har også skydevåben, som han kan 
skyde fugle med, og det er han så god til, at han aldrig rammer ved siden af. De er 
ikke uegnede til at lære og til at forstå noget. Derfor må man håbe, at man i dette 
nye land vil komme ind i et godt kongerige.
Trykt i Augsburg ved Michael Manger. Anno M.D.LXXVIII. 

At Frobisher egentlig havde taget disse mennesker til fange som gidsler med henblik 
på udveksling, fordi nogle af hans søfolk var forsvundet, samt skulle bruge dem til at 
bevise, at han havde fundet nordvestpassagen – de var jo asiatiske af udseende – frem-
går ikke af teksten her.
 Det var på denne baggrund, at de første kontakter fra Danmark til Grønland efter 
vikingetiden satte ind. Der hersker lidt usikkerhed om de første ekspeditioner, men fra 
begyndelsen af det 17. århundrede er der efterretninger om først Christian IV’s eks-
peditioner og senere i 1654 om tilfangetagne grønlændere, der blev forevist for Fre-
derik III i Schleswig, hvor han havde søgt tilflugt under pestens hærgen i København. 
Resultatet af disse kontakter blev de følgende næsten 300 år en lang række værker, 
hvor grønlænderne blev forsøgt placeret i de erkendelsessystemer, der herskede på de 
forskellige tidspunkter. Fokus i de følgende bidrag er forskelligt. Nogle analyserer via 
teksterne det billede af grønlænderne, forfatteren som en del af sin samtid fremstiller; 
andre bruger fremstillingen af grønlændere eller det grønlandske til at blive klogere 
på en forfatter, der har haft eller har stor indflydelse på Grønlands historie og kultur, 
mens atter andre ser på, hvilke effekter inden for andre områder studiet af grønlæn-
derne havde.

Kajakken var efter 
“opdagelsen” af de 
vilde eskimoer et 
yndet samlerobjekt. 
Der blev også 
pla ce ret “vellig nen-
de” eskimoer i dem, 
men for at vise 
vild skaben blev de 
forsynet med stort 
fuldskæg, som det ses 
her på disse figurer 
fra henholds vis 
Lübeck (1607) og 
Hull (1620). 




